
NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN
1 2 Januari 2021 @dhwianto Info rapid/swab test gratis min!? Saat ini belum ada kak. Rapid gratis 

diberikan ketika random test yg 
dilakukan petugas gabungan ketika 
operasi yustisi & rapid antigen yg saat 
ini sedang berlangsung disejumlah titik. 
Swab gratis diberikan apabila masuk ke 
dalam kontak erat.

2 2 Januari 2021 @stefanus_kristiandi Sore Admin Saya mau tanya, di tempat 
saya kerja ada hampir 4 org Positif covid 
pada minggu ini, 4 org tersebut semua ada 
pada satu ruangan, untuk kedepannya 
tempat saya kerja gimna ya...!!! Teman2 
saya yg hari ini test negatif pada takut 
masuk kerja soalnya... mohon infonya trima 
kasih
stefanus_kristiandi's profile picture
Tempat kerja saya CV. Cipta Kencana 
Semarang Jl. Dr cipto No.67

Selamat sore kak, untuk tempat kerja 
dapat dilakukan proses pembersihan 
dengan menyemprotkan disinfektan

3 3 Januari 2021 @_irnamaftuhatul Selamat pagi kak, apa di dinkes jateng ada 
loker untuk lulusan kesmas?

Untuk sementara belum ada kak

4 4 Januari 2021 @annisaatriu Selamat malam. Mohon info kontak untuk 
mengurus surat keterangan str dalam 
proses. Terimakasih.

Surat ket str sedang dalam proses bisa 
diurus ke dinkesprov jateng langsing. 
Dengan membawa kode billing dan 
ijazah, fc ijazah.

5 4 Januari 2021 @ariset_19 Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat pagi
Salam sehat min
Saya mau tanya persayaratan dan tata 
cara pembuatan surat keterangan STR 
dalam pengurusan bagaimana ya? Terima 
kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

walaikumsalam

Surat ket str sedang dalam proses bisa 
diurus ke dinkesprov jateng langsung. 
Dengan membawa kode billing dan 
ijazah, fc ijazah.

6 4 Januari 2021 @pur1387 Assalamualaikum..

Perkenalakan, nama saya Eddy

Saya ingin bertanya.. 

1. Jika dalam suatu perusahaan ada satu 
orang yang terjangkit virus Corona, apakah 
perusahaan itu harus melaporkan ke 
DISKES ?

2. Pertanyaan no. 1, jika tidak dilaporkan 
apakah ada sanksinya ?. Karena menurut 
kabar dari satu orang sudah meningkat iadi 
lebih 10 orang. Kalau makin banyak yang 
terjangkit.perusahaan ini akan jadi cluster 
terbesar pusat corona di Jawa Tengah.

3. Jika kasus terjangkit Corona di sebuah 
perusahaan makin lama makin bertambah, 
bagaimana tindakan yang di lakukan ?. 
Kalau ini perusahaan manufacture. Jika di 
liburkan produksi berhenti dan akan 
mengalami kerugian.

4. Di dalam kantor ada satu orang positif 
Corona. Tapi managernya tidak mau 
mengambil keputusan karyawan di isolasi. 
Tapi ada beberapa di swab aja dan 
diliburkan 3 hari..padahal setiap hari 
berinteraksi. Yg terinfeksi sudah isolasi. 
Yang terinfeksi juga berinteraksi digudang 
yang jumlahnya kurang lebih 100 orang..

Terima kasih

Wajib melaporkan kepada dinas 
kesehatan kab kota setempat. Dinas 
Kesehatan Kab Kota akan menugaskan 
puskesmas wilayah kerja akan 
melakukan contact tracing terhadap 
penderita untuk mengurangi penyebaran 
penyakit.
Untuk yang terkait perusahaan, bisa 
dikonsultasikan ke dinas 
ketenagakerjaan kab kota setempat.
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7 5 Januari 2021 @dhamar_ardiyanto Maaf menanyakan kenapa BLUD yang 
sudah berlangsung tidak di perpanjang lagi 
padahal istri saya str masih dalam proses 
itu pun kesalahan dari pihak IBI dan bukan 
kesalahan kami buka untuk dasar bila mati 
belum ada setahun masih bisa surat dari 
menkes?
Apakah tidak memikirkan untuk nasib 
seseorang jika tidak di perpanjang?

BUKAN DI dinkesprov jateng kakak 
sayang
PUSKESMAS DIBAWAH 
PEMKAB/PEMKOT
begitu nggih

njenengan silakan bertanyanya ke 
puskesmas njenengan tempat kerja

8 5 Januari 2021 @susanti.roro Selamat pagi bapak/ibu yang saya hormati. 
Bapak dan ibu yang saya hormati, 
perkenalkan saya Susanti, saya izin 
berkonsultasi. Mohon arahannya bapak dan 
ibu nggih, saya sudah terlanjur mengajukan 
ini kepada kampus saya
susanti.roro's profile picture

Semoga ada kesempatan untuk saya bisa 
masuk ke halaman register, maturnuwun 
(rekruitment lowker COFIGHT)

kami sudah pernah sampaikan di story 
bahwa LAMARAN TERSEBUT TIDAK DI 
DINKESPROV JATENG ya, silakan 
kontak lembaga tsb. COFIGHT

9 8 Januari 2021 @rinisty__ Min maaf mau tanya, kalau mau legalisir 
apa harus dikirim lewat pos apa bisa lewat 
jasa pengiriman yg lain?

Lihat Highlight kita ya.judulnya S.T.R

10 8 Januari 2021 @nurunnjamah Selamat malam, sy nurun asisten apoteker, 
mau menanyakan kalau surat sumpah 
hilang bagaimana pengurusannya ya?

Ke OP dulu kak

11 9 Januari 2021 @sabri.paulipu Min sy mahasiswa.luar jateng. Skrg pisitv 
covid, sy mengajukan agar isolasi di 
asrama haji donohudan dan sampai sana di 
tolak. Di minta surat pengantar d 
puskesmas, sy ke puskekesmas juga d 
tolak. Alasan ktp bukan jateng. Dan sy 
harus isolaso d kosan. Sedangkan sy takut 
apa bila menjangkiti penghuni lain. Kira2 
untuk bisa masuk ke asrama haji 
donohudan gmna?? Karena sy butuh isolasi 
segera.. terima kasih

Syarat masuk Donohudan :
1. OTG yg benar2 tdk ada gejala dan 
bisa aktivitas/mobilitas mandiri
2. Membawa surat rekomendasi dari DKK 
masing-masing
3. Membawa FC KTP
4. Membawa hasil PCR positif

Penerimaan pasien :
Pagi : 10.00-13.00
Sore : 16.00-19.00

Syaratnya koordinasi dengan puskesmas 
setempat, kemudian puskesmas lapor ke 
DKK setempat dan DKK menghubungi PJ 
poli donohudan dr. Elisabeth ria
jika ada yang mau ditanyakan lebih, bs 
menghubungi humas balkesmas klaten 
+62 821-3536-0668

12 9 Januari 2021 @kartikaharianja Assalamualaikum
Selamat siang
kartikaharianja's profile picture
Mau tanya min kalo nomor STR bidan tdk 
terdeteksi di perpanjangan STR online itu 
gimana? Mohon bantuannya ya min. 
Terimakasih banyak.

ke opnya masing - masing kak
terima kasih

13 11 Januari 2021 @ayusekaar.10 Maaf tanya... dinkes prov wfh gak ya min... 
ini mau legalisir str... Mkasih

Legalisir STR masih dilayani kak

14 11 Januari 2021 @
ruyemeraldyhutama

Pak mau tanya, bagaimana prosedurnya 
merubah data KIS dari pemerintah Yang 
tidak sesuai dengan e-KTP?

pembuatan / perubahan data KIS bisa 
melalui kantor BPJS kesehatan 
setempat, dg membawa KK, KTP

15 11 Januari 2021 @dwi.cubby Pak buk..yang pernah positif covid,dapat 
bantuan gak.Katanya surat yg hasil positif 
bisa diklaimkan ke dinkes agar dpt bantuan.

masksud lebih jelasnya bagaimana? kata 
sinten dikirim ke dinkes langsung dapat 
bantuan?

16 11 Januari 2021 @mnajib.id Kalau lewat pos str aslinya perlu disertakan 
atau cukup fotocopynya saja?

fcnya saja

17 12 Januari 2021 @yuanita61 Halo admin, selamat pagi. Mohon maaf 
mengganggu waktunya. Izin bertanya, 
apakah di dinas kesehatan provinsi jawa 
tengah membuka lowongan untuk 
mahasiswa melaksanakan PKL? Apabila 
iya, kira-kira jadwal yang tersedia untuk 
PKL bulan apa ya?
Terima kasih🙏

saat ini belum ada informasi lagi, sampai 
dengan batas waktu yang belum 
ditentukan kak



18 12 Januari 2021 @erwantoguntoro assalamualaikum wr wb Dinkes Jateng, 
mohon ijin bertanya perpanjangan STR 
langsung datang ke dinkes Jateng bisa 
dilayani, saya ucapkan terima kasih

Dinkes Jateng hanya melegalisir STR yg 
aktif ya

19 14 Januari 2021 @herdianndoro Min, sy nakes di rs dan dapat jatah vaksin 
naah sblmnya registrasi rumah sakit / 
puskesmas di daerah sy tdk ada di daftar 
rs/puskesmas di aplikasi peduli lindungi 
dan baru keluar datanya sore ini .. 
Pertanyaan sy itu gmn yaa min kalau yg 
sdh terlanjur registrasi dan cetak voucher 
spt sy ? Agat bisa ganti faskes yg dekat ? 
Trmksh

Aplikasi tersebut milik pusat, coba 
tanyakan langsung ke pedulilindungi di 
websitenya paling bawah ada alamat 
medsos & email yang bisa dihubungi.

20 15 Januari 2021 @rizman_s_f Saya mempertanyakan dana bantuan covid 
apakah ada untuk karyawan yg bekerja 
dirumah sakit?
Rumah sakit lain karyawanya dapat 
bantuan tunjangan covid 19.. Sedangkan di 
Rumah Sakit tempat saya bekerja sampai 
saat ini tidak ada tunjangan covid 19.. 
Mohon jawabanya terima kasih

Tunjangan untuk nakes diajukan oleh 
fasyankes ke dinkes kab/kota kemudian 
ke provinsi dan terakhir data dikirim ke 
pusat, kemudian dari pusat akan 
diverifikasi dan tunjangannnya dikirim 
langsung ke rekening masing-masing 
nakes. Jadi dalam hal ini Dinkes Prov 
Jateng hanya mengajukan usulan 
tersebut ke pusat. Coba cek dulu 
apakah Rumah Sakit panjenengan sudah 
mengirim usulan?

21 16 Januari 2021 @setyanililis2803 Selamat siang, apakah bisa di bantu untuk 
alamat tempat vaksin di kota Semarang, 
terima kasih

Berdasar sms dari peduli lindungi

22 17 Januari 2021 @agnisaaaa Selamat sore
Mohon maaf mengganggu waktunya
Saya nilam sari mahasiswa semester akhir 
dari universitas kusuma husada surakarta 
ingin bertanya apakah pendaftaran menjadi 
relawan covid masih tersedia ?
Terimakasih

saat ini belum ada informasi kak.

23 18 Januari 2021 @momoplunt selamat pagi kak,,selama psbb ini melayani 
pelayanan tatap muka gk? makasih

Monggo Lansung ke Bu Titin Mawon kak, 
Apakah bisa tatap muka atau tidak

24 18 Januari 2021 @dr.muslimkasim https://www.instagram.com/p/CJ7sWVSnWX
H/?utm_source=ig_web_copy_link

terima kasih kak 

25 19 Januari 2021 @masiskasari Permisi minn, saya kan sudah kirim berkas 
fc str 4hr yg lalu, mau tanya min, kira2 bisa 
dikirim balik brp hari ya minn?
Terimakasih minn
Mohon infonya 😊

sudah sampai di dinkes tgl brp dan 
penerimanya siapa?

26 20 Januari 2021 @rosyita0804 Selamat siang admin,, saya rosyita 
shofwatul mala,, baru saja saya mengirim 
via pos untuk legalisir strttk,, jika sudah 
jadi legalisirnya apakah nanti akan di 
telpon?
Jika sudah jadi saya sudah menyiapkan 
stopmap coklat bisa dikirim lewat pos lagi 
kan ya kak?
Terimakasih sebelumnya

bisa kak.

27 21 Januari 2021 @lulus2707 Selamat siang admin. Untuk legalisir str ke 
dinkes jawa tengah harus melampirkan 
surat raoid tes antigen tidak?

tidak,

28 23 Januari 2021 @byentank Mohon ijin bertanya...apakah smsal ada 1 
org dirumah yg positif covid trus yg d swab 
fasilitas dr faskes desa hnya bbrpa org 
sajakah atau harus swab smua yg 1 rmh 
dgn org yg positif ? Trmksh

1. Silakan kontak puskesmas setempat. 
2. nt pihak puskesmas yg akan 
melaksanakan tracking. 3. Awal di rapid 
dulu trutama Yang kontak erat.terima 
kasih

29 24 Januari 2021 @febrikapu Assalamualaikum kak. Saya febrika 
mahasiswa fresh graduated. Mohon izin 
bertanya mengenai pembuatan surat 
keterangan str dalam proses. Mohon 
bertanya jika saat ini pembuatan str linknya 
sedang down itu berarti bagaimana nggih 
pak/bu? Apakah bisa membuat surat 
keterangan mengenai hal tersebut atau 
bagaimana nggih pak/bu... Terimakasih 
maaf mengganggu 🙏

Surat ket str sedang dalam proses bisa 
diurus ke dinkesprov jateng langsung. 
Dengan membawa kode billing dan 
ijazah, fc ijazah.



30 24 Januari 2021 @biancazi27 Assalamualaikum wr wb min .
Saya BIBIANA Alumni Universitas Widya 
Husada Semarang .. saya fresh graduate 
sekarang mau buat STR tetapi sistemnya 
sedang maintenance .. sehingga tidak bisa 
mendapatkan kode billingnya .. kira-kira bisa 
buat surat keterangan STR sedang dalam 
proses atau bagaimana min ? Terimakasih 
bantuannya 🙏 🙏

Surat ket str sedang dalam proses bisa 
diurus ke dinkesprov jateng langsung. 
Dengan membawa kode billing dan 
ijazah, fc ijazah.

31 22 Januari 2021 @risti_sw Selamat siang maaf sebelumnya 
mengganggu waktunya kak, saya mau 
menanyakan mengenai legalisir str di dinas 
kesehatan apa boleh?

Silakan baca highligjts kami perihal S.T.R

32 25 Januari 2021 @apriliamhnr malem min, beberapa bulan yang lalu saya 
resign dari pekerjaan saya dan BPJS saya 
dinonaktifkan, saat ini saya ingin 
mengubah status kepesertaan saya me jadi 
PBI, syaratnya apa aja ya min?

PBI unt masyarakat miskin dan tdk 
mampu, mekanisme nya dr 
musdes/muskel didapat nama2 masy yg 
msk dlm maskin dan tdk mampu, yg 
sblmnya dilakukan verifikasi dan validasi 
dr dinsos/TKSK tim kesejah sos tk kec, 
kmdn msk aplikasi SIKSNG, kalo sdh mk 
akan dijadikan psrta PBI, jd PBI itu unt 
masy miskin dan tdk mampu

33 25 Januari 2021 @21_foodcourt Kak mau tanya, vaksin untuk umum 
semarang kapan ya ?

Sampai saat ini dari pusat utk NAKES 
terlebih dahulu. Terima kasih

34 26 Januari 2021 @dzulkarnain1908 Siang Bapak/ Ibu
Mohon info lokasi di Batang - Jawa tengah 
untuk Swab PCR Gratis dr dinas 
kesehatan. Trmksh

belum bisa kak.monggo ke dinkes 
batang.nuwun

35 26 Januari 2021 @fennyalvan2696 Min mau tanya, di Semarang apakah ada 
lowongan tenaga kontrak BOK puskesmas 
tahun ini? Terimakasih

PUSKESMAS ke dinkes kab kota 
masing2 ya

36 26 Januari 2021 @subhekim.m Selamat Pagi, maaf mengganggu waktunya. 
Sebelumnya, perkenalkan Saya Eki 
mahasiswa dari UNNES Prodi Sistem 
Informasi. Maksud saya menghubungi 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
adalah untuk bertanya, apakah Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah membuka 
lowongan untuk magang atau PKL bagi 
mahasiswa?. Mungkin itu saja pertanyaan 
saya untuk saat ini, maaf jika mengganggu 
waktunya atau kurang sopan. Sekian dan 
terima kasih.

belum ada kaak selama pandemi

37 27 Januari 2021 @erlindepisn Assalamu'alaikum..
Mohon maaf mau konfirmasi
apakah STRTTK untuk dilegalisir atas nama 
Erlin Devi Isnaini, alamat Tegal Gaden, 
Gaden, Trucuk Klaten. Sudah jadi atau 
belum ya?

Terima kasih 🙏

sdh jadi ya. kemarin kami telepon 
njenengan tidak diangkat

nuwun

38 27 Januari 2021 @umimafikrotunkh Kak mau tnya... Jam pelayanan mtkp 
dinkes jam berapa ya?

mtkp tidak ada ya kak sudah sejak thn 
2020
begitu nggih

39 27 Januari 2021 @nadiadgustina Selamat pagi
nadiadgustina's profile picture
Mohon info untuk hotline pengaduan satgas 
covid

prov jateng?

silakan discroll di profile kami ada

40 27 Januari 2021 @dhuafa_tahallul Min kalau mau legalisir STRTTK buat 
kelengkapan berkas ngelamar cpns bayar 
apa gak ya?

silakan cek HIGHLIGHT judulnya S,T,R

41 28 Januari 2021 @masiskasari Selamat siang
Permisi kak mau tanya , sya sudah kirim fc 
str untuk dilegalisir kak, di dalemnya sudah 
saya sertakan amplop coklat juga supaya 
bisa dikirim balik kak,
Kalo sudah sampai / sudah selesai di 
legalisir kita dihubungi apa tidak ya kak?
Terimakasih

tas nama siapa?
STR nya

42 28 Januari 2021 @lulus2707 Selamat siang admin. Untuk legalisir str ke 
dinkes jawa tengah harus melampirkan 
surat raoid tes antigen tidak?

tidak,



43 28 Januari 2021 @adia_sonya untuk mendaftar sebagai relawan kesehatan 
covid syarat nya itu apa saja ya pak... untuk 
di tmpatkan di RSUD H.SOEWONDO 
KENDAL...🙏 🙏

Itu ada cpnya kan? Silakan di kontak 
cpnya

44 30 Januari 2021 @deni_oops Yang KIS pak yang iuranya ditanggung 
pemerintah
Kan rujukanya dari desa ke dinsos 
setempat

Ini sbnernya udah di acc belum yah sampai 
bpjs

Ya sbetulnya bukan ke kami nggih

Monggo ditanyakan ke dinsos
Nuwun

45 30 Januari 2021 @tika.march Selamat malam Kak
Mau tanya

Di dinkes jateng apa ada rencana untuk 
penggadaan PUSPA
Terimakasih

Puskesmas itu dbwh kab kota ya kak. 
Bukan dibwh dinkes provinsi.terimakasih

46 31 Januari 2021 @nisaayu31 Sore min..
Mau nanya, tp sebelumnya saya pastikan 
dulu
Sy warga kab. Demak
Masih dalam lingkup kerja dinkes jateng 
kan?
nisaayu31's profile picture

Jadi gini, org tua saya kmrin terkonfirmasi 
positif covid,
Kami sudah lapor RT RW setempat
Sudah di teruskan juga ke puskesmas 
terdekat..

Dikondisi ini, org tua sy sdh di isolasi di RS
Nah, kami (keluarga) sudah isoman, sdh di 
tracing juga sama puskesmas & akan 
dilakukan swab
Yg saya bingung, kenapa yg di swab hanya 
yang bergejala (pilek, batuk)
Sementara yg lain gak di swab? Sedangkan 
di rumah kami ada balita..

Mohon penjelasannya min

Demak ke dinkes demak
Mreka dibwh pemkab demak ya

Lebih tepatnya sperti itu kak
Terima kasih
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NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN
1 4 Februari 2021 @iviannadyah Selamat pagi admin dinkes jateng, saya 

ivianna dr kebumen, ijin untuk meminta 
data angka kejadian nyeri haid di jawa 
tengah dan kebumen pada tahun 2017 atau 
2018. Terimakasih.

Mohon maaf utk data Kejadian nyeri hadi 
tidak ada ya. Data yg ada adalah data 
program menyesuaikan dengan 
kementerian kesehatan

2 5 Februari 2021 @gitalupitac Selamat siang
Saya mau menanyakan, persyaratan untuk 
penggantian apoteker penanggung jawab 
selama cuti melahirkan apa saja ya? 
Terimakasih. Di PBF

apoteker penanggung jawab dmn? 
PBF,apotek apa PAK? Monggo 
konsultasi langsung dgn petugas PBF 
Dinkes Jateng an Pak Lilik +62 813-2550-
5456

Pembina
NIP. 19680414 198803 1 004

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

SUKAMTO, S.KM, M.KES



3 5 Februari 2021 @chipz.ca_ Sore min mau tanya kan besok jateng 
dirumah saja ya selama 2 hari apakah jalan 
benar benar ditutup total atau masih bisa 
ya ? dari jawa barat mau ke pwt kira kira 
bisa ga ya , terimakasi min

4 6 Februari 2021 @vivieeiviv utk tgl 6-7 feb berarti tidak boleh masuk 
area jateng ya kak?

misal nih saya dr jogja mau ke sragen gt jg 
ga boleh ya?

dihimbau untuk tidak berpergian ya

5 7 Februari 2021 @sylvianaristy Selamat pagi min , saya ingin menanyakan 
terkait karantina covid di gedung diklat jateng 
cara pendaftarannya melalui siapa ya? Kami 
se keluarga sedang terpapar covid , posisi 
rumah kami di daerah banyumanik semarang 
, dekat dengan gedung diklat 🙏 🙏 🙏

melalui rujukan puskesmas, coba 
menghubungi puskesmas setempat

6 7 Februari 2021 @meliyaf_ Mau cerita min tentang ibu saya yg tgl 14 
lalu positiv covid di RS swasta pml lalu 
seminggu kemudian dipulangkan dianter 
ambulan, gak ada masallh si sellama di 
rumah sakkit. Yg saya mau tanyakan 
kenapaa pihak puskesmas tmpat saya 
tinggal kok terlihat cuek dan tidak peduli 
ya? Padahal pihak RS sudah memberi tau 
bahwa ada warganya yg positif covid. 
Ketika dipulangkan ibu sy masih keaadan 
poaitiv tp tidak diswab lg sampe sekarang. 
Bahkan pihak puskesmas tidak ada yg 
mendatangi 1 pun. Kejadiane sudah lama tp 
saya pengen tau apa benar pihak 
puskesmas tidak melakukan swab ulang 
kpd pasien yg sudah dipulangkan? Karena 
informasi yg sy trima sepeerti itu

sesuai pedoman covid nasional 
sebenarnya memang tidak perlu swab 
ulang, terima kasih

7 8 Februari 2021 @zzaranosauruss Permisi, izin bertanya min. Terkait dengan 
covid-19, apakah ada website khusus 
mengenai data penyebaran covid-19 dan 
data lainnya yang lebih lengkap yang secara 
khusus berisi informasi covid di provinsi 
Jawa Tengah? Terima kasih sebelumnya 🙏

silakan lihat di corona.jatengprov.go.id

8 8 Februari 2021 @wongganteng_70 Dalam pelaksanaan Posko Tangguh Covid-
19 di kelurahan/desa, apakah diijinkan 
adanya volunteer baik secara individu 
maupun kelompok/lembaga ikut terlibat 
membantu secara masive?Mohon 
penjelasannya mengenai pelaksanaan 
Posko Tangguh Covid-19 di tiap kelurahan, 
apakah membutuhkan relawan/volunteer? 
Hal ini perlu saya tanyakan sebagai 
kepedulian kami, jika memang diperlukan 
maka kami pun siap bergerak bersama. 
Setidaknya sebagai Agen2 Perubahan 
Perilaku.
Mohon jawabannya, tks.

Untuk sementara belum ada info, akan 
kami infokan jika ada. Tks.



9 9 Februari 2021 @chi.c.boutique apakah boleh pemberian Vitamin A 
serentak bulan februari ini hanya meminta 
vitaminnya saja tanpa ikut berkumpul ke 
posyandu ?
bolehkan saya timbang & ukur panjang 
badan anak saya secara mandiri dan 
objektif di rumah ?
bolehkan hanya melampirkan KK/ akta lahir 
anak saya ? tanpa harus anak saya ikut ke 
posyandu ?
karna saya khawatir . alat timbang / alat 
ukur panjang badan tidak disterilkan secara 
berkala setelah digunakan untuk bayi 
lainnya .
saya juga khawatir . nakes yg 
menggunakan sarung tangan hanya untuk 
melindungi dirinya sendiri . karna setelah 
menyentuh banyak benda kemudian 
digunakan jg utk menyentuh bayi tanpa 
disterilkan / ganti sarung tangan / cuci 
tangan .
mohon informasinya 🙏 😇  terimakasih

seharusnya ya boleh sih. coba saja kak 
ke petugas posyandunya.terima kasih

10 9 Februari 2021 @leenda_chuap Selamat pagi...bapak ibu...
Ijin bertanya,,,apakah msh ada 
kesempatan bagi nakes untuk di vaksin..
Karna pas vaksin tahap pertama kemaren 
bertepatan dgn kendala anak sbg ibu 
menyusui..
Bila sekarang sdh tdk menyusui apakah 
masih bisa melakukan vaksinasi?terima 
kasih

coba deh kak dikomuniaksikan dengan 
dinkes setempat dahulu ya.
karena data masuk ke sisdmk
dan pusat nariknya dari sana

coba dikomunikasikan dlu

11 9 Februari 2021 @rinenovita Selamat sore, apakah Dinkes Jateng 
menyediakan larva nyamuk Culex?

tidak
Larva culex bisa cari di selokan kok.

12 9 Februari 2021 @sri.sukatmi123 Untuk membuat surat keterangan STR 
dalam proses bisa kemana ya min?

Surat ket str sedang dalam proses bisa 
diurus ke dinkesprov jateng langsung. 
Dengan membawa kode billing dan 
ijazah, fc ijazah.

13 9 Februari 2021 @mi55jo Sore, teman kantor sy siang td memberikan 
info kalau dia positif covid. Mau tanya 
untuk test swab gratis di puskesmas apa 
masih berlaku untuk bulan ini? Thanks

maksudnya kak? untuk tmn njenengan 
atau gmn?
klo dah periksa mandiri silakan lapor ke 
puskesmas setempat. nanti pihak 
puskesmas yang akan mentracking 
kontak erat dengan temna njenengan yg 
pos tsb

14 11 Februari 2021 @ayus.nanang Mhn maaf sblmnya. Sy ingin bertanya. Utk 
sertifikat kompetensi post ujian kompetensi 
jabatan fungsional, diterbitkan oleh dinkes 
prov atau kemenkes? Krn sy menunggu lbh 
dr 2 bln,,pdhl akan digunakan sbg syarat 
pengajuan kenaikan jabfung dan kenaikan 
pangkat thn ini. Trmksh infonya
*ukom jabfung perawat
ayus.nanang's profile picture

Sy berada dikabupaten semarang

Kalau uji kompetensi yang melaksanakan 
kab Semarang maka serkomnya yang 
menerbitkan Kab Semarang namun 
penomoran dari Kemenkes
begitu ya kak

15 12 Februari 2021 @indah_ihsan knp stok vaksin dipandanaran habis
teman nakes ada yg vaksin hr ni
dipuskesmas Pandanaran kehabisan

ya coba kroscek donk kak dengan 
puskesmas pandanarannya
puskesmas pandanara dibawah kota 
semarang



16 12 Februari 2021 @deviica1700 Mind, Menurut teori  di Washington 
University School of Medicine yang 
dipublikasikan di jurnal Antiviral Therapy, 
bahwa HIV dapat di sembuhkan dengan 
sengat lebah madu yg di dalamnya 
mengandung zat yg bernama melittin yg 
sangat ampuh buat membunuh virus tsb, 
kenapa kok di Indonesia tidak di 
kembangkan ya? Sedangkan pernah ada 
penelitian di UNAIR dengat sengat lebah 
pasien HIV yg sebelumnya koma 4 pekan, 
akhirnya bisa membuka mata kembali dan 
menggerakan sistem badanya?

Berarti Terapi sengat lebah itu efektif dong 
mind buat kesembuhan ODHA? di Sragen 
contohnya banyak yg sudah sembuh 
berkat terapi sengat lebahnya ..

sampai detik ini belum ada ya.terima 
kasih
tenang kak. jika who sudah rekomen. ya 
sudah. tp kan belum

terima kasih

17 12 Februari 2021 @deviica1700 Mind, Menurut teori  di Washington 
University School of Medicine yang 
dipublikasikan di jurnal Antiviral Therapy, 
bahwa HIV dapat di sembuhkan dengan 
sengat lebah madu yg di dalamnya 
mengandung zat yg bernama melittin yg 
sangat ampuh buat membunuh virus tsb, 
kenapa kok di Indonesia tidak di 
kembangkan ya? Sedangkan pernah ada 
penelitian di UNAIR dengat sengat lebah 
pasien HIV yg sebelumnya koma 4 pekan, 
akhirnya bisa membuka mata kembali dan 
menggerakan sistem badanya?

Berarti Terapi sengat lebah itu efektif dong 
mind buat kesembuhan ODHA? di Sragen 
contohnya banyak yg sudah sembuh 
berkat terapi sengat lebahnya ..

sampai detik ini belum ada ya.terima 
kasih
tenang kak. jika who sudah rekomen. ya 
sudah. tp kan belum

terima kasih

18 15 Februari 2021 @endah_mrd Mimin, mohon maaf izin bertanya terkait 
penerbitan surat keterangan sedang 
memproses STR, itu langkahnya bagaimana 
ya min? Syaratnya bawa dokumen apa 
saja? 🙏

Surat ket str sedang dalam proses bisa 
diurus ke dinkesprov jateng langsung. 
Dengan membawa kode billing dan 
ijazah, fc ijazah.

19 18 Februari 2021 @yashminenoori13 Selamat siang Pak/Bu. Perkenalkan saya 
Yashmine Noor Islami, mahasiswa Undip 
sedang melakukan penelitian mengenai 
faktor yang mempengaruhi kematian bayi 
dan ibu. Untuk data 2020 apakah sudah 
rilis ya Pak/Bu?
yashminenoori13's profile picture
Terimakasih Pak/Bu

Silakan cek di website resmi kami
Jika blm ada. Memang blm rilis ya

Terima kasih

20 18 Februari 2021 @utami.aja Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, 
saya Nur Khofifatul Utami Mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang 
Saya ingin bertanya apakah di Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menerima 
mahasiswa magang di bulan Juli?

Terimakasih

Belum ya kak selama pandemi.terima 
kasih

21 19 Februari 2021 @rifai989 Assalamualaikum, saya Achmad Rifai, 
fisioterapis di Klaten. Mau bertanya 
mengenai legalisir str bagaimana nggih 
prosedur nya?

Terimakasih

Legalisir str, silakan dibaca di 
HIGHLIGHT ig kami.ada kok kak.terima 
kasih

22 19 Februari 2021 @ayumarliana.dewi Kakak admin, mau tanya kalo legalisir str 
nya sudah jadi kita pasti diinfoin kan ya?

Iya diinfokan, jadi pastikan no hp yg 
tercantum benar



23 20 Februari 2021 @layshoes_skecer Pagi ka, mohon infonya untuk cek nomor 
pirt di provinsi jawa tengah bisa kemana 
ya? Saya nemu kode pirt tapi tidak utuh 
nomornya hanya sampai 12 digit
layshoes_skecer's profile picture

Mohon dibantu

PIRT di dinas kesehatan Kota 
SEMARANG ya kak
Bukan di kami.terima kasih

24 21 Februari 2021 @radenilham Selamat siang
Mau menanyakan, untuk web 
corona.jatengprov.go.id mengapa sudah 
tidak ada grafik hariannya ya?

25 21 Februari 2021 @danumbara Selamat sore min, mau tanya untuk faskes 
vaksinasi semarang dimana saja ya?
danumbara's profile picture

Saya cek di website pedulilindungi terjadwal 
tgl 7 maret 2021

Monggo bertanya ke pedulilindungi
Atau ke kemenkes
Ke dm media sosialnya atau semacamnya
Call centernya
Begitu
Puskesmas bisa kak. Kalau emg 
tulisannya SELURUH FASKES 
VAKSINASI COVID.

26 21 Februari 2021 @aling8821 Malam,,
Saya mau menanyakan

Izin menyampaikan link pendaftaran dari 
Kemkes sesuai dengan sosialisasi dari 
Ditjen P2P, bahwa untuk lansia prioritas di 
7 provinsi tertinggi penularan, dan 
didahulukan di ibukota provinsi dulu sesuai 
ketersediaan vaksin.

http://bit.ly/PendaftaranLansiaJABAR
http://bit.ly/PendaftaranLansiaDKI
http://bit.ly/PendaftaranLansiaJATENG
http://bit.ly/PendaftaranLansiaDIY
http://bit.ly/PendaftaranLansiaJATIM
http://bit.ly/PendaftaranLansiaBANTEN
http://bit.ly/PendaftaranLansiaBALI  
(Apakah berita ini benar?)

Coba dicek dikemenkes atau satgas 
covid kak
Krn dri pusat langsung ya

Ceknya disni saja kak. Di ig kemenkes ri 
yg lebih valid 
https://www.instagram.com/p/CLgTxESsR
82/?igshid=174bjvj93n11c

27 21 Februari 2021 @dirgaraa_ Assalamualaikum admin. Tolong sampaikan 
atasan.
maaf ganggu wektunya,cuma ngasih saran.
Yang harus di prioritaskan vaksin adalah 
siswa/pelajar yang akan melakukan 
UN(ujian nasional) karena akan lulus dan 
melaksanakan ke jejang/sekolah berikutnya.
Dan waktu UNnya ngak lama lagi,jadi harus 
cepat di vaksin.
Kalo sudah di vaksin baru boleh 
UN/sekolah tatap muka.

Mohon maaf kak.segala prioritas vaksin 
disesuaikan dengan jadwal dari pusat
Tp silakan saja mencoba utk bersurat 
resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kab/Kota dimana pelaksaanaan bagi 
siswa/pelajar tsb

Terima kasih

28 22 Februari 2021 @anggi_tr Mohon maaf ijin bertanya apakah str online 
bisa legalisir di dinkes provinsi atau harus 
ke kantor pusat?
Terimakasih

Legalisir str, silakan dibaca di 
HIGHLIGHT ig kami.ada kok kak.terima 
kasih

29 23 Februari 2021 @dessy_cossy Saudara saya sudah mengajukan itu di 
puskesmas (surat pernyataan pernah 
menjadi anggota jamkesmas pbi)
Kira kira,bisa jadi per kapan ya Bapak/ibu?
Karena suami sudah meninggal dunia, istri 
tidak bekerja

Krn kl belum ada jawaban, tagihan bpjs 
jalan terus. Mau turun kelas,takut kl PBI 
ditolak
Mohon arahan

Terimakasih

sudah coba ke dinkes kota semarng?
karena penerima PBI seharusnya di 
kab/kota masing - masing ya
karena kami dinkes prov jateng
nuwun
silakan dikontak kota semarangnya

ini juga kami coba sampaikan ke dkk 
semarang



30 23 Februari 2021 @rizkyaviary15 Selamat Malam Min
Saya perwakilan milenial, kebetulan saya 
siap di vaksinasi bisakah?

sesuai prioritas yang ada. tahap 2 untuk 
pelayanan publik dan lansia. selain itu 
sesuai arahan dari pusat. silakan 
bertanya ke kemenkes ri.nuwun

31 23 Februari 2021 @drahardja5975 Sugeng enjang Pak, mohon infonya, untuk 
vaksinasi pekerja pariwisata, kapan akan 
mulai ya Pak? Kmrn dari Disbudpar ada 
surat edaran untuk pendataan, tp kok 
hanya untuk ktp Semarang saja? Lalu 
bagaimana dgn pekerja2 pariwisata yg 
bekerja di Semarang dr kota lain Pak? N 
kelanjutannya bagaimana Pak? Pariwisata 
kan banyak berinteraksi dgn publik.

Sesuai skala prioritasnya kak. Silakan 
bertanya ke kabupaten/kota masing2. 
Begitu ya.terima kasih

32 23 Februari 2021 @rizkyaviary15 Saya perwakilan milenial, kebetulan saya 
siap divaksinasi, bisakah?

Sesuai prioritas yang ada. Tahap 2 untuk 
pelayanan publik dan lansia selain itu 
sesuai arahan dari pusat.

33 24 Februari 2021 @dessy_cossy saudara saya sudah mengajukan ke pihak 
puskesmas (foto surat pernyataan pernah 
terdaftar sebagai peserta Jamkes nasional-
kis), kira2 bisa jadi per kapan ya 
Bapak/Ibu? karena suami sudah meninggal 
dunia, istri tidak bekerja, karena kalaau 
belum ada jawaban, tagihan BPJS jalan 
terus. Mau turun kelas, takut kalau PBI 
ditolak, mohon arahan

sudah coba ke dinkes kota semarang? 
karena penerima PBI seharusnya di 
kab/kota masing-masing

34 24 Februari 2021 @ayu.paramudita halo min tempat vaksin dikota semarang 
ada dimana ya?

Bisa di fasyankes sesuai pendaftaran.

35 24 Februari 2021 @silvi_akhmad Ass.Maaf bapak/ibu saya silvi asal saya 
krajan bandarsedayu, kec. windusari, kab 
magelang. Saya ingin melaporkan atas 
tidak kenyamanan saya setiap hari dirumah 
saya bau tidak sedap,dikarenakan samping 
rumah saya persis dibuat kandang unggas. 
DAN DEPAN RUMAH SAYA TEPATNYA 
SAMPING PINTU MASUK RUMAH SAYAN 
DIBUAT JEMPUT BULU UNGGAS, saya 
tidak nyaman dengan bau kotorannya dan 
bau bulunyasetiap hari. Kades 
Bandarsedayu sudah kewalahan dengan 
menegor orang tersebut karena tidak 
pernah digubris. Mohon Bapak Ibu 
bantuannya karena org2 disekitarnya juga 
terganggu tidak hanya saya. terimakasih 
atas perhatiannya mohonmaaf kalau ada 
kata2 yang kurang baik.

kak silakan dilaporkan ke rt rw terkait, 
dan dipemkab

36 25 Februari 2021 @kezia.irene Selamat siang bapak/ibu maaf ijin ebrtanya 
mengenai vaksinasi covid 19 di area jawa 
tengah untuk lansia. saya ingin bertanya, 
bagaimanakah mekanisme pendaftaran 
vaksinasi covid19 untuk lansiaSaat ini 
pemebrian vaksin untuk lansia difokuskan 
di wilayah mana dulu? apakah ada link 
tertentu untuk pendaftaran?persyaratannya 
apa saja bila ingin mendaftar? terima kasih 
sebelumnya

diutamakan untuk ibukota provinsi 
dahulu kak. lainnya menyusul

37 25 Februari 2021 @nayanayla19 Selamat siang, untuk vaksinasi lansia, 
prosedurnya bagaiaman untuk kota solo? 
yang saya tahu kenapa baru di ibukota 
provinsi saja yang bisa, lalu kota yang lain 
bagaimana?

silakan ke call center kemenkes ri ya 
kak, dari pusat seperti itu,nuwun

38 28 Februari 2021 @zulfakintan Selamat pagi, izin bertanya apakah 
dinkesprov jateng membutuhkan tenaga 
admin? atau lowongan pekerjaan lain? 
terima kasih

Pagi.belum kak, terima kasih

39 28 Februari 2021 @oktaarjab25 Selamat sore, maaf saya mau menanyakan 
apa benar tidak ada santunan untuk pasien 
covid 19 bagi yang sembuh ataupun yang 
meninggal? terima kasih

santunan di dinsios kak. coba dikontak 
dinsosnya



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 1 Maret 2021 @mayrilys Selamat siang, Saya sudah mendaftar 

lewat instansi tp tisak menjadi peneima 
vaksin kenapa ya? padahal saya juga 
tenkes, sudah mengusahakan call center 
tapi tetap tidak membantu. Mohon 
bantuannya.

Kak itu memnag langsung ke pusat ya

2 1 Maret 2021 @agoesnovian Assalammualaikum no admin. Mohon izin 
bertanya.. bagaimana cara mendaftar 
faksinasi covid, jika no nik di aplikasi 
pedulilindungi blm terdaftar, terimakasih

Utk tahap 2 ini adalah utk pelayanan 
publik dan lansia ya

3 2 Maret 2021 @aysari9377 asswrwb, saya mohon informasi, apakah 
benar ada santunan bagi korban meninggal 
akrena covid-19 kalau benar ada gimana 
cara emngurusnya? dan apa 
persyaratannya?

mohon maaf kak, silakan ke dinsos

4 2 Maret 2021 @emma_kaya_ Selamat sore Bapak/Ibu
Perkenalkan saya Emma Kaya mahasiswa 
Biologi Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga.
Saya hendak menanyakan apakah dinkes 
menyediakan magang mahasiswa untuk 
saat ini?
Terimakasih

Mohon maaf belum kak selama pandemi

5 4 Maret 2021 @isworo_fm Ijin tanya min. Utk pelaksanaan vaksin yg 
sudah dpet tiket di aplikasi peduli lindungi

Bisa dilakukan dimana y? Utk lokasi kota 
semarang

Silakan lihat ig dinkes kota smrg

6 4 Maret 2021 @yudajie2000 Untuk vaksin lansia di wilayah Jawa 
Tengah, kapan min? Sampai kapan min, 
batasnya? Untuk vaksin pertama ya. 
Karena ibu saya masih di luar Jawa 
Tengah, di tempat adik saya.
Pulangnya sekitar awal April.
Apakah masih bisa untuk vaksin ke-1 yang 
kategori lansia?

Coba dicek dri kemenkes brpnlama Krna 
kami jg nggu distribusi sesuai arahan 
kemenkes

7 4 Maret 2021 @yovita_wibowo mau menanyakan perihal perijinan toko alat 
kesehatan, apakah harus ada pj lulusan 
atem atau farmasi? sedangkan mengacu 
pada peraturan kementerian kesehatan 
nomor 26/2018 untuk toko alkes tidak perlu 
pj berlatar belakang lulusan 
atem./farmasi?mohon pencerahannya

perijinan toko alkes ada di 
kabupaten/kota masing-masing, silakan 
menghubungi dkk setempat. terima kasih

8 4 Maret 2021 @yanuarikassh Maaf min mau tanya, kalau hari jumat 
pelayanan legalisir STR sampai jam brp ya? 
Trimakasih 🙏

Jam kerja Tp gbs shari jadi makasih

9 5 Maret 2021 @zunilestaryyy Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya 
saya mau tanya apakah bisa legalisir strttk 
tanpa harus datang ke kantornya. Berkas 
dikirim lewat JNE dan minta dikirim balik ke 
pemohon. Trimakasih sebelumnya🙏

baca ini 
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2
h0OjE3ODU2NTM5MDY1OTMxOTEw?igshi
d=12ymeizdqm5mz&story_media_id=2407
881402144908984_10263477505

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

SUKAMTO, S.KM, M.KES
Pembina

NIP. 19680414 198803 1 004

BULAN MARET



10 6 Maret 2021 @diktosan Selamat Siang sy Sudikto PNS Dinas Arpus 
Jateng kemarin sudah vaksin Covid19 yg 
pertama tgl 24 Pebruari 2021 di G.Gradika 
Bhakti Praja Jateng pada 30 menit pertama 
tidak ada efek samping cuma pada 2 jan 
kemudian badan terasa hangat ttp masih 
36 drajat panasnya, 2 hari kemudian sy 
olah raga rutin bersepeda dan hr 3 juga 
olah raga, tetapi pada hr ke 4 dan 5 badan 
terasa pegal2 dan hari ke 6, 7, 8, 9 badan 
terasa dingin dan panas dan sdh konsultasi 
dokter dapat parasetamol, pada hari ke 10 
dan 11 sudah baikan walaupun masih 
minum obat parasetamol. Pertanyaan saya 
jadwal vaksin yg ke 2 tgl 10 Maret hari Ke 
15 setelah vaksin apakah harus vaksin 
pada tgl 10 maret karena badan masih 
belum terasa feet dan masih minum obat?, 
sebaiknya kapan vaksin ke 2 bisa di 
laksanakan dan bakso nya dimana 
terimakasih, mohon jawaban bisa segera 
dan dari sumber yg k

vaksin ke2 bisa dilaksanakan setelah 2 
minggu dari vaksin pertama. Pastikan 
badan dalam keadan sehat dan fit nggih

11 7 Maret 2021 @chempluk77 Selamat siang bp/ ibu yg bertugas di 
tempat, mohon maaf untuk permohonan 
legalisir STR atas nama tri wahyuni kok tdk 
ada njih tp yg di kirim atas nama orang lain

Sabar kak.kami lihat dijam kerja

12 7 Maret 2021 @febriana_syabani Maaf mau tanya, kalau legalisir STR bisa 
langsung jadi gak dalam satu hari itu?

tergantung pejabat yg ttd sedang di 
tempat atau tdk

13 8 Maret 2021 @bagasaqsarifa pagi, mau tanya ka
PROKES yg berlaku per hari ini di wilayah 
JATENG utk orang yg melakukan 
perjalanann darat dgn kendaraan pribadi 
antar kabupaten/kota yg masih JATENG, 
itu apakah diwajibkan rapid 
antigen/antibody?
bagasaqsarifa's profile picture
soalny january kmrn setau sy gubernur 
JATENG kebijakanny rapid hanya utk 
transportasi publik darat/laut/udara yg 
"akan ke" JATENG, bukan yg masih satu 
area JATENG

Pagi kak... Tidak diwajibkan namun 
pastikan badan dalam keadaan fit.

14 9 Maret 2021 @januartalita Selamat pagi bapak/ibu, mau menanyakan 
mengenai pendaftaran vaksinasi untuk 
pengelola mall/swalayan. Bagaimana cara 
mendaftarnya? Terimakasih 🙏

Untuk pihak swasta belum ya kak. 
menunggu aturan dari pusat dahulu

15 9 Maret 2021 @lizmuhtar assalamualaikum.
mohon ijin untuk bertanya pak/bu.
saya domisili di Boja-Kendal. apakah 
vaksinasi untuk lansia di daerah menunggu 
notifikasi sms dulu atau daftar?

SILAKAN menghubungi dinkes setempat 
kak
dinkes kab kendal
terima kasih

16 9 Maret 2021 @ninda.laras Selamat pagi Admin Dinkes Prov Jateng...
Saya ingin menanyakn apakah kiriman form 
pengajuan STR legalisir atas nama Ninda 
Laras Prasetyaningrum sudah sampai 
dikantor dinkes? Kira kira proses nya 
berapa lama ya admin?
Terima kasih. Mhn informasinya.

pagi
pengiriman via apa?
bisa di trakibg sendiri di resi pengiriman 
jenengan ya

17 9 Maret 2021 @theodora_ayu_mega_f Maaf pak bu mau nanya,,
Kl yg sdh pernah kena covid apakah bisa 
divaksin?

bisa, setelah 3 bulan dinyatakan sembuh

18 9 Maret 2021 @murti_aprilia Admin mau tanya kalau semisal tenaga 
analis kesehatan namun sudah lama tidak 
aktif dan ingin memperbaharui str itu 
gimana ya min ?

jenengan organisasi profesinya apa kak?
terkait STR saat ini mjd kewenangan 
organisasi profesi masing masing ya

19 10 Maret 2021 @sisiliarindi Assalamualaikum, mau bertanya jika lansia 
ber ktp di luar kota semarang tapi saat ini 
sudah berdomisili di kota semarang apakah 
bisa mendftar vaksin di puskesmas kota 
semarang? Trimakasih

walaikumsalam
saat ini belum ada kebijakan terkait hal 
tsb nggih.
setelah tgl 10 maret nantinya sasaran 
akan dilayani di semua faskes mana 
saja, dg aplikasi PCare yg terbaru versi 
1.6.0. mohon menunggu info lanjutannya



20 10 Maret 2021 @metlynholy Mohon maaf bp/ibu,mau tnya legalisir str 
A/n Metlen prasetyo bayu 
aji,alamat:Krendowahono rt 
05/03,krendowahono,gondangrejo,katanya 
sdh dikirim blm njih?

dibantu infokan resi pengiriman nya ya

diterima oleh siapa dan tanggal brp

21 10 Maret 2021 @annirsa Selamat siang.

Mohon info, apakah untuk PNS Instansi 
Pusat yang berdomisili dan berKTP Jawa 
Tengah serta sudah memiliki e-tiket untuk 
vaksinasi pertama dapat mengajukan untuk 
mendapatkan vaksinasi di faskes di 
wilayah Jawa Tengah?

Kalau iya, bagaimana prosedurnya? Karena 
dari kantor diinstruksikan untuk mendaftar 
di faskes terdekat dari domisili.

Matur nuwun 🙏

selamat siang
jika sudah memiliki e ticket vaksin, bisa 
langsung datang ke faskes sesuai 
domisili KTP kak

22 11 Maret 2021 @_arinalhh Siang kak, mau menanyakan terkait STR 
kak, saya sudah registrasi STR dari tgl 5 
Februari tetapi sampe sekarang belum ada 
validitasi ya kak?
Bagaimana nggih kak mohon bantuannya 
🙏 🙏 🙏

Str lgsg ke ktki
Bukan di dinkrsprov jtg
Pelayanan kami HANYA LEGALISIR STR 
saja

23 15 Maret 2021 @viviiaja Selamat pagi kak
Minta bantuannya kak
viviiiaja's profile picture

Mau nanya data covid-19 di jateng bulan 
agustus 2020-februari 2021, kak. Untuk 
tugas matematika

https://corona.jatengprov.go.id/data

24 16 Maret 2021 @enggarpradipta Selamat pagi, mohon maaf saya mau 
bertanya
enggarpradipta's profile picture
Suami saya kebetulan bekerja di 
kementrian keuangan jakarta dan sudah 
terdaftar vaksin..dan katanya vaksin dapat 
dilakukan dimana saja sesuai 
domisili..kebetulan kantornya sejak awal 
corona sampai sekarang WFH ..apakah 
suami saya bisa di vaksin di dinas 
kesehatan semarang???? Jadi tidak harus 
ke jakarta?? Terimakasi

alamat sesuai KTP nya dimana?saat ini 
masih tahap pelayanan publik dan lansia
sudah punya e tiket?

25 16 Maret 2021 @lebasi_99 Lapor, ada yang berencana mengadakan 
pengumpulan massa di Pekalongan Jawa 
Tengah

Silakan ke satpol pp prkalongan kak
Trima kasih

26 17 Maret 2021 @baharuddin_29 Assalamualaikum, min mau tanya, untuk 
vaksin ke 2, lanjutan Vaksinasi 1 yang di 
MAJT rabu minggu lalu, jadinya tanggal 
berapa dan tempatnya dimana ya, sekian 
terima kasih

untuk info terakhir pelaksanaan di 
gedung gradhika Kantor gubernuran 

27 17 Maret 2021 @qinq_aldyth_yuwono Pak lansia saya dari bulan lalu ke mana2 
daftar dan langsung dtaang ga bisa
Skrg malah vaksin 1 katanya habis
Padahal vaksin 1 aja belom
qinq_aldyth_yuwono's profile picture
Tolong pak

kota mana njenengan
sharusnya mengadunya ke dinkes kab 
kota setempat
karena yg tahu jadwalnya dinkes kab 
kota setempat
dan juga aplikasi pcare dari PUSAT 
langsung

28 17 Maret 2021 @rahmafitriardianti19 Permisi mau tanya untuk vaksin lansia 
apakah ada linknya udh mendaftark atau 
lnsng datang ke fasilitas tenang kesehatan 
ya?
rahmafitriardianti19's profile picture
Saya berada dimagelang

Langsung mendatangi Puskesmas 
Srumbung, tidak perlu mendaftar, 
langsung datang ke faskes nantinya yg 
mengatur dai puskesmas

29 17 Maret 2021 @candrasetiawan0312 Hallo min. Maaf mau tnya, untuk 
pendaftaran vaksinasi lansia diluar wilayah 
Semarang bgmn ya caranya. Makasih

Kalo itu silakan ke dinkes setempatnya 
kak
Terima kasih

30 18 Maret 2021 @anwar.b.17 Min,,apa dinas di lingkungan provinsi 
Jateng sudah boleh melaksanakan 
kegiatan selama beberapa hari di hotel?

sesuai se gubernur jateng kok belum ya



31 18 Maret 2021 @arifb_nugroho Ass. & Selamat malam

Sekedar menyampaikan dan berbagi 
informasi bahwa Bapak kami penyitas 
Covid-19 (nama: Bpk. H Nur Fuad dari Desa 
Pandes, Kabupaten Kendal) dan kemarin 
malam meninggal dunia setelah dirawat di 
RSUP. Karyadi Semarang. Alhamdulillah 
pemakaman telah dilakukan di desa 
Pandes Kab. Kendal.
Yang ingin kami sampaikan bahwa prosesi 
pemakaman (menurunkan dr mobil 
ambulance s/d pemakaman) kami lakukan 
sendiri dengan warga tanpa APD lengkap 
(hanya memakai masker). Hal ini 
dikarenakan tidak ada team satgas covid 
yg melakukan pemakaman.
Ketidak adaan petugas pemakamam dr 
satgas covid dikarenakan dari pihak RSUP. 
Karyadi tidak berkoordinasi dg Satgas 
Covid Kabupaten ataupun Satgas Covid 
Desa.
Oleh karena itu, kami mohon bantuan dr 
dinas kesehatan provinsi untuk berkenan 
membantu mengkondisikan hal tersebut 
agar kejadian ini tidak terulang ke saudara-
saudara kita yang lain.
Terima kasih sebelumnya.

32 19 Maret 2021 @atik3rh Selamat pagi, saya ingin bertanya, berapa 
lama waktu menunggu untuk jadwal 
vaksinasi lansia ? Bapak sy sdh datang ke 
puskesmas tgl 13 Maret'21, ternyata tdk bs 
langsung, harus menunggu jadwal, tapi 
sampai dg saat ini blm terima jadwal tsb, 
terima kasih

di kota mana> jika kota semarang 
silakan dm ig dinkes kota semarang
terima kasih

33 19 Maret 2021 @teguhtrirohadi Selamat siang saya Teguh dari asosiasi 
perkebunan GPP Jateng DIY , mau tanya 
saya kalau mau melaksanakan vaksin dari 
pemerintah untuk masyarakat perkebunan 
Jateng , bisakah ? Terimakasih
GPP : gabungan perusahaan perkebunan
teguhtrirohadi's profile picture
Jawa Tengah

Utk swasta belum nggih.nuwun

34 18 Maret 2021 @nila_candrarini Saya terlambat vaksin 1, dr bumn, saya ke 
mana ya ?

Coba di fasyankes terdekat njenengan

35 18 Maret 2021 @synaym_ Assalamu'alaikum, selamat malam 
bapak/ibu mohon maaf mengganggu 
waktunya. Ijin bertanya pak/bu, jika 
terdapat lowongan kerja di dinkes jateng 
formasi D3 perawat itu nanti untuk 
penempatan di puskesmas atau bisa 
penempatan di kantor dinkes nya nggih 
pak/bu?
Terimakasih 🙏 🙏

Lowker hanya melalui cpns kakak

36 20 Maret 2021 @fajarnevytiwi Selamat malam min
Maaf mau nanya...untuk syarat pembuatan 
toko obat itu apa aja ya min ?
fajarnevytiwi's profile picture
Terimakasih

Hub dinkes atau ptsp kab kota

37 22 Maret 2021 @jejak_zuhri Asslamualaikum, mhn ijin tanya, kami salah 
satu yg ikut vaksinasi massal di MAJT bbrp 
waktu lalu. Klo mau vaksin kedua apakah 
bisa pindah lokasi dan menghubungi 
kemana? karena kebetulan kami domisili di 
Klaten. Maturnuwun

untuk info terakhir pelaksanaan di 
gedung gradhika Kantor gubernuran 



38 22 Maret 2021 @rizkyaviary15 Pagi minn
*Perhatian untuk vaksin covid 19*
Bagi lansia umum usia 50 th keatas dapat 
dilayani di :
Lokasi : *PRPP SEMARANG*
Jam : *08.00- 18.00 wib*
Syarat: bawa ktp jateng dan bollpoint.
Jangan sia siakan dan luangkan waktumu 
sebentar.
Demikian informasi.
rizkyaviary15's profile picture
Valid kah informasi tsb? Mengenai 
Vaksinasi

hanya untuk BUMN
nuwun

39 23 Maret 2021 @prakoso81 pak, kalau boleh tau kapan vaksin bisa 
didapatkan untuk ayah lansia; usia sudah 
74 tahun.. posisi di prambanan klaten. 
karena tidak ada informasi untuk kab. 
klaten (yang perbatasan dengan DIY)
terimakasih

Kak klo info itu lgsg ke dinkes klatennya 
kak

40 23 Maret 2021 @bilanggie Selamat pagi menindaklanjuti info di kolom 
komentar untuk menjelaskan 
kronologisnya, sebelumnya saya ingin 
menanyakan apakah aman bagi saya 
apabila saya menjelaskan kronologi ini? 
Karena di awal saat kakak saya masuk 
rumah sakit kan ada perjanjian bahwa 
dilarang menyebarkan hal apapun terkait 
dengan pelayanan rumah sakit? Baik pak 
terimakasih, untuk berurusan dg rumah 
sakit masalah ini saya dan keluarga tidak 
mau krn dari awal sudah ada hal yang 
menurut saya tidak pantas dijadikan alasan 
keluarga saya harus membayar biaya rs 
adapun alasan dari rumah sakit adalah bpjs 
kakak saya tdk aktif dan mereka belum tau 
cara mengklaim pasien tanpa bpjs 
kemudian ada karyawan lain yg 
menyatakan bahwa mengklaim seperti itu 
lama dan prosedurnya susah yang mana 
seharusnya urusan tersebut bukan menjadi 
urusan dan tanggung jawab keluarga 
pasien, dan pada saat mengajukan 
perpindahan rumah sakit yg tdk bayar 
untuk perawatan pasien pun juga sangat 
sulit sekedar masukan saja pak beri 
sosialisasi ke rumah sakit terkait dengan 
klaim pasien, jangan sampai hal tersebut 
memberatkan keluarga pasien dan terkait 
dengan pemindahan pasien tolong untuk 
koordinasi lebih jelas karena pada saat itu 
keluarga saya hanya diinfokan untuk 
menunggu dan menunggu sedangkan 
tagihan terus berjalan. Terimakasih pak
bilanggie's profile picture

kalau begitu nejengan langsung ke 
bagian pengaduan rs mawon
saran dari kami seperti itu
karena sudah terikat perjanjian
nuwun
lgsg dibicarakan dengen Pihak rsnya

41 23 Maret 2021 @putrikartyka Dear Admin, tolong ini SD Kanisius 
kumosari, meminta anak anak ujian tatap 
muka padahal di posting pak Ganjar saja 
SD tidak diperbolehkan bagaimana tindak 
lanjutnya

Dilaporkan ke dinas pendidikan kota 
semarang ya
Niku ranah dinas pendidikan

Bukan dinkes prov
Maturnuwun

42 23 Maret 2021 @prakoso81 pak, kalau boleh tau kapan vaksin bisa 
didapatkan untuk ayah lansia; usia sudah 
74 tahun.. posisi di prambanan klaten. 
karena tidak ada informasi untuk kab. 
klaten (yang perbatasan dengan DIY)
terimakasih

Kak klo info itu lgsg ke dinkes klatennya 
kak



43 23 Maret 2021 @inasari.yn Assalamu'alaikum Warrahmatullahi 
Wabarakatuh.
Mohon maaf mengganggu waktunya.
Perkenalkan saya Inasari mahasiswa dari 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Izin bertanya mengenai permohonan studi 
pendahuluan untuk mendukung Proposal 
Skripsi berkaitan dengan data anemia 
remaja dan informasi prevalensi Anemia 
Jawa Tengah yang terbaru lengkap dengan 
kelompok umur, bisa didapat melalui apa 
ya?
Jikalau harus menyertakan surat dari 
kampus bisa menghubungi siapa?
Terima kasih sebelumnya.

Silakan googling dlu kak
Data ada semua di website 
dinkesprovjateng.go.id

44 25 Maret 2021 @zhafrananddikamanos Assalamualaikum
Mau tnya
Di puskesmas semarang
zhafrananddikamoms's profile picture
Adakah laynn psikolog

Maaf kak.puskesmas dibwh dinkes kota 
smrg ya

45 25 Maret 2021 @marisa_indah20 Selamat malam

Terkait dengan vaksin untuk lansia,kan 
tentangga saya (dijalan bader)  ada yang 
sudah suntik vaksin di pukesmas layur 
(bandarharjo) semarang utara ,beliau 
berumur 62,beliau suntik vaksin hari kamis 
,setelah vaksin di hari kamis tanggal 18 
Maret ,beliau malah sakit2tan dan kondisi 
nya drop ,dan di tanggal 21 maret beliau 
meninggal. Dan yang menjadi pertanyaan 
saya adalah apakah penyuntikan vaksin 
untuk lansia khususnya di pukesmas ini 
sebelumnya tidak di periksa dulu, karena 
kan ada larangan jika pasien mempunyai 
bawaan penyakit( spt: gula, darah tinggi, dll 
) ini tidak dianjurkan untuk vaksin, karena 
sebelum vaksin beliau (tetangga saya yang 
vaksin) itu keadaannya sehat2 saja, 
setelah divaksin beliau keadaan hari ke 
hari tambah parah. 

Silahkan dicek ke alamat beliau yang 
sudah saya sebutkan. 

Mohon untuk respon nya

Terimakasih 

selamat malam

Selamat malam, untuk vaksinasi pada 
saat pendaftaran diwajibkan mengisi self 
assessment. Pada vaksinasi lansia, self 
assessment yg diberikan termasuk 
riwayat penyakit yg pernah diderita. Nah, 
disini apakah ybs atau keluarga yg 
mengisi sudah sesuai dengan riwayat 
penyakit yg pernah diderita atau tidak? 
Kemudian setelah vaksinasi diberikan 
waktu tunggu 30 menit untuk observasi 
apakah ada Kejadian Ikutan Paska 
Imunisasi (KIPI) atau tidak. Sesuai 
standarnya adalah seperti itu diatas.
Kalau bisa dibantu untuk alamat & nomor 
kontak dari keluarga ybs

46 25 Maret 2021 @fitri.kholis Selamat siang min, saya izin bertanya...
Apakah dinkes jateng buka pkl/magang 
untuk mahasiswa thn ini ?
fitri.kholis's profile picture
Terimakasih 🙏

Belum kak

47 27 Maret 2021 @adyatma_nirwasitha Pagi minkes,. Izin tanya. Apa dinkes prov 
membuka link pendaftaran vaksinasi bagi 
guru kota semarang?

Utk KOTA SEMARANG silakan ke 
DINKES KOTA SEMARANG ya
Bukan di dinkesprov.nuwun

48 27 Maret 2021 @loveeat95 Nama : Antonius Sugandhi
Umur : 60th
Tempat kerja : PT Majapahit Astabaja
Lama bekerja ; 30th
Di PHK karena pandemi covid 19 sejak mei 
2020 dan tidak mendapatkan pesangon. 
BPJS juga tidak dibayarkan sehingga tidak 
dapat menggunakan BPJs atau membuat 
BPJs yg baru. Saat ini sedang sakit dan 
membutuhkan biaya untuk berobat. Mohon 
bantuannya.
loveeat95's profile picture
Tolong sampaikan ke pak Ganjar, bapak 
Antonius Sugandhi sekarang sedang sakit 
dan diobname, terkendala biaya



49 27 Maret 2021 @gisaalfian Assalamualaikum wr wb... Saya mau 
menanyakan bisa menerima/tidak vaksin 
covid 19 untuk suami saya yang pekerjaan 
nya seorang pelaut/pelayaran,karena dari 
kantornya kalau bisa disuruh untuk vaksin 
covid 19 sebagai syarat untuk kembali 
bekerja... Saya mohon 
informasinya🙏 karena satu tahun lbih suami 
saya tidak bekerja karena covid 19 ini.... 
Semoga bisa membantu mendapatkan 
vaksin covid19🙏 terima kasih .

mohon maaf untuk saat ini diprioritaskan 
untuk lansia ya. terima kasih

50 27 Maret 2021 @aureliamega85 Selmt siang bp/ibu..
Sy mau mencari info utk operasi katarak 
gratis di Semarang . Misalkan ada info utk 
program ini , minta tolng di share . 
Trimakasih njih

51 28 Maret 2021 @teguhtrirohadi https://semarang.bisnis.com/read/20210324
/535/1371870/vaksinasi-untuk-umum-mulai-
15-april-pemda-jateng-siap-siap (apakah 
berita ini tahap 3 ? Maturnuwun infonya)

Ditunggu saja nggih

52 29 Maret 2021 @ranibriliant Selamat malam, saya rani salah satu 
karyawan swasta di semarang. Mau 
menanyakan untuk proses pengajuan 
suntik vaksin itu bagaimana ya? Pekerjaan 
saya itu koperasi karyawan dan mahasiswa 
di amni. Sehingga dalam bekerja kami juha 
melayani publik, sering berinteraksi dengan 
banyak orang serta berada di 
lingkup.kampus
ranibriliant's profile picture
Apakah masuk dalam persyaratan tersebut?

Smntara utk vaksin diprioritaskan utk 
lansia dan pelayan publik
Terima kasih
Sesuai dengan peraturan dari pusat. 
Belum jika swasta
Atau njenengan silakan bertanya ke call 
center vaksinasi pusat
Di kemenkes

53 29 Maret 2021 @nuzuliaamrina Assalamualaikum, maaf bapak/ibu mau 
tanya. Kalau legalisir STR masih tetap di 
dinas kesehatan Semarang?
Terimakasih

Dinas kesehatan Provinsi jawa tengah
Cek saja di highlight kami s.t.r

54 29 Maret 2021 @dwiiaryuningp Selamat siang bapak/ibu
Saya Dwi Aryuning Putri dari Tegal
Izin bertanya?
Bapak/Ibu kalau mau legalisir STR ke 
Dinkes Jateng perlu membawa surat 
kesehatan atau tidak yaaa Bapak/Ibu ?
Terimakasih 🙏

Tidak

55 30 Maret 2021 @dyvil15 Selamat siang saya bekerja di bidang 
swasta pelayanan masyarakat yg setiap 
harinya harus interaksi di rumah sakit. 
Apakah saya dan rekan2 kerja bisa 
mengajukan vaksin?

Seharusnya utk swasta belum ya. Krn 
msh diatur penjadwalannya dari pusat 
(kemenkes)
Krna yg skrg msh utk pelayan publik dan 
prioritas lansia usia lbh dri 60thn.
Tp silakan saja dicoba mengajukan ke 
dinas kesehatan setempat.

Klo kantor njenengan di kota semarang, 
silakan mengajukan ke dinkes kota 
semarang. Silakan cek di ig dinkes kota 
semarang, asa langkah2nya.terima kasih

56 31 Maret 2021 @adiyanana Min mau tanya, kenapa di karanganyar kok 
vaksin buat guru belum dilakukan, padahal 
di daerah lain sudah memasuki thp ke 
dua...pdahl setelah ini puasa??

Coba deh cek ke dinkes karanganyarnya 
kenapa kok belum.
Krna penjadwalan dri dinkes setempat.

Utk vaksin sdh ada edaran dari mui, dan 
tidak dipermasalahkan bila sedang 
berpuasa divaksin.terima kasih

57 31 Maret 2021 2theodora_ayu_mega_f Siang pak bu, mau nanya

Vaksin utk masyarakat umum mulai kpn 
ya?🙏

Ditunggu saja. Aturan semua dari pusat. 
Terima kasih



58 31 Maret 2021 @ully.putri03 Selamat siang min, mau tanya. Bpk saya 
kecelakaan dan hrs drwat dirumah sakit. 
Syarat untuk bisa di rawat harus 
melakukan swab dulu. Swab antigen 
hasilnya reaktif, lalu bpk sy dirawat diruang 
isolasi dan swab PCR 2 kali. Hasil yg 
prtama negatif yg kedua positif. Skrg 
sudah 14hari tanpa ada gejala covid dan 
hasil rongsen bagus. Itu buat keluarga yg 
dirumah harus swab atau bagaimana? 
Keluarga tidak kontak dg pasien selama 
pasien d rawat d RS Dan tidak ada gejala 
apapun. Terimakasih

Sebaiknya melaporkan dulu ke 
puskesmas. Nanti pusk akan memberi 
instruksi untuk rapid atau untuk swab, 
yg akan dilakukan oleh pihak puskesmas.
Kalau ini sdh lebih dari 14 hari, dan tdk 
ada keluhan, mk isolasi dinyatakan 
selesai. Bisa melaksanakan aktivitas 
biasa
Kalaupun kmrn2 tdk di swab atau di rapid 
dan bahkan sdh isolasi, mk saat ini sdh 
tdk perlu swab lagi, krn sdh dianggap 
selesai isolasi

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 2 April 2021 @indahpramitas Saya mau tanya kalau mau perbaikan 

STRTTK karena nama yg tercantum di 
STRTTK tidak sesuai dengan nama yg 
tercantum di ijasah, prosedurnya gimana ya 
pak/bu🙏

Strttk tidak sesuai nama ke.Organisasi 
profesi ya kak.bukan di kami.terima kasih

2 3 April 2021 @kopimoel.id Assalamualaikum bapak/ibu admin...saya 
mau bertanya terkait pengurusan PIRT itu 
bagaimana njih... terimakasih

Pirt langsung ke dinkes kab kota 
masing2 nggih.tidak di kamim terima 
kasih

3 5 April 2021 @bernadt_ratna Pagi
Kalau mau vaksin bagaimana
Karna saya sudah dapat tiketnya

Cek di tiket apakah ada tanggal & 
tempat vaksinasi. Apabila tidak ada coba 
tanyakan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota 
karena sasaran vaksinasi ada di 
Kab/Kota

4 5 April 2021 @elyzaregina Selamat pagi
Maaf mau tanya bapak/ibu
Vaksinasi lansia.daerah muntilan kapan ya
Utk orang tua saya
Sdh kami tanyakan ke RS katanya 
nunggu2 terus, nunggu puskesmas

Coba tanyakan ke Dinkes Kab/Kota 
setempat karena data sasaran ada 
disana

5 5 April 2021 @leoniyb Assalamualaikum Pak/Bu, di somorejo ada 
wabah tetapi tidak tahu apa penyebabnya, 
tetapi ini menyerang ayam dan kucing, di 
desa saya ayam mati secara tiba-tiba dan 
bertahap sangat cepat begitu pula dengan 
kucing. Mohon bantuannya apakah ada 
penyemprotan atau bagaimana 🙏

Mohon maaf kak, untuk wabah yg 
menyerang hewan dapat menghubungi 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

6 5 April 2021 @gunaryantogto Nd kmn harus daftarnya ??? (untuk 
vaksinasi umum)

Tunggu himbauan dari pusat nggih

7 5 April 2021 @sasiskarini sore min, mau tanya.. kan bapak mertua 
saya ktp pekalongan ikut saya di solo 
bisakah ikut vaksin di solo min? usia 56 th

Tidak bisa kak, sistemnya masih 
berdasarkan NIK jadi harus didomisili 
masing-masing

8 6 April 2021 @agungndolon Selamat siang min,
Mau tanya untuk vaksinasi covid mandiri 
keperluan bekerja di luar negri apakah bisa 
di layani min ?
Karna persyaratan kerja saya wajib 
membutuhkan vaksinasi covid sebelum 
berangkat.
Trimakasih

Belum diatur.kami menunggu pusat 
nuwun.

DM INSTAGRAM

BULAN APRIL

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

SUKAMTO, S.KM, M.KES
Pembina

NIP. 19680414 198803 1 004

REKAP ADUAN TAHUN 2021



9 6 April 2021 @rubyandreanr Sebelumnya mohon maaf pak mau 
menanyakan apakah surat ijin sakit bayar 
pak terima kasih banyak orang disayung 
yang sakit suruh bayar dengan nominal 
tertentu. Surat ijin 1hari 23rb 2hari 46rb 
kelipatan selanjutnya

Silakan menanyakan ke Dinas 
kesehatan/puskesmas setempat, 
bagaimana Standar pelayanan disana
Nuwun

10 7 April 2021 @dianafemy98 kak mau tanya, kalau legalisirnya dikirim 
lewat pos..kira" dikirim baliknya berapa 
lama kak?

tergantung kehadiran yang 
menandatangani,. tp biasanya cepat 
kak. tidak sampai 5 hari. terima kasih

11 7 April 2021 @maxend_arselino Selamat siang ibu/bapak, ingin 
menanyakan apakah terdapat program 
dokter ptt di Provinsi Jateng untuk tahun 
ini ? Terimakasih.

sdh tdk ada PTT dokter. Sebagai 
gantinya PIDI. Program Intrensip Dokter 
Indonesia

12 8 April 2021 @ninda.laras Selamat sore Dinkes Prov Jateng..
Yth Kepala Dinkes prov Jateng dr Yulianto 
Prabowo..
Saya Ninda, perawat RS Swasta Solo yg 
bertugas diruang isolasi khusus menangani 
pasien covid..
Mhn maaf bapak, saya ingin menanyakan 
kapan insentif nakes untuk RS Swasta di 
Solo cair pak?
Insentif kami dari bulan Januari 2021 belum 
cair hingga sekarang...
Terima kasih bapak, mohon perhatiannya

Sore...

RS swasta insentif ikut ke kemenkes 
(APBN). Sedangkan RSUD menggunakan 
anggaran DAU masing2.
Kesimpulan :
Insentif tdk cair bisa ditanyakan ke 
pusat melalui koordinator insentif RS 
masing2. Krn dinkesprov jg tdk 
memverifikasi usulan insentif dr RS 
swasta.

Bisa dilihat di KMK 4239 th 2021

13 12 April 2021 @michelianadewi Selamat siang,
Saya ingin menanyakan terkait vaksinasi 
covid di daerah pemalang, khususnya 
kecamatan comal, kok belum ada sama 
sekali ya arahan dan pelaksanaan vaksin? 
mengingat di daerah tersebut juga banyak 
lansia dan orang2 yg berisiko terpapar, 
mohon arahannya, terima kasih.

Maaf kak, masih menunggu kiriman 
vaksin dari pusat

14 12 April 2021 @msuzada96 SKM tidak ada str nya mas min.Str untuk 
peminatan kesling bagaimana min!

Kok bsa? Kan ada . Str promkes dll.Ya 
kan itu ORGANISASI OROFESI masing2

Bukan wewenang dinkesprov ya

15 12 April 2021 @_dhury1998 Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Mohon izin perkenalkan nama saya Ayu 
Dhuhry. Apakah ada lowongan kerja untuk 
fresh graduate s1 bimbingan konseling 
islam (S.Sos) ?

Mohon maaf kak.belum ada
Lowker kami hanya melalui cpns saja

16 12 April 2021 @nisa.jatifurniture Bisa legalisir srt lewat kirim pos ya pak?? klo jauh bisa
silakan lihat highlight kita perihal S.T.R
Persyaratan disana semua
thankies

17 15 April 2021 @sisiliandri Assalamualaikum. Izin bertanya. Hari ini 
kerabat saya (lansia) jadwal vaksin ke 2 di 
puskesmas ambarawa (kab semarang) 
namun begitu sampai sana disampaikan 
bahwa vaksin ke 2 ditunda karena saat ini 
persediaan habis. Yang ingin saya 
tanyakan apakah tidak masalah jika vaksin 
dosis kedua dilakukan lebih dari 28 hari? 
Apa bisa dilakukan di faskes lain yg saat 
ini masih memiliki ketersediaan? Jika tidak 
bisa di faskes lain kira2 kapan njih dari 
dinkes prov mendistribusi vaksin lagi di 
kabupaten? Trimakasih

Vaksin dinkesprov pun berasal dari 
pusat (kemenkes). Dan kami bisa 
distribusi jika vaksin sdh ready.

18 15 April 2021 @ghozali_wae Min mohon infonya agar memperoleh 
bantuan dana untuk ODGJ yang dirawat di 
RSJ bagaimana ya? Mengingat pasien 
ODGJ yang sekarang di rawat di RS Baru 
mengurus BPJS kesehatan dan baru aktif 
minimal 14 hari dri pendaftaran sedangkan 
pihak RSJ hanya memberi waktu 3 x24 jam 
setelah pasien masuk untuk 
mengkonfirmasi pindah kelas ke BPJS 
terimakasih

ada ktp, nomor kis, dan nomer 
saudara/njenengan yang dapat dikontak?
daerah asalnya mna nggih?
iya kak klo dluar bpjs coba ke dinkes 
setempat

karena memang bukan di kami, kami 
dinkes provinsi kak



19 18 April 2021 @harismanmarzukie Kami usia 57 baru saja pensiun, sesuai 
ketentuan blm msk lansia tetapi sdh tdk msk 
ke kelompok yg dpt prioritas vaksin 
(peg.publik) lewat jalur manapun, 
pertanyaan kapan kelompok dan golongan 
seperti saya dapat giliran di vaksin? Tks 🙏

Semua tergantung dari ketersediaan 
vaksin yang dikirim dari Kementerian 
Kesehatan.
Vaksin yang diterima Dinkes Provinsi 
akan di distribusikan di Dinkes Kab Kota.
Dinkes Kab Kota akan melaksanakan 
vaksinasi berdasarkan sasaran prioritas 
dan juga ketersediaan vaksin yang ada.
Jadi mohon maaf kalau ada masyarakat 
yg belum bisa terlayani vaksinasi karena 
keterbatasan ketersediaan vaksin dan 
penetapan sasaran prioritas, untuk 
lansia yaitu minimal 60 thn ke atas.

20 16 April 2021 @putrihanif Assalamualaikum, selamat pagi. Mau 
tanya, kapan vaksin DPT untuk imunisasi 
bayi kembali tersedia?
putrihanif's profile picture
Di daerah
Slawi kab. Tegal saya tanya kosong 
semua...

kami konfirmasi ke dinkes setempat 
memang sedang kosong. dari dinkes 
setempat baru akan mengajukan 
permohonan vaksin dpt ke dinkesprov. 
jadi ditunggu saja nggih.nuwun

21 16 April 2021 @vellacristinak Selamat pagi, kemarin saya melakukan 
vaksin 1 di PRPP, hingga hari ini belum 
mendapatkan sms untuk vaksin ke 2, 
padahal teman" saya yang vaksin hari ini 
sudah dapat semua.
Kira" apa kah ada yang salah ?

Sesuai dengan interval kak 14-28 hari 
untuk vaksinasi ke-2. Coba cek di 
pedulilindungi.id untuk mengetahui status 
vaksinasi

22 18 April 2021 @mariaulfa3 Assalamualaikum, saya maria
Saya alumni universitas ngudi waluyo 
ungaran, saya mau bertanya pak/ibu jika 
mau legalisir STR ke mtkp semarang bisa 
dikirim lewat pos tidak ya, mengingat saya di 
jogja dan saat ini sedang pandemi, 
terimakasih 🙏

bisa
silakan lihat highlight kami perihal S.T.R

23 18 April 2021 @mdewiangraini Ijin bertanya bapak ibu.. saya Dewi Angraini 
Mustari profesi perawat..jika saya mau 
legalisir STR apakah bisa melalui kator pos 
atau langsung datang kekantor terimakasih 
🙏

sialakan cek highlight kami perihal s.t.r

24 21 April 2021 @wilo_case @dinkesprovjateng
Mohon info untuk bantuan transport 
penderita TB MDR apakah sdh bisa 
dicairkan? Karena sangat dibutuhkan sekali 
bagi kami para penderita TB yg blm bisa 
bekerja. Terimakasih

25 21 April 2021 @tututaneisya selamat sore mohon maaf mau tanya klu 
STR perawat hilang cara cetak ulang nya 
gmana ya?
terima kasih

Sore
Utk str hilang atau salah data lgsg ke 
ktki nggih

26 22 April 2021 @helmisanriko permisi selamat pagi admin, mau tanya 
dong min, kemaren saya kan pusing 
banget, nah terus besoknya hilang tapi 
agak pilek gitu, beberapa hari gitu terus 
hilang penciuman tapi sama sekali ngga 
ada demam, pilek cuma sekali sehari gitu 
dikit, sama tetep bisa ngerasain rasa, itu 
cuma flu biasa kan min?

Mohon maaf kak. Lebih baik periksakan 
ke dokter ya
Terima kasih

27 22 April 2021 @dwif23_ Selamat sore min, mau tanya. Sehubungan 
dengan addendum surat edaran satgas no. 
13 hasil test pcr ke kalbar melewati 
bandara ahmad yani masih berlaku 7×24 
jam atau sudah ada perubahan menjadi 
1×24 jam ya min?

Disesuaikan dengan se adendumnya
Trimakasih

28 26 April 2021 @adi.n_kusuma Maaf untuk info apakah di kabupaten 
Sragen kehabisan vaksin untuk bayi 
khusus nya yg DPT karna di Puskesmas 
mas Sambirejo selalu setiap kontrol dengan 
kartu BPJS pemerintah kemarin info masih 
kosong untuk suntik DPT nya..mohon 
informasi nya karna bayi yg harusnya usia 
4 bln sudah DPT ini banyak yg blm dapat.

benar untuk stok provinsi sedang 
kosong. dan belum didroping oleh pusat 
(kemenkes). kami sudah mengajukan 
permohonan drping, tp belum datang 
sampai saat ini. terima kasih



29 30 April 2021 @lhd_haryadi Selamat Pagi Kak
Saya mau tanya , untuk mengajukan 
Jampersal itu syaratnya apa saja ? 
Terimakasih

30 30 April 2021 @ladosss____ Mau tanya,untuk guru yang dg KTP 
Semarang tetapi kerja di Jakarta dan belum 
bisa balik Jakarta,apakah bisa ikut vaksin 
di Semarang?

bisa asalkan sudah terdaftar. tetapi yang 
terpenting vaksin satu dan dua harus 
ditempat yang sama

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 4 Mei 2021 @desi.nrl menanyakan perihal vaksin DPT mengapa 

tidak tersedia
Mohon maaf.keluhan ini sudah banyak 
beberapa yg masuk ke kami bu. Di 
provinsi jawa tengah memang sedang 
kosong. Dikarenakan droping dari pusat 
jg belum. Kami jg menunggu dari pusat. 
Dan sudah kami laporkan kak.

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. 
Semoga segera teratasi. Terima kasih

2 5 Mei 2021 @omylo.id selamat siang, mohon maaf ingin 
menanyakan apakah dinkes prov benar 
membuka relawan covid data manager? 
terimakasih 🙏

njenengan dapat surat darimana? itu 
nomor dan tanda tangan kepala dinas 
juga belum ada. nuwun

3 5 Mei 2021 @renyyaniar siang pak, tetangga saya ada yg terkena 
covid, isolasi mandiri dirumah, tetanggah 
sepakat untuk mmbantu memberi bantuan 
tiap hari nya, tetapi tetangga saya masih 
bandel, suka keluar rumah, tolong ditindak 
lanjuti pak, terimakasih
gebangsari 1 RT 3/32 Mranggen

Silakan hal tsb kooridnasikan dgn rt rw 
kak. Atau ke petugas linmasnya.

Peran jogo tonggo sangat diperlukan utk 
hal tsb. Terima kasih

Dgn petugas puskesmas nya jg kak. 
Mhon diinfokan. Begitu ya

4 5 Mei 2021 @restidwijuni Assalamualaikum min
Mau bertanya mengenai pengumuman 
recruitmen data manager, dr pengumuman 
hasil recruitment akan di Umumkan tgk 5 
mei. Kirakiraa untk pengumannya via email. 
Telfn. Atau web nggh min?

Mohon maaf Untuk 
ketidaknyamanannya.pengumuman 
memang ditunda kak. Terima kasih
Silakan ditunggu pengumuman slanjutnya.

5 5 Mei 2021 @budioeihz Min stok vaksin untuk Kec Juwana Pati 
sudah ada blum... dah lama belum ad kbar 
vaksinasi ke 2

Silakan lgsg bertanya ke dinkesnya ya 
kak
Dinkes setempat
Terima kasih

6 7 Mei 2021 @ilsavalentina Sore dinas kesehatan jateng, saya mau 
lapor mengenai vaksinasi ke2 saya yg 
seharusnya dijkt , namun berhubung 
larangan mudik sy tidak bisa. Sy udah 
coba ke rs bhayangkara namun ditolak

Untuk vaksinasi pertama dan kedua 
harus di faskes yang sama

DM INSTAGRAM
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7 7 Mei 2021 @liyamaulidina "Assalamualaikum wr.wb

Saya Liya Maulidina dari BEM Fakultas 
Kesehatan
Universitas Dian Nuswantoro
Semarang

Sehubungan dengan akan diadakannya 
program kerja kami yaitu Seminar Nasional 
Fakultas Kesehatan, BEM FKES UDINUS 
yang akan diadakan tanggal 19 Juni 2021 
dengan tema :
"" Pentingnya Sikap Optimisme Bagi 
Mahasiswa Kesehatan Dalam Menghadapi 
Kebiasaan Baru di Era Pandemi Covid 19""

Sehubungan dengan hal tersebut, kami 
berniat mengundang dr.Yulianto 
Prabowo,M.Kes selaku Kepala Dinas 
Kesehatan untuk dapat mengisi sebagai 
pembicara pada acara kami.

Sebelum itu, Kami mohon izin untuk 
berdiskusi terlebih dahulu dengan 
Bapak/Ibu.

Terima kasih🙏 "

Silahkan bersurat resmi dikirim ke Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

8 8 Mei 2021 @isparwanto_jr Riwayat sakitnya ibu mertua asam 
lambung. Pernah rawat inap karena asam 
lambung.

Kronologi :
Ibu mertua meninggal dirumah sekitar jam 
19 an. Sekitar jam 20. an di bawa ke klinik. 
Pihak kelinik menyatakan positif dengan 
dasar antigen. Pihak klinik tidak mau 
memberikan surat peryataan yg ditanda 
tangani oleh dokter. Penanggung jawab. 
Dan di masyarakat tersebar berita bahwa 
meninggal positif covid. Yang kami 
harapkan pihak klinik memberikan surat 
keterangan kematian. Maupun surat 
peryataan meninggal karena covid. Karna 
stetment masyarakat meninggal karena 
covid.
Sehingga keluarga kami di kucilkan.
isparwanto_jr's profile picture
Dan dari pihak desa hingga saat ini belum 
ada klarivikasi Serta tindakan yg di lakukan 
terhadap keluarga kami.
Padahal Dalam prosesi pemakaman 
dilakukan prokes oleh destana / relawan 
desa.

Meninggal : hari minggu tgl. 2 mei 2021
Jam : -+19 dirumah. (Klinik KALISMALA 
Tirtomoyo
082299093509)

Rs/klinik mana yg Dimaksud?
Ada nomor kontak njenengan?

9 5 Mei 2021 @omylo.id selamat siang, mohon maaf ingin 
menanyakan apakah dinkes prov benar 
membuka relawan covid data manager? 
terimakasih 🙏

njenengan dapat surat darimana? itu 
nomor dan tanda tangan kepala dinas 
juga belum ada. nuwun

10 15 Mei 2021 @apriani_lilist Selamat malam, mohon maaf saya ingin 
bertanya, apakah str kesmas bisa diurus 
melalui mktp semarang? Terima Kasih

mtkp sudah sejak 2018 tidak ada ya 
kak. mtkp beda dengan dinkesprov 
jateng ya kak
str langsung ke organisasi profesinya. 
terima kasih



11 17 Mei 2021 @fajrinsyhrn Assalamualaikum, Selamat Pagi Pak/Bu
Perkenalkan Saya Fajrin dari Universitas 
Indonesia

Sebelumnya maaf mengganggu waktunya 
Pak/Bu 🙏  Jadi tujuan saya menghubungi 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
karena saya sedang mendapat tugas untuk
 berkenalan dengan aktor kesehatan dari 
tingkat bawah sampai tingkat atas, salah 
satunya yaitu Dinkes Provinsi.

Saya ingin bertanya, apakah saya boleh 
melakukan wawancara singkat dengan 
salah satu pegawai Dinkes Provinsi 
Jateng? Apabila diperkenankan, untuk 
prosedurnya bagaimana ya Pak/Bu?

Terima kasih banyak atas waktunya. 
Apabila terdapat salah kata saya mohon 
maaf 🙏 ☺
Wassalamualaikum wr.wb

segala bentuk interview, penelitian dll, 
harus bersurat resmi yang ditujukan 
kepada KEPALA DINAS KESEHATAN 
PROVINSI JAWA TENGAH. terima kasih

12 16 Mei 2021 @diina_qoyyima Selamat pagi min
Mohon ijin bertanya
diina_qoyyima's profile picture

Apakah dari dinkesprov mengadakan ukom 
untuk skm ?

siang kak. mohon maaf tidak kak

13 17 Mei 2021 @norizha_sativani selamat sore, maaf mau tanya.. jika sudah 
melakukan vaksin dan sudah dpt 
sertifikatnya apakah masih perlu untuk 
isolasi mandiri setelah dari perjalanan luar 
negeri?

Masih perlu kak
Sudah vaksin belum tentu bebas tertular
Vaksin kegunaannya untuk mencegah 
keparahan lebih lanjut apabila (maaf) 
terpapar.

Jadi walaupun Anda sudah divaksin , 
bukan berarti (maaf) tidak menjaga 
prokes. Termasuk isoman dari LN.

Terima kasih
Sbg contoh vakisn bcg. Smua org jg 
msih bisa tertular tuberkulosis,

Tapi vaksin membantu agar Penyakit tsb 
tidak menambah keparahan ditubuh kita. 
Bukan mencegah penularan.

14 18 Mei 2021 @elsa_andrew_juna Selamat sore..jika mau mengajukan 
permohonan surat laik higenis benar ke 
dinkes prov jateng?

ke dinkes kab/kotanya kak

15 19 Mei 2021 @bungacatering.id Selamat siang ,kak maaf saya mau nanya 
untuk pengajuan usaha catering bagaimana 
caranya ya kak ,mohon bantuannya agar 
catering saya semakin berkembang

Usaha catering? Coba ke dinkez kaB 
kota. Nuwun

16 20 Mei 2021 @arisarifiandi Selamat siang sy Aris, mau menanyakan 
ketersediaan Vaksin Imunisasi DPT 2 + 
Polio3 apakah masih kosong ya di dinkes 
prov jateng?

Masih
Provinsi lain jg byk yg kosong kak
Kami sdh berusaha utk berkoordinasi 
dgn kementerian kesh

Jika berkenan dicobi yg vaksin mandiri 
(nyuwun sewu berbayar) spertinya di rs 
swasta wonten.nuwun
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NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 1 Juni 2021 @sitizainatun_ Assalamualaikum...

Kak mau tanya mengenai STR yang sudah 
naik level....
Kemarin saya lulus d3 bidan terus lanjut d4 
bidan.
Terus STR D3 saya sudah saya naikin level 
ke STR D4 , berarti ini di tangan saya , 
saya punya 2 STR kak, 
Kira-kira  STR D3 otomatis sudah tidak 
berlaku apa masih berlaku ya?
Soalnya diketerangan berlaku STR D3NYA 
masih sampai tahun 2022.
Dan yg STR D4 berlaku tahun 2024.
Jadi kira-kira otomatis STR yang D3 masih 
bisa digunakan apa tidak ya kak? 
Soalnya ini teman-teman juga pada bingung 
kak buat daftr CPNS kira-kira yang STR D3 
masih berlaku apa sudah tidak ya?

Terimakasih🙏 🙏 🙏 🙏

silakan bertanya ke organisasi 
profesinya kak

dinkesprov tidak bertangggung jawab 
untuk hal tsb

2 2 Juni 2021 @houseofmarcwell Mau tanya vaksin untuk umum apakah 
sudah dibuka?

Belum kak, tunggu pengumuman resmi 
dari pemerintah nggih. Untuk perusahaan 
bisa dengan vaksinasi gotong royong. 
Tapi semua pembiayaan ditanggung oleh 
perusahaan yg mengajukan.

Sedangkan dari pemerintah saat ini 
masih konsen di vaksinasi lansia

3 2 Juni 2021 @guruhjuan_k Tolong penjelasan dari dinas kesehatan. 
Hanya untuk mencari kerja disuruh swab. 
Dan hasil berbeda. Kenapa bisa. Kalo 
keakuratan 90%. Kenapa hasilnya berbeda. 
Setiap dokter pasti faham cara pengunaan. 
Standart alat medis juga pasti ada.

Pertama perlu diketahui bahwa rapid 
antigen merupakan salah satu metode 
tes cepat yg keakuratannya 90%. Faktor 
kedua dari kemampuan pengambilan 
swab berbeda juga karena masing-
masing diambil oleh orang yg berbeda.  
Kan masih ada kemungkinan 10% tidak 
akurat hasilnya kak.
Kemampuan pengambil swab juga 
berpengaruh kak
Lebih tepat lagi apabila test PCR

4 2 Juni 2021 @wildanyanuar118 Selamat malam, Perkenalkan saya Wildan 
Yanuar lulusan Ners Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto domisili 
Banjarnegara Jawa Tengah ijin bertanya 
apakah ada lowongan pekerjaan sebagai 
relawan Cov 19 untuk posisi Ners?

Silakan coba cari info ke ppni jateng juga 
ya kak
Terima kasih

5 2 Juni 2021 @munnaajj Selamat sore, ijin bertanya pak/buk 
seminggu yg lalu saya legalisir str, apakah 
sdh jadi dan sudah di kirim, trimakasih . 
A/n siti munawaroh, di kirim saja pak/buk. 
Kmrn sdh saya kasih alamatnya di 
amplopnya.

Dkirim hari ini ya

6 2 Juni 2021 @skylar_thurr Pagi min
Pagi min, saya mau tanya di kab. Kendal 
atau di Semarang ini yg sudah melayani tes 
Genose C19 Dimana saja yaa??? 🙏 🙏 🙏

Selain bandara min? 🙏 🙏 🙏

Kalau di kab. Kendal memang blm ada ya 
min???

Cobi kontak dinkes nya ya
Dinkes kendal
Qt ga ngerti kak. Krn utk tempat2 sprti 
itu yg fasilitasi kan kab stempat
Ga smua dinkesprov jateng mengetahui 
hal2 sperti itu.nuwun

7 4 Juni 2021 @alge_house Selamat siang, mohon informasinya apakah 
benar akan ada vaksinasi covid di 
sampokong?

Benar

DM INSTAGRAM

BULAN JUNI



8 4 Juni 2021 @myrnmelati Selamat malam. Saya mey rahna melati, ijin 
bertanya untuk mendapatkan lolos butuh 
dari dinkes provinsi bagaimana 
prosedurnya ya? Saya lulusan apoteker 
dari DKI jakarta, ingin mengurus SIA di 
wilayah klaten.. terimakasih sebelumnya

Lolos butuh dinkesprov?
Sia apa ya kak?

9 5 Juni 2021 @sefti_bundakenziezia Assalamualaikum min...
Untuk memperpanjang STR harus via online 
nggih? Apakah boleh jika langsung 
mengurus ke mtkp? 🙏

Klo perpanjang str ke web ktki lgsg kak
Kalo legalisir str nggih.ke kami ya

10 5 Juni 2021 @ardidafta Halo kak, mau tanya data untuk 
kecacingan di jawa tengah ada enggak ya 
? Terimakasih

Prevalensi dlm bentuk peta ya
Jd adanya sperti itu
Cek di cara alur permohonan informasi 
kami

11 6 Juni 2021 @retnocempluck Malem kak
Maaf mau tanya tdinya saya ada bpjs 
mandiri
Krn ada covid saya dan suami dirumahkan
Hampir 2taun gk bisa bayar bpjs

Apakah bisa bpjs saya pindah ke bpjs 
pemerintah
retnocempluck's profile picture
Krn jujur buat hidup aja susah

Bpjs maksudnya kis pbi? Klo itu silakan 
diurus melalui rt rw keluarahan dan 
dinkes setempat.bukan melalui 
dinkesprov

12 7 Juni 2021 @julianarkanabimany ass,saya warga kebumen,tptnya 
kec,karang sambung saya mau bertanya 
tentang fungsinya bidan desa itu apa,knp 
bidan desa saya klo warganya 
sakit,warganya sdh dlm keadaan 
darurat,klo di undang kerumah tidak mau 
datang,klo ga salah mereka di bayar 
negara untuk melayani warga, bnyk korban 
yg tdk tertolong akibat kelakuan bidan 
itu,harusnya bidan itu yg ngsh pertolongan 
pertama kpd warga,plng tdk datang ngecek 
suhu badan,cek tensi,klo sdh ada tndkn dr 
bidan kan enak mau di suruh ke pus 
kesmas,mau di bawa kerumh sakit klo udh 
ada bidan yg ngurus,klo bidan ky gini bnyk 
orang mati korban"" berikutnya

bidan di desa mana yang njenengan 
maksud

13 7 Juni 2021 @riff_syarif Ijin bertanya min untuk data covid antara 
provinsi dan kabupaten kok berbeda ya
yg tertera di provinsi dengan masing2 
kabupaten

kami ucapkan terima kasih atas 
perhatiannya atas perhatian njenengan 
kepada data covid provinsi dengan kab 
kota

Begini P. .alur data niku panjang nggih. 
Ini juga kami baru dalam proses bridging 
sistem.
Begitu ya kak. ngga akan habis apabila 
kita membahas data kak

14 7 Juni 2021 @ywidhantari Min, mau tanyaa. Kalau swab di 
Puskesmas itu bayar brp ya?

Sbg contoh lihat disni
https://www.instagram.com/p/CPsNWPlna
I4/?utm_medium=copy_link
Puskesmas dibawah dinkes kota/ 
kabupaten ya kak. Pembiayaan dibwh 
pemkab pemkot msing2

Trimakasih

15 8 Juni 2021 @olgilinawati Pak bu di banyumas vaksin campak sma 
DPT msih kosong gmn doong kapan ready 
lgii kudu kejar"an sma umur nii apa lgi 
pandemi ginii

Tdk hanya di provinsi jawa tengah
Di prov lain juga nggih
Kami sudan mengomunikasikan dgn 
kemenkes
Dan bersurat scara resmi

Dropping dari pusat sampai saat ini 
memang belum

16 8 Juni 2021 @krutchkow_g min, ini bener kah? (vaksinasi di SVG)
trus ada info boleh utk 18th ke atas asal 
ktpnya jateng

mohon konfirmasi..terima kasi

Smntara belum
Prioritas usia di atas 50



17 8 Juni 2021 @anitassekar Assalamualaikum, selamat pagi bapak/ibu. 
Permisi izin bertanya, apakah di Dinas 
Kesehatan jateng ada lowongan magang 
untuk mahasiswa atau tidak ya? 
Terimakasih sebelumnya

Tidak kak selama pandemi

18 8 Juni 2021 @danielprianda Selamat pagi, mohon maaf ijin bertanya, 
saya baru saja dapat flyer bahwa ada 
sentra vaksin di gedung gradhika dan usia 
18 tahun keatas sudah bisa ikut vaksin 
asalkan ktp jateng, apakah info tsb benar?

Smntara prioritas usia 50th k atas

19 8 Juni 2021 @riozkiansyah Selamat pagi, pak/bu, apakah info 
vaksinasi di Sentra Vaksinasi Gradhika 
Semarang itu benar?

Smntara prioritas usia 50th k atas

20 8 Juni 2021 @izamubaidillah Misi min mau nanya ini bener nggak ya? 
(vaksinasi di SVG)

Cek konten kita

21 8 Juni 2021 @limdabutarbutar89 Selamat pagi. Mau tanya untuk vaksin ny 
stiap hari ada pembatasan kuota tdak ya . 
Matur suwun..

Menyesuaikan

22 8 Juni 2021 @gustialexsw Apakah ini hanya berlaku disurakarta saja? 
(vaksinasi di surakarta)

Ya kalau ada tulisan ktp 
surakarta.pastinya ya pak

23 8 Juni 2021 @ingnindya Halo selamat siang
Saya mau bertanya,untuk vaksin di 
grandika dibawah 50 tahun bisa di 
suntik?apa harus umur 50 tahun ke atas 
saja?

Silaka. Cek konten kami
Terima kasih

24 8 Juni 2021 @_aziz_ihsan Siang Admin.
Mohon maaf mau nanya, untuk mengikuti 
vaksinasi di Sentra Vaksinasi Gradhika 
persyaratannya apa saja ya? Terimakasih 
Min ☺ 🙏

Ktp jateng.usia lebih 50th
Utk komorbid dll silakan cek ke dokter 
dulu dan bawa hasil cek dokter bahwa 
ybs bisa menerima vaksin
Begitu nggih

25 8 Juni 2021 @elsihlestanti Jika akan ikut vaksin di gedung gradhika 
adakah link pendaftaran terlebih dahulu ?

Tidak.langsung mawon
Membawa ktp nggih

26 8 Juni 2021 @dannykurniawan Utk yg di gradhika apakah harus ktp 
Semarang?

Ktp JAWA TENGAH
Karena ini vaksin utk jawa tengah

27 8 Juni 2021 @gununggusjufa Min saya butuh bgt vaksin buat bekerja di 
kapal pesiar , kalo tidak dpt vaksin saya ga 
di berangkat kan dan diganti oleh pegawai yg 
lain, mohon bantuanya 🙏

Nyuwun sewu. Jawaban kami masih 
sama nggih.
Belum bisa untuk masy.
Smntara vaksin priotitas utk lansia
Dari pusat seperti itu

28 8 Juni 2021 @lovelia_veronika Mohon info, apakah Dinkes Kab Kendal 
memang tidak memfasilitasi vaksin gratis 
untuk karyawan lembaga keuangan/ 
perbankan ? Sedangkan di Kab dan kota 
lainnya di Prov Jateng sudah dilakukan. 
Terima kasih.

Perbankan utk bumn difasilitasi oleh 
vaksinasi bumn
Diluar itu masuk ke masy umum
Kami menyesuaikan kebijakan dari pusat 
nggih
Silakan menyampaikan keluhan 
njenenhan ke pemlab kendal langsung
Terima kasih
lovelia_veronika's profile picture

29 8 Juni 2021 @landewi Katanya 1 lansia 1 muda bisa ya ?
Klo stroke apakah ada jalur kusus ? 
Karena jalan nya susah

Tidak ada katanya kak.
Yang benar 1 pengantar (boleh usia 
dbwh 50thn atau 18 th k atas) tapi 
dengan membawa 2 org usia pra 
Lansia/lansia
Sudah jelas kah?

30 8 Juni 2021 @deddydhr Min, untuk vaksin yang di gedung gradika 
itu apakah betul kalau kita anter orang tua 
(di atas 50tahun) pengantar yang usianya 
lebih muda (di bawah 50tahun) bisa ikut 
divaksin?
Saya dapat info dari temen begitu, mohon 
penjelasannya min. Terimakasih 
sebelumnya.

Bisa asal bawa 2 (dua) orang usia pra 
lansia/lansia ya.
Klo cuma bawa 1 belum boleh

31 8 Juni 2021 @rahma.julianti Malam min...mau tanya,,untuk usia dibawah 
50th sudah boleh vaksin di sentra 
gradhika????

Diflyers sebenarnya dh jelas.
Silakan cek dikonten kami juga



32 8 Juni 2021 @urlnd_pamungkas Selamat malam
Untuk info vaksin, saya salah satu warga 
jateng ingin melakukan perjalanan keluar 
negeri sebagai careworker di jepang.
Sebelum pemberangkatan saya harus 
vaksin terlebih dahulu,
Mohon info vaksin nya,
Saya harus menghubungi pihak mana untuk 
pertama kali nya?
Agar mendapatkan vaksin
urlnd_pamungkas's profile picture
Terimakasih

Mohon maaf utk smntara prioritas usia 
lanjut

33 8 Juni 2021 @mikhaellas Assalamualaikum min.. saya mau tanya, 
kira kira ada lowongan kerja jadi tim 
vaksinator tidak min? Terimakasih 
sblmnyaa..

Belum ada info nggih.nuwun

34 9 Juni 2021 @chaturrudiyanto Pagi min
Saya KTP Jateng, saya sebagai Guru di 
Surabaya, apakah bisa Vaksin si SVG? 
Tapi usia dibawah 50? Terimakasih

Sesuai dengan Kriteria yg kami share

35 9 Juni 2021 @shanparsav Tercyduk Bapak Jateng 1 sedang 
mengawasi jalannya Vaksin massal di 
Gradhika Bhakti Praja 🤩
Sehat terus nggih, Pak 🙏

Pak, kalau boleh usul, antriannya bisa 
ditertibkan agar tidak terlalu 'kemruyuk' 
Pak... dalam rangka jaga jarak soalnya, 
Pak.

Nuwun 🙏

Nggih.

36 9 Juni 2021 @caludiaood Selamat siang min, kemarin orangtua saya 
sudah vaksin pertama. Untuk vaksin kedua 
berlokasi tetap di kantor gubernur pahlawan 
betul ya?
Terimakasih 🙏

betul

37 9 Juni 2021 @self_girls98 min. kalau bawa ortu usia 50 dan 59 
apakah kita yg usia 20 bisa ikut di vaksin. 
terimakasih

Diketentuan ada.silakan dibaca

38 9 Juni 2021 @d.afriant Min mohon maaf mau tny sy dr Purworejo 
pny 2 lansia diatas 65thn apakah kalau 
sudah smpe sana pasti dpt divaksin 
(berhubung jarak purworejo-semarang jauh)
apa ada pembatasan kuota setiap hari nya 
🙏 🙏 terimakasih sblm ny

Sesuai antrian

39 9 Juni 2021 @rohman_rohim1 Min. Izin bertanya, saya relawan 
mccc(muhammadiyah covid19 command 
center) dan sering juga membawa pasien 
dan jenazah covid tapi sampai sekarang 
blum mendapatkan vaksin. Apakah bisa 
ikut program SVG

Kami beri solusi saja.lebih baik 
njenengan membawa 2 orang usia pra 
lansia/lansia agar bs divaksin
Kalau tidak membawa, nyuwun sewu 
dereng saged.nuwun

40 9 Juni 2021 @auliyarohmah Untuk info tsb apakah harus KTP 
semarang? Dan apakah usia <50 thn bisa 
divaksin? Terimakasih (vaksin di SVG)

Cek konten kami seharusnya Sudah jelas
Mohon dibaca baik2

41 9 Juni 2021 @annasyifan Mau mananyakan bapak saya warga Kab. 
Kendal usia 63 th. Sudah pernah terpapar 
covid, pada bulan April 2021 dinyatatakan 
negativ apakah bisa tetep ikut vaksin?

Silakan cek konten kami
Minimal 3-6 6 bln
Apabila stelah terpapar

42 9 Juni 2021 @febe_irene Bpk/ibu tlng tanya utk sentra vaksinasi 
gradika apakah bisa diikuti oleh seorang 
penyandang disabilitas (susah jalan dan 
satu matanya buta) usia 32 th) dgn 
seorang pralansia saja.Terima kasih.Berkah 
Dalem

Bisa unt usia > 50 th ya

43 9 Juni 2021 @tedy182 Kl Vaksin untuk pekerja migran Apakah 
sudah tersedia?

Maaf kak untuk saat ini diperuntukan 
untuk usia 50 keatas lebih diutamakan 
kak



44 9 Juni 2021 @shofyd Min mau tanya, saya kan sudah vaksin 1 
,tgl 7 April, nah karna vaksinnya 
astrazeneca, jaraknya 2 bulan stlh vaksin 
1, nah saat ini saya hamil lagi, padahal 
jadwal vaksin kedua awal juni ,, brati saya 
tidak lanjut vaksin kedua kan??
Nah pertanyaan lainnya, besok setelah 
lahiran saya divaksin lagi yang kedua atau 
vaksinnya diulang dari pertama ? Atau gak 
perlu vaksin lg?
Gimana prosedurnya min ?
Trims

Disarankan konsultasi dg dr kandungsn 
yg merawat ya. Krn semuanya adalah 
pengawasan dr dr kandungannya

45 9 Juni 2021 @nurull_af Kak. Di jkt vaksin udh dibuka untuk umum. 
Di jateng kapan ya? Mama saya sudah 
nunggu lama ingin sekali divaksin. Tapi 
baru bisa untuk lansia. Mohon info. Terima 
kasih
Oh iya keluarga asal Tegal ya

Silakan cek konten kami
Minimal 3-6 6 bln
Apabila stelah terpapar

46 10 Juni 2021 @chadellaandini Selamat pagi, mohon maaf mengganggu 
waktunya.. Mohon izin bertanya, untuk 
vaksinasi di Sentra Vaksin Gradhika, 
apakah bisa diikuti oleh tenaga kesehatan? 
Jika bisa, dokumen apa saja yang harus 
dibawa? Terima kasih banyak.

skali lagi prioritas usia lebih dari 50 thn

47 10 Juni 2021 @alge_house Selamat siang, mohon informasinya apakah 
benar akan ada vaksinasi covid di 
sampokong?

Benar

48 10 Juni 2021 @yunnikun Min... Mohon infonya terkait SVG
Klo dari PLN mau join, bs kah?
Yg kmren ketika SVB blom bs ikut
yunnikun's profile picture
Syaratnya gmn kah?

jika usia lebih dari 50 tahun. terima kasih

49 10 Juni 2021 @setyonongsih_endah_ dalam point 7 terdapat keterangan jika 
mengalami kesulitan daftar ulang bs 
dibantu petugas dan tetap datang
selasa dan rabu kemaren sudah kami coba 
dan gagal dg ket NIK tidak terdaftar/sudah 
exp.. padahal kami coba di hari selasa/rabu 
kemaren
pendaftaran dr perusahaan
dan hari ini teman kami yang sudah datang 
lebih dulu namun belum bs daftar ulang 
diminta untuk pulang dan menunggu wa 
lagi..
setyoningsih_endah_'s profile picture
hanya memastikan saja pak/bu.. 🙏  apakah 
memang tidak ada yang membantu daftar 
ulang disana.. atau memang harus 
menunggu jadwal di wa kembali.. 
terimakasih, atau tetap datang sesuai 
tanggal undangan, salam sayang dari warga 
grobogan yang bekerja di semarang... 🙏  
(pendaftaran vaksin di RSUP KAriadi)

Silakan mengadu di rsup dr kariadi lgsg 
ya
Terima kasih

50 10 Juni 2021 @taufiq_abdillahabdi selamat siang Kak Admin...mau tanya 
seputar vaksinasi di gedung Gradika Bakti, 
kalo boleh tau, vaksun yang digunakan 
vaksin apa ya Kak? Dan untuk dosis nya 
berapa kali Kak? Jika dua kali, batas waktu 
ke dosis ke dua berapa lama Kak?

Sinovac
28 hri
Utk usia di atas 50th

51 10 Juni 2021 @nurull_af Mohon maaf yang saya temukan hanya 
vaksinasi di Semarang, itupun 
diprioritaskan untuk lansia.
Apakah dapat saya asumsikan bahwa 
warga yang ingin vaksin harus datang ke 
sana meskipun dari luar kota? Terima kasih

Iya kak harus ke semarang



52 10 Juni 2021 @markibong.69 Lapor : bbrp bulan lalu kolam renang 
Bengawan Sport mengadakan prokes 
standar (cek suhu dan hand sanitizer oleh 
security di pos parkir).
Saat ini, sudah tanpa prokes sama sekali, 
lolos gitu saja. Pengunjung juga tidak 
dibatasi, sehingga di hari-hari tertentu akan 
lebih padat (terutama sore pk 15-17). 
Mungkin di atas seratus orang. Diperparah 
juga tanpa prokes di area kamar mandi 
(yang otomatis jumlah lebih sedikit dan 
sering mengantri/penumpukan orang 
selesai berenang).

Karyawan disini juga mayoritas tanpa 
masker, pengunjung yang tidak berenang 
juga tidak dihimbau pakai masker dan 
dilarang bergerombol. Intinya benar-benar 
seperti tidak ada pandemi. Silakan sidak 
aja sore-sore, bila perlu adakan random 
swab, bisa jadi ada yg positif.

Lokasi Solo (sudah lapor Pemkot tidak 
respon)
markibong.69's profile picture
Mohon anonim

Coba mengadu langsung ke lapor mas 
gibran kak

53 10 Juni 2021 @muhammad_lahuri17 Selamat siang, Bapak/Ibu admin Dinkes 
Prov Jateng.
muhammad_lahuri17's profile picture
Maaf Pak/Ibu Admin mau tanya perihal 
isolasi mandiri di Gedung STIE yg baru saja 
Bapak Ganjar share melalui IG
Saya Lahuri, Saya kerja di PT Mitracomm 
Gayamsari Smg, saya semalem melakukan 
rapid antigen dan hasilnya positif, 
kemudian pagi ini lakukan swab PCR 
namun hasil akan keluar besok, apakah 
bisa ikut isolasi mandiri di gedung 
tersebut? Karena saat ini masih isolasi di 
kos, dan takut menularkan dengan yg lain.
Matur suwun sanget Pak/Ibu Admin, 
nyuwun dibantu jawab njih Pak.
Wassalamualaikum

Silakan ke rumdin walikota semarang dlu 
ya.
Prosedur melalui puskesmas

54 10 Juni 2021 @_dewihidayati Assalamu'alaikum admin, mohon maaf izin 
bertanya. Apakah pasien positif covid 
harus menunggu 6 bulan setelah sembuh 
untuk melakukan vaksinasi?

Ya benar

55 11 Juni 2021 @tianasfr Min mau tanya, dinkes semarang ada swab 
gratis untuk yg kontak langsung sama 
penderita covid gak yaa min?
Terimakasih

Apabila kontak erat biasanya akan 
masuk ke kontak tracing & diswab oleh 
puskesmas

56 11 Juni 2021 @arbenardus Mohon info apakah vaksin pralansia di 
gardika hari ini masih jalan? Apa masih 
tanpa pendaftaran dan penjadwalan seperti 
semula?
Berapa quota setiap harinya
Apakah kondisinya sudah lenggang atau 
masih padat seperti sebelumnya?

Masih kak sampai desember 2021 hanya 
butuh ktp saja

57 11 Juni 2021 @ulanokta Halo admin, saya mendapatkan informasi 
ini dari internet. Apakah informasi mengenai 
penggratisan tes covid itu benar selama 
kami memiliki gejala? Bagaimana 
mekanismenya untuk tes gratis tersebut? 
Apa saja yg perlu kami siapkan? 
Terimakasih

Pembiayaan tes corona tidak ada 
kebijakan ya untuk itu.kecuali yang 
memang benar2 kontak erat dengan 
konfirmasi positif

58 11 Juni 2021 @betasari Selamat pagi, mohon informasi terkait 
program vaksin utk masyarakat umum, 
apabila < 50 thn tetapi jenis pekerjaan 
berhubungan erat dg Instansi kesehatan 
apakah bisa?

Minimal lebih dari 50 th



59 11 Juni 2021 @t.amagoci Selamat siang Bapak/Ibu. Saya Alma, 
mahasiswi tingkat akhir FISIP Undip. Saat ini 
saya sedang menyusun skripsi mengenai 
kepatuhan protokol kesehatan covid-19. 
Saya membutuhkan data kasus COVID-19 
Jawa Tengah pada bulan-bulan sebelumnya. 
Sebab di website Jateng Tanggap COVID-19 
hanya ada data terupdate. Dimana saya bisa 
mendapatkan informasi kasus covid di 
Jateng pada bulan-bulan sebelumnya? 
Terima kasih banyak perhatiannya 🙏

Silakan bersurat secara resmi kepada 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah,
jangan lupa dicantumkan no.kontak yg 
dituju, beserta identitas diri dan proposal 
penelitian.terima kasih

60 11 Juni 2021 @nina.alfa Malam min, mau tanya. Kalo yg 3in1 bawa 
2 pralansia itu bisa langsung datang tanpa 
pendaftaran?
KTP jateng semua
nina.alfa's profile picture
Mohon arahannya min 🙏

Silakan melihat ketentuan di konten kami

61 11 Juni 2021 @renyrwijaya selamat pagi. saya reny, ingin bertanya. 
jika lansia sudah pernah mengikuti vaksin 
yang pertama, lalu ingin melakukan vaksin 
yang kedua, mendaftarnya lewat mana ya? 
karena di website 
victori.semarangkota.go.id tersebut tidak 
muncul jadwal vaksin kedua. terimakasih

Itu programnya pemkot smrg kak
Silakan dm ignya dkk semarang

62 11 Juni 2021 @anisaakartika Selamat siang untuk vaksinasi gradhika 
KTP Kudus apakah bisa ?
Untuk vaksin yang diberikan menggunakan 
sinovac atau astrazenica ya ?

Sinovac

63 12 Juni 2021 @andimuhamedri pelayanan kesehatan(puskesmas) jam 
opersionalnya sampe jam berapa?
buka jam berapa spe jam berpaa?

Puskesmas dibawah dinkes kab kota

64 12 Juni 2021 @dewi_royal Selamat sore Bapak/Ibu. Di caption tertulis 
non lansia bisa divaksin dgn membawa 2 
lansia di atas 60 thn tapi di komentar bisa 
dgn membawa 2 pralansia di atas 50 thn. 
Apa benar ya Pak. Karena saya berencana 
membawa 2 pralansia di atas 50. Harus 
daftar online atau bisa langsung ke svg 
gradhika ya Pak? Mohon bantuan dan 
infonya Pak. Terimakasih.

Sudah kami tuliskan yaaaa. Bahwa 
menyesuaikan situasi dan kondisi.
Lgsg dtg bawa ktp
Yg benar di caption
Dan itu pun msih bsa berubah sewaktu2

65 13 juni 2021 @prammana Selamat siang, mohon infonya.. Untuk 
pegawai bumn yg kemarin vaksinnya 
tertunda karena sakit apakah bisa vaksin 
di gedung gradhika?

Di gradhika minimal lebih dri 50th

66 13 juni 2021 @lily_meiliana Selamat pagi min. Saya dan suami sudah 
vaksin 1 dgn kategori pralansia tgl 7 juni 
2021. Sampai sekarang kami berdua belum 
mendapat sertifikat vaksin dan jadwal 
vaksin ke 2. Untuk info kemana ya? Atau 
mimin bisa bantu? Makasih

Nt stelah vaksin thp 2

67 14 Juni 2021 @EKAWIDIYAWATI14 Selamat siang
Saya Eka widiyawati dari tegal ingin 
bertanya

Adik saya akan masuk smk tapi adik saya 
ngga bisa masuk ke ppdb online karna nik 
tanggal lahir tidak sesuai saya sudah 
mencoba urus ke 
sekolah,kecamatan,dishub capil tetapi 
tidak bisa saya juga sudah menghubungi 
smk yang mau adik saya daftar tetapi tidak 
bisa off line... kami sangat mohon bantuan 
dan jalan kluarya supaya akun ppdb adik 
saya bisa diakses
Trimakasih

Ke disdik kak.kami dinkesprov jateng



68 14 Juni 2021 @urairidho Siang min, izin tanya, pegawai pemerintah 
belum bisa min vaksin?
urairidho's profile picture
Saya ktp smrg, kerjanya di luar jateng, tapi 
saat ini domisili di smrg krn sdg tugas, 
saya blm vaksin sedangkan rekan2 saya 
sudah vaksin sejak berbulan lalu jalur 
pegawai publik. Kira2 ada kesempatan 
untuk saya vaksin tidak min skrg?

Usia minimal lebih dari 50th

69 14 Juni 2021 @bunda_aushaf_aulia Maaf cara daftar vaksin tri in one bgmna 
ya? Dg membawa dua pra lansia. Lihat nya 
dimana? Saya coba daftar di victory kok 
tdk bisa

Ini maksdnya di sampokong atau 
gradhika
Klo sampolong silakan bertanyanke 
dinkes kota semarang

70 15 Juni 2021 @danismeliyana Min kantor suami saya karyawannya ada 
banyak yg positif covid tp masih jalan 
operasional lokasi kertonatan kartasura 
sukoharjo

Bisa ke DKK sukoharjo dulu kak

71 15 Juni 2021 @yeyjsuh_ Selamat pagi, Asslamua'alaikum wr.wrb. 
Saya mewakili teman-teman mahasiswa 
KTP NON JATENG (tapi sekarang berada di 
Jateng) ingin menanyakan apakah bisa 
memperoleh vaksin di Jateng ? Terimakasih 
mohon pencerahaannya

Bisa, coba minta surat keterangan 
domisili dulu.

72 15 Juni 2021 @imah_ando Selamat siang min.
Min mau tanya kiranya klo bikin BPJS 
mandiri itu bisa g klo cuma bikin 1 buat 
anak aja y

Bisa melalui RT/RW dulu kak

73 15 Juni 2021 @happytralala Selamat sore Pak /Bu
happytralala's profile picture
Bisakah Orang Asing pemegang KITAP 
mendapatkan vaksin di gedung gradhika ?

Untuk saat ini belum bisa kak, untuk 
vaksinasi syaratnya ktp

74 16 Juni 2021 @yashimenoori13 Assalam'alaikum Wr Wb
Selamat siang Bapak/Ibu.
Mohon maaf mengganggu waktunya. 
Perkenalkan saya Yashmine Noor Islami, 
mahasiswi Statistika Undip. Saat ini saya 
sedang mengambil skripsi dengan data 
bersumber dari Dinas Kesehatan Jawa 
Tengah. Izin bertanya Pak/Bu, untuk buku 
profil Jawa Tengah tahun 2020 sudah ada 
belum nggih? Saya cek di website resminya 
Dinkes Jateng untuk buku profil terbarunya 
masih tahun 2019.
Terimakasih Bapak/Ibu

Berarti belum dirilis

75 16 Juni 2021 @afierlya boyolali tinggi sekali
dalam kurun waktu deket yg meninggal 
akibat covid
cluster takjiah mantu ..rewangan tinggi bgt
dan bukan yg positif saja tapi sudah 
menelan korban jiwa
pemkab ..sudah di lapori tapi tidak berbuat 
apa apa begitu pun kelurahan malah di 
kasih ijin hajatan dan nikahan ..partai besar
afierlya's profile picture
harap menjadi perhatian

Baik akan kami sampaikan ke dinkes 
kab setempat

76 16 Juni 2021 @listiyanithea Min, tolong bantuannya untuk 
pendistribusian vaksin bagi bayi DPT HIB 
saya sudah menunggu hampir 1bulan 
namun stok di puskesmas selalu kosong ,
Mohon bantuannya 🙏

Iya kak memang sedang kosong belum 
ada kiriman dari pusat. Kalau mau bisa 
vaksin mandiri di faskes

77 16 Juni 2021 @mahfudin_ptk selamat malam

mohon maaf sebelumnya

ijin bertanya
info mengenai vaksinasi mandiri untuk 
kebutuhan satuan perusahaan atau 
organisasi dan lembaga kira kira bisa 
menghubungi siapa ya di jawa tengah

terima kasih

bisa menghubungi Dinkes Kab/Kota 
setempat



78 17 Juni 2021 @yohanessatya Selamat siang,
Mohon info untuk vaksin apakah harus 
daftar? Apa betul melayani vaksin untuk 
KTP se Jateng?
Terimakasih.

Iya kak daftar dulu

79 17 Juni 2021 @septian.es Selamat malam admin. Bagaimanakah 
aturan terkait isolasi bagi korban covid? 
Apakah semua harus diisolasi di tempat 
isolasi yg disediakan pemerintah atau boleh 
isolasi mandiri?

Bisa menjalani ismoan dengan Lapor 
puskesmas setempat

80 17 Juni 2021 @wiwissulistyaa "Selamat siang ka..
Mohon info kenapa ya untuk imunisasi rutin 
bayi DPT, dll. Saat ini kosong terus area 
jawa tengah ?
Mohon infonya kira2 kapan bisa ada lagi, 
karna banyak bayi2 yg blum diimunisasi, 
mohon perhatiannya. Trimakasih 🙏 " Maaf 
kak memang dari pusat kosong kak

81 17 Juni 2021 @lilianaesde Selamat Sore bapak/ibu. 

Saya Liliana Shinta Dewi, mahasiswa D3 
prodi Statistika Terapan dan Komputasi dari 
Universitas Negeri Semarang, ingin 
menanyakan perihal program praktik kerja 
lapangan. Apakah Dinas Kesehatan 
Provinsi Jateng membuka program praktik 
kerja lapangan di bulan Agustus?

Atas perhatiannya saya ucapkan terima 
kasih🙏

Maaf kak Dinas kesehatan provinsi jawa 
tengah belum dapat menerima 
mahasiswa/i magang kak untuk 
sementara ini

82 18 Juni 2021 @maharunik.solo Siang min...
Min maaf mau tanya kenapa ya vaksin buat 
balita kosong terus...
Apakah masih lama kosongnya ? Kasihan 
anak2 vaksinnya pada telat...😭

Maaf kak memang dari pusat kosong kak

83 18 Juni 2021 @ade_matyas Selamat malam bapak/ ibu

Saya ade
Ijin bertanya, kalo mau memberikan 
penawaran vitamin, bertemu dengan siapa?

Terima kasih

Bisa langsung keKantor saja kak

84 18 Juni 2021 @hattagik_abdiillah Izin bertanya.
Apa benar vaksin imunisasi untuk anak 
balita di jateng habis, karena kemarin mau 
imunisasi anak di posyandu ternyata ngga 
ada imunisasi hanya cek BB & TB aja. Info 
dari bidan nya kok vaksin seluruh jateng 
habis.
Apa benar begitu ?

Maaf kak atas ketidaknyamannya, 
karena memang dari pusat belum ada kak

85 18 Juni 2021 @dngkmsn Siang min, mau menanyakan vaksin untuk 
umum usia 18 keatas kapan dimulainya ya?

Mohon ditunggu kak, kalau sudah ada 
kabar nanti pasti kami share

86 18 Juni 2021 @'galeriadzka Selamat malam, saya ana di Mranggen, 
maaf mau tanya untuk pengaduan agar 
warga yang isoman dapat pendampingan 
dari puskesmas alurnya bagaimana nggeh? 
Siapa yang harus kami hubungi? Trmksh

Sudah lapor puskesmas kak?
Bisa ke DKK kab Demak kak

87 18 Juni 2021 @ninditss Siang, apakah kalau ingin mendapat vaksin 
di Kota Semarang harus membawa 2 
lansia? Apabila tidak membawa 2 lansia, 
berarti tidak bisa mendapat vaksin, begitu 
ya? Terimakasih

Maaf kak,untuk saat ini diprioritaskan 
untuk usia 50 keatas dulu,



88 18 Juni 2021 @reza_fahlefy Selamat siang bapak/ibu. Saya warga 
kabupaten magelang, tepatnya di 
kecamatan muntilan.
Saya seorang pelaut yang sudah 
menganggur selama setahun. Pada bulan 
juni ini saya ada panggilan kerja untuk 
bekerja di tambang minyak di arab saudi. 
Tetapi negara tersebut mengharuskan awak 
kapal untuk melakukan vaksin covid 
terlebih dahulu. Saya sudah mencoba 
meminta di puskesmas setempat bahkan 
sampai ke dinas kesehatan kabupaten. 
Tetapi penjelasan dari pihak terkait 
mengatakan bahwa belum ada jatah untuk 
kondisi saya. Saya juga mencoba mencari 
vaksin berbayar, akan tetapi hasilnya juga 
nihil. Mohon sekiranya Bapak /ibu yang 
terhormat dapat memfasilitasi kebutuhan 
vaksinasi bagi rakyat jawa tengah untuk 
kebutuhan kerja. Terimakasih.
reza_fahlefy's profile picture
Mohon maaf saya memberanikan diri untuk 
DM dinkes karena saya sudah tidak tau 
lagi harus mencari vaksin kemana. 
Sedangkan saya punya keluarga untuk 
dicukupi. Sekali lagi mohon maaf dan 
terimakasih untuk perhatiannya.

Mohon maaf kak, untuk saat ini memang 
vaksinasi dari pemerintah diberikan 
kepada kelompok rentan terlebih dahulu. 
Untuk masyarakat secara umum, 
dilakukan pada tahap 3 nanti.

89 19 Juni 2021 @yeri_ko malem min,
saya umur 31 ktp saya purwodadi, rencana 
saya mau ikut vaksin di sentravaksin di 
pahlawan apakah bisa?
kalau bisa syaratnya apa aja ya? terima 
kasih

Maaf kak semetara di Gedung Gradhika 
untuk usia 50 Th keatas

90 19 Juni 2021 @rifqi_afrizal selamat sore
Mohon izin bertanya, untuk vaksinasi covid-
19 bagi masyarakat umum berusia 18 tahun 
ke atas dilaksanakan kapan ya?

Maaf kak kami belum mendapatkan 
jadwal dari pusat, mohon ditunggu ya kak

91 20 Juni 2021 @dimasvnss selamat malam
saya mau tanya apakah umur 18 tahun 
bokeh ikut vaksin?

Untuk saat ini vaksinasi ditujukan 
kepada kelompok rentan seperti lansia & 
pelayan publik kak. Tapi untuk tahap 3 
nanti masyarakat umum kriterianya 18 
tahun keatas.

92 21 Juni 2021 @david.okts #LaporHendi
Tetangga sebelah rumah saya satu 
keluarga positif semua pak dan di rumdin 
walikota penuh sekarang isman di rumah 
pak mohon bantuannya agar ada tempat 
untuk karantina pak karena takut 
penyebaran nya semakin menjalar ke 
tetangga pak
Bukan mengucilkan pak tetapi cuman 
mencari keamanan nya saja karena yang 
positif covid satu keluarga pak (3 orang)
Jl.srinindito timur Rt8 Rw3 kelurahan 
Ngemplak Simongan kec semarang barat

selama prosedur prokes di jalankan 
insyaalloh aman
bagaimana dengan sistem jogo 
tonggonya apakah sudah berjalan d 
lingkungan jenengan

93 21 Juni 2021 @diahsanisusilawati18 Maaf admin, sekedar tny dan mengeluarkan 
uneg2.. Ini warga sy ada yg mengeluh,, 
apakah SOP untuk pasien seperti itu di RS 
tugu, ruang mawar? Pasien saja sesak 
nafas, sdh merasa tidak kuat.. Taruhannya 
nyawa

baik..akan kami sampaikan ke pihak 
terkait

94 21 Juni 2021 @viorawr Min mau tanya, kalo vaksinasi Astrazeneca 
untuk 18+ di jateng bisa dilakukan dimana 
ya? Saya domisili salatiga dan lagi mencari 
vaksin AZ untuk keperluan perjalanan. 
makasii min

Mohon maaf kak, untuk saat ini belum 
ada. Saat ini di Jawa Tengah masih 
tahap 2 vaksinasi untuk kelompok rentan 
seperti pelayan publik & lansia. 
Sedangkan masyarakat umum di tahap 
3, ditunggu saja pengumuman dari 
pemerintah kak.



95 21 Juni 2021 @kakanamii Assalamualaikum, selamat siang bpk/ibu, 
saya mau tanya siapa tau ada info. Apa di 
Jateng ada pendaftaran vaksinasi covid 19 
untuk para pekerja aktif (tdk bisa wfh dan 
non pemerintah/bumn sehingga tdk ada 
jatah undangan vaksin) berdomisili dan ktp 
Jateng namun belum lansia pak/bu? Kalau 
ada boleh tau infonya, terima kasih 
sebelumnya 🙏
kakanamii's profile picture
Besar harapan pemprov jateng menyediakan 
sentra vaksin untuk usia 18+ seperti di 
jakarta dan sekitarnya 🙏

Mohon maaf kak, untuk saat ini belum 
ada. Saat ini di Jawa Tengah masih 
tahap 2 vaksinasi untuk kelompok rentan 
seperti pelayan publik & lansia. 
Sedangkan masyarakat umum di tahap 
3, ditunggu saja pengumuman dari 
pemerintah kak.

96 21 Juni 2021 @nkartikasr Selamat pagi kak, mau tnya mengenai 
vaksin untuk ktp luar semarang yg bisa 
dimana ya kak di area semarang? Soalnya 
untuk keperluan kerja, terimakasih

Mohon maaf kak, untuk saat ini di Jawa 
Tengah masih tahap 2 vaksinasi untuk 
kelompok rentan seperti pelayan publik & 
lansia. Sedangkan masyarakat umum di 
tahap 3, ditunggu saja pengumuman dari 
pemerintah kak.

97 21 Juni 2021 @nimas_yuanfala Hai mimin dinkes jateng,mohon info utk 
vaksin kategori umum (usia<50thn) utk 
area kota semarang kapan mulai diadakan 
ya? Dan saya tinggal di semarang karena 
suami pindah tugas dengan ktp 
Jakarta,apakah memungkinkan utk di 
vaksin? Terima kasih

Mohon maaf kak, untuk saat ini belum 
ada. Saat ini di Jawa Tengah masih 
tahap 2 vaksinasi untuk kelompok rentan 
seperti pelayan publik & lansia. 
Sedangkan masyarakat umum di tahap 
3, ditunggu saja pengumuman dari 
pemerintah kak.

98 21 Juni 2021 @chandrasen11 Min mau tanya. Kalo untik jateng. Vaksin 
dimana ya. Misal nya tegal. Kudus. 
Pemalang. Pekalongan.

Saat ini di Jawa Tengah masih tahap 2 
vaksinasi untuk kelompok rentan seperti 
pelayan publik & lansia. Sedangkan 
masyarakat umum di tahap 3, ditunggu 
saja pengumuman dari pemerintah kak.

99 22 Juni 2021 @edyrasendria Mohon infonya apakah sdh ada jadwal 
vaksin di daerah kabupaten semarang 🙏

Vaksin untuk rentang usia >18 thn masih 
belum tersedia, saat ini masih berfokus 
pada kelompok rentan yaitu lansia dan 
palayan publik.

100 22 Juni 2021 @mbokrumpi Assalamualaikum wr wb
Pak sy mau tanya apa kalau tidak ada 
laporan dari warga tidak ada hak petugas 
kesehatan sekitar untuk merapit/swab 
orang2 yg diduga terkena covid?
Di daerah sini 2 mingguan ini ada beberapa 
orang yg meninggal dadakan hanya demam 
dan batuk ada jg yg disertai sesak nafas 
tapi tidak 1 pun yg di test rapid 
/swab...tepatnya di desa 
kanusan,grabag,ngamplek..dan ini banyak 
yg lagi demam,batuk jg...tapi kenapa tidak 
ada tindakan sama sekali dari dinkes 
sekitar ya..padahal mereka juga periksa di 
puskesmas bahkan yg meninggal baru2 ini 
jg dirawat di Rs kandangan...tapi kenapa 
gak di test ya pak...untuk memastikan 
karna corona atau tidak...
mbokrumpi's profile picture
Kalau boleh sy saran ya pak...tolong acak 
rapid orang2 daerah sini soalnya banyak 
banget yg lagi demam dan batuk 
pak...kasihan kan kalau beneran positif 
covid tapi tidak ada tindakan apa2...

Untuk itu kembali lagi tergantung pada 
kemampuan puskesmas setempat kak, 
selain itu logistik untuk rapid test juga 
terbatas, tidak semua puskesmas 
jumlahnya sama sehingga hanya dipakai 
jika benar-benar ada laporan

101 22 Juni 2021 @farhanrasyidar Siang, mau tanya kalo vaksin di semarang 
gedung gradhika itu apakah masih ada? 
Untuk kerumunan apa masih terjadi 
terimakasih

Masih kak, sekarang mekanismenya 
harus mendaftar terlebih dahulu jadi 
dibatasi setiap harinya agar tidak ada 
penumpukan

102 22 Juni 2021 @yunirahma.w selamat pagi, maaf apakah ada lowongan di 
lingkungan dinkes jateng untuk wilayah 
purworejo ya kak?
terima kasih

Dari kami belum ada lowongan



103 22 Juni 2021 @donnyandrettioficial Selamat pagi. Saya ktp ambarawa, 
kabupaten semarang. 4juni kemaren vaksin 
sinovak pertama di jkt lewat jalur organisasi 
advokat, yg difasilitasi rs premiere bintaro 
jkt. 2juli ini jadual saya vaksin sinovak ke 2 
di jkt lg. Bisakah saya vaksin di kab./kota 
smrg saja? Bagaimana cara daftarnya dan 
dimana ? Mohon petunjuknya. Terimakasih.

mohon maaf vaksin harus sesuai vaksin 
awal untuk lokasinya.nuwun

104 24 Juni 2021 @veratrih Salam sejahtera. Ijinkan saya menanggapi 
tentang vaksinasi di kabupaten 
karanganyar. Sebagaimana di kota solo yg 
paling dekat, sudah mulai gencar 
dilaksanakan vaksinasi pra lansia dan 
bahkan 18+ terapi di wilayah kami kec 
Jaten Karanganyar vaksinasinya sangat 
lambat sekali. Pernah kami menanyakan 
karena jatah vaksin yang sangat terbatas 
dr provinsi. Oleh karena itu kami mohon 
agar diperhatikan wilayah Karanganyar agar 
vaksinasi segera terlaksana cepat merata, 
keburu covid merenggut nyawa.

Baik kak terimakasih masukannya
Percepatan vaksinasi memang 
diutamakan lebih dulu daerah bestatus 
Zona merah kak
Namun masukan akan tetap kita 
sampaikan

105 24 Juni 2021 @oryzoanevas selamat pagi min saya mau menyampaikan 
informasi, pagi ini dapat info tentang 
vaksin, minta tolong apa bisa dicek ke 
valid an nya yah, saya juga lagi 
menanyakan dari pihak batang nya. dan 
kalau benar, apa tidak ini malah jadi 
membuat kerumunan yg sangat masal yg 
ditakutkan akan ada cluster baru. sebagai 
masyarakat batang, saya malah cemas 
bacanya, 2000 orang yg tidak tau siapa aja 
abis berkerumun dan abis itu keluar di 
masyarakat. tanpa mengurangi rasa 
hormat, mohon bantuannya apakah bisa 
minta tolong di cek kan ya.. terimakasih 
bapak/ibu.. selamat pagi..
berikut infonya

Pagi kak, bisa langsung DM ke DKK kab 
Batang kak

106 24 Juni 2021 @ditasandhi Selamat Pagi,,
Kalau saya tidak bisa hadir saat jadwal 
vaksin apakah bs diganti hari lain?
Trmksh

Coba konfirmasi ke Petugas dimana 
kakak terjadwal vaksin

107 24 Juni 2021 @suciawnd Assalamu'alaikum admin yg bertugas, saya 
tinggal di dawung Sumberejo mranggen 
demak, banyak banget yg lagi mriyang 
hilang rasa hilang bau, hampir satu 
kampung ngerasain kayak gitu, tapi gak 
ada yg mau priksa covid, tolong dong pak / 
bu, dateng ke desa saya buat ngerapid 
test kampung saya, pasti banyak yg kena 
covid 19
Warga disini juga pada kurang pengetahuan 
tentang covid
Masih pada keluyuran
Covid 19

Waalaikumsalam
Bisa langsung lapor puskesmas kak
Agar segera ditindak lanjuti

108 24 Juni 2021 @arisarifiandi Selamat siang bapak/ibu, apakah saat ini 
vaksin DPT, polio masih kosong?

sudah tersedia di dinkes prov jateng, 
tergantung dinkes kab kota setempat 
tigngal mengambil ke dinkes prov jateng 
kapan nggih, nuwun

109 24 Juni 2021 @billa_lyta Mau tanya, untuk pengajuan permohonan 
vaksin untuk kantor bagaimana ya, ini di 
kota pati
Saya menghubungi dinas kesehatan pati, 
tidak ada respon

Bisa datang langsung kak ke dinkes 
pati, maaf atas ketidak nyamannya 
mungkin Nomor/akun dinkes pati sibuk 
kak



110 24 Juni 2021 @deska333 Selamat siang dinkes
Bagaimana cara mendaftar kan diri sebagai 
penerima vaksin untuk pekerja publik area 
dan perhotelan?
Teman-teman kami yg bekerja di sektor 
perhotelan bisa menerima vaksin 
gratis...kenapa saya tidak??
Mohon informasinya terkait masalah di atas 
dan mohon kebijakan dan regulasi nya 
dipermudah .. terimakasih Dinkes jateng

Maaf kak, biasanya dari pihak hotel yang 
mendaftarkan ke DKK setempat

111 24 Juni 2021 @nisarfianti Assalamualaikum min.. mohon info adakah 
loker untuk S2 kebidanan🙏  terimakasih 
sebelumnya..

Lowker hanya utk cpns nggih.jd nt bila 
ada lowker cpns silakan dilihat

112 25 Juni 2021 @saptiyawagiyaswati Assalamualaikum, selamat pagi.
Saya ingin bertanya. Bagaimana caranya 
membuat STR secara online?

cek highlight ig kami perihal str

113 25 Juni 2021 @elsihlestanti Mau tanya kalau vaksin di gradhika apakah 
sdh boleh untuk usia 20 tahun ?
Dan apakah boleh tdk berktp jawatengah ? 
Karena baru kuliah di jawa temgah
elsihlestanti's profile picture
Saya lihat edaran kemenkes bahwa 
sekarang tdk perlu dibatasi dng domisili

s/d saat ini belum

114 25 Juni 2021 @mamduh_gautama Untuk isolasi di BPSDMD carane gimana 
min?..

Lapor puskesmas setempat dulu kak

115 25 Juni 2021 @jihanphr Mohon ijin bertanya, hari ini desa 
Mondoteko di kabupaten Rembang 
mengadakan program vaksin. Kemarin 
keluarga kami sudah didata untuk 
menerima vaksin. Tetapi termyata jumlah 
vaksin yang tidak mencukupi. Bagaimana 
nasib warga yang belum menerima vaksin 
ya? Apakah akan ada vaksin susulan atau 
dibiarkan bgtu saja?

Pasti ada kak
Mungkin karena keterbatasan 
trasnportasi atau tempat penyimpanan
Semua pasti dapat kak

116 25 Juni 2021 @car_rina21 Selamat malam admin Dinkes provinsi 
Jateng,,
Mohon ijin bertanya,,untuk program 
vaksinasi di kabupaten Magelang 
dilaksanakan dimana saja njih ?
Dan sistem pendaftarannya 
gimana...mohon dibantu untuk mencari 
informasi tersebut,,karena akun ig Dinkes 
Magelang tidak aktif..
Dan sy saat ini sedang mencarikan info tsb 
untuk om sy yg tinggal di ds.piji 
kel.podosoko kec.sawangan,,Krn kata om 
sy disana minim sekali informasi tentang 
program vaksinasi.
Om sy termasuk dalam kategori usia pra 
lansia.

Jika ada kontak yg bisa dihubungi untuk 
menanyakan perihal tersebut,,mohon 
bantuannya ya pak/Bu..
Maturnuwun.
Salam sehat selalu.
🙏 🙏

Bisa DM ke DKK Magelang dulu kak

117 25 Juni 2021 @mel.indriati30 Siang
mel.indriati30's profile picture
Admin sy mau tanya
Tmn saya dpt wa jdwl vaksin covid 19
Tapi saat ini sedang isoman karena kena 
covid
Itu gimana ya
Apakah bisa ditunda? Atau nanti harus dftr 
lagi?

Ditunda kak

118 25 Juni 2021 @rii6928 Min mau tnya untuk vaksin,KTP saya KTP 
bekasi tp domisili semarang kota,apa bisa 
vaksin di semarang ?

Bisa minta surat Domisili kak



119 25 Juni 2021 @alifiarahmikahandayani "Assalamu'alaikum maaf min mau tanya 
legalisir STR atas nama alifia rahmika 
handayani sudah selesai belom nggeh?
Saya kirim via pos dan minta di kirim balik 
via pos"

"Baik kak senin agar di cek petugas kami
Kak
Mohon bisa DM alamat lengkap"

120 26 Juni 2021 @ariniprabawa Assalamualaikum kak, izin bertanya untuk 
sistematika legalisir str ke dinkes provinsi 
masih bisa dikirimkan via pos atau harus 
langsung ke dinkes ya kak ? Terimakasih 🙏

Bisa di kirim lewat pos kak

121 26 Juni 2021 @hilmanugrohoo Selamat siang pak
Saya mau lapor
Jadi hari kamis kemarin istri saya swab 
antigen mandiri dan hasilnya positif covid 
kebetulan dia lagi hamil 7 bulan. Gak lama 
ada petugas dari RT dateng kerumah utk 
ngedata, katanya utk diteruskan ke lurah 
dan puskesmas untuk dapat perhatian. 
Tapi sampe hari ini ga ada satupun petugas 
dari puskesmas yg mantau keadaan istri 
saya apalagi suplai vitamin, obat dll.

Alamat istri saya di desa pesarean kab. 
Tegal jawa tengah

Baik kak akan kami teruskan ke DKK 
tegal.Sudah saya teruskan ke DKK Kab 
Tegal
Maaf untuk istrinya apakah ada gejala?

122 26 Juni 2021 @setyawanfendyy Minta infonya dong kak, buat vaksin di 
kabupaten semarang

Sudah tersedia di Akun DKK Kab 
Semarang kak
Atau akun Pemkab Semarang

123 26 Juni 2021 @pengacara_advokat_m
ediato

Selamat pg. Tlg tanya. Sekitar bulan lalu 
saya vaksin di jkt. Skrg sy domisili di dekat 
semarang. Hari ini banyak info vaksin 
sinovak pertama di smg ada di rs, di 
terminal, gor, dll. Klo sy lgs daftat lgs ikut 
gpp ya? Jadi sy tidak usah ke jkt utk dpt 
suntikan ke 2.

Bawa surat domisili kak untuk jaga jaga

124 26 Juni 2021 @diahlisaa Slmt malam ibu bpk . Saya ingin bertnya 
saya pkerja layanana publik tetapi smpe 
saat ini blm mndptkan vaksin . Apakah ada 
pndaftaran vaksinasi untuk umum min ? 
Mhn infonya terimakasi. Saya tinggal di 
daerah kab.kendal khusus nya desa boja 
min

Dari daerah mana kka.Bisa DM dkk 
kendal kak

125 26 Juni 2021 @novi_asminingrum Pagi min... Utk manula dari kota semarang 
bisakah vaksin di grandhika? Tapi masih 
jateng

Manula/lansia kak
Bisa ke Gradhika kak

126 26 Juni 2021 @t_u_n_x Selamat pagi Bp/ibu dinkes ,mohon info .. 
apakah ada sentra vaksinasi Astra Zeneca 
di semarang ?

Kalau sentra vaksin khusus Astra 
Zeneca di semarang tidak ada kak

127 26 Juni 2021 @christianbastono Selamat malam,
Saya Bastono, kemarin saya dihubungi 
oleh mba Ama untuk masalah vaksin. Tapi 
sekarang ada satu orang yang ngekost 
ditempat saya, setelah vaksin pertama, di 
antigen. Hasilnya reaktif. Bagaimana njih 
prosedurnya?

Lapor puskesmas setempat kak

128 26 Juni 2021 @llukm.aan Assalamualaikum pak, mau tanya untuk 
vaksinasi daerah Boyolali kapan diadakan 
ya pak?

Bisa DM Dinkes Boyolali kak

129 26 Juni 2021 @tysanggrain Selamat malam
Mau tanya kak, vaksin astra zeneca yg 
dosis 2 kapan datang ya kak? Di 
puskesmas nguter sukoharjo jawa tengah 
kak
Sekitar pertengahan april

Maaf sebelumnya vaksin pertama dimana 
kak.Bisa ditanyakan di puskesmas kak 
atau DKK Sukoharjo

130 26 Juni 2021 @arininatalia Malam pak/bu, boleh bertanya..
Mama saya vaksin digradika kmrn, lalu 
mendapat sms untuk vaksin ke2 di RSJD, 
tapi kata mama saya beliau diberitahu oleh 
petugas vaksin gradika jika vaksin ke2 
kembali lagi digradika. Mohon infonya 
pak/bu, untuk vaksin ke2 kembali di 
gradhika atau sesuai sms di RSJD ? 
Maturnuwun

Balik lagi ke Gradhika saja kak



131 27 Juni 2021 @nlnrsinta Min kl vaksinasi buat masyarakat umum di 
kab. Semarang kapan yah?

lihat di highlight story kami

132 27 Juni 2021 @nasywasuci_ maaf minn,mauu kasih usull ya sebaiknya 
anak" smk yg sedang melakukan pkl d 
cabutt saja apalagi sekarang corona 
meningkat lagi 🙏

Maaf kak itu kewenangan Dinas 
Pendidikan kak

133 27 Juni 2021 @bagus_77 apakah pendamping dengan membawa 2 
pralansia bisa mendapatkan vaksin ?

iya kak dapat

134 27 Juni 2021 @kiyakeke Permisi pak bu
kiyakeke's profile picture
mau tanya apakah swab bagi orang dengan 
gejala covid dan yg kontak erat dengan 
pasien covid itu gratis atau berbayar ya 
diarea semarang

Swab dilakukan setelah tracing 
puskesmas, nanti puskesmas yang 
memutuskan kak

135 28 Juni 2021 @pinsemar_18 Mohon informasi, untuk pendaftaran vaksin 
umum (usia >18 th) bisa dilakukan dmn?
pinsemar_18's profile picture
Mohon ijin meneruskan info dr masyarakat 
Min 🙏 🙏 🙏 .Untuk Semarang tapi KTP non 
Semarang. Banyak yang tanya Min 🙏 🙏 🙏

Untuk sementara prioritas KTP kota 
semarang kak
Namun ada fasyankes yang bisa vaksin 
luar kota semarang namun terbatas 
kuota kak

136 28 Juni 2021 @babas_ali_h Selamat siang ,maaf mau bertanya .untuk 
warga Jawa tengah apabila mempunyai 
BPJS kesehatan akan tetapi sudah 
menunggak ,karna alasan biaya .apabila 
ada yg sakit diabetes dan butuh 
penanganan dokter .apakah ada cara lain 
ya min selain menggunakan BPJS ,karna 
kendala biaya juga ? terimakasih
babas_ali_h's profile picture
Noted: BPJS kesehatan nya sudah 
menunggak dan tidak aktif

mohon maaf seharusnya dilunasi dulu 
tunggakannya.
kemudian urus kis yang dibiayai oleh 
pemerintah
untuk syarat dan sebagainya langsung 
bertanya ke rt/rw/lurah setempat

137 28 Juni 2021 Assalamu'alaikum maaf min mau tanya 
legalisir STR atas nama alifia rahmika 
handayani sudah selesai belom nggeh?
Saya kirim via pos dan minta di kirim balik 
via pos

Baik kak senin agar di cek petugas kami
Kak
Mohon bisa DM alamat lengkap

138 28 Juni 2021 @peterlie111 Yth. Dinkes Jateng,

Melalui email ini saya ingin melapor terkait 
kondisi tempat isolasi terpusat di Asrama 
haji Donohudan Boyolali.

Saat ini kakak saya sedang diisolasi di 
sana, menurut laporan dari beliau kondisi di 
sana malah justru banyak pasien covid yg 
abai protokol kesehatan, contohnya 
banyak yang tidak tertib memakai masker 
padahal sedang batuk parah, bahkan 
berkerumun sambil merokok bersama di 
dalam ruang makan, dimana hal tersebut 
dapat merugikan pasien lain yg tidak 
merokok, yg notabene tempat ini adalah 
area medis untuk isolasi, kenapa 
diperbolehkan untuk merokok di dalam 
ruangan?

Ditambah pelayanan dan penanganan tim 
medis yg dinilai kurang pro-aktif dalam 
menangani pasien, bahkan terlihat di salah 
satu video dari seorang pasien 
menunjukkan bahwa ada seorang ibu yang 
sampai tidak terurus karena tidak ada 
petugas medis yang memantau.

Berikut saya lampirkan beberapa foto dan 
video terkait kondisi yg saya ceritakan tadi.

Mohon pertolongannya untuk dapat 
dievaluasi supaya

Baik, akan kami teruskan ke pengurus 
AHD

139 28 Juni 2021 @audyxaviera Halo di jateng yg vaksinnya sudah astra 
dimana ya?
Ko jateng ktnya blm dpt astra apa betul?

Untuk saat ini vaksin astrazenika di 
jateng belum ya kak



140 28 Juni 2021 @udinmahapalaunnes Bagaimana prosedur isolasi mandiri 
dirumah?
Istri saya positif, apakah saya boleh 
tinggal serumah dg istri saya?

Lebih baik dipisah kak untuk 
meminimalisir penularan
Jika serumah pasti akan Kontak

141 29 Juni 2021 @sentraproperty.semara
ng

mau tanya kalau dinkes kota semarang ig 
nya apa ya?

mau tanya tentang uhc

cek ke dkksemarang

142 30 Juni 2021 @philipusagung Selamat Pagi, saya Philipus Prihantiko 
Kurniagung, organisasi IOPI memohon 
surat keterangan STR dalam proses 
perpanjangan, yang sedang dalam proses 
perpanjangan di KTKI. Terima kasih

cek ke s.id/SPPDINKESJTG2011

143 30 Juni 2021 @_hafidhalwi selamat siang min, izin bertanya mengenai 
pendaftaran sentra vaksinasi gradhika. Kan 
syarat pendaftaran agar pendamping bisa 
vaksin harus mendaftarkan 2 NIK lansia. 
Nah, sedangkan keluarga saya hanya 
tinggal 1 pra lansia, yang lansia sudah 
meninggal. Apakah bisa mendaftarkan NIK 
yang sudah meninggal agar pendamping 
bisa ikut vaksin? terima kasih

tidak bisa kak harus 2 pra atau lansia

144 30 Juni 2021 @fluxingust Selamat siang, Bapak/Ibu admin. Izin tanya 
untuk vaksinisasi Pra-lansia kapan nggih? 
Saya domisili di Karanganyar

Bisa langsung bertanya ke puskesmas 
setempat atau dinkes karanganyar 
karena pelaksanaan vaksinasi 
sepenuhnya dilaksanakan kab/kota

145 30 Juni 2021 @sweetiepiestory Permisi
Maaf mau tanya
sweetiepiestory's profile picture
Untuk vaksin di temanggung kami bisa 
dapat dimana yaa

Bisa langsung bertanya ke puskesmas 
setempat atau dinkes temanggung 
karena pelaksanaan vaksinasi 
sepenuhnya dilaksanakan kab/kota

146 30 Juni 2021 @ristyjuliany Dear Mimin Dinkes,saya mau tanya kalau 
disatu rumah ada anggota keluarga yg 
positif apakah ada fasilitas swab gratis utk 
anggota keluarga lainnya?kalau ada harus 
hubungi atau koordinasi kemana?
ristyjuliany's profile picture
Ditunggu responnya ya min,makasihhh 
urgent dan bingung banget harus gmn

ada kak, silahkan melapor ke 
puskesmas setempat nanti akan ada 
contact tracing

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 1 Juli 2021 @nonawn_ Selamat pagi kak. Saya mau tanya tentang 

legalisir STR, tanggal 22 Juni 2021 saya 
datang ke dinkes prov jateng menyerahkan 
fc STR 5 lembar untuk legalisir dengan 
amplop coklat yg sudah saya tulis alamat 
lengkap dan no hp tapi sampai sekarang 
STR belum sampai dan tidak ada 
pemberitahuan, apakah memang belum jadi 
atau bagaimana ya kak? Terima kasih 
sebelumnya. atas nama Winona Nugraheni 
kak

sudah dalam pengiriman kak

BULAN JULI

SUKAMTO, S.KM, M.KES
Pembina

NIP. 19680414 198803 1 004

REKAP ADUAN TAHUN 2021
DM INSTAGRAM

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



2 1 Juli 2021 @rizalpriandana Selamat siang, Saya Rizal, sebagai 
masukan aja pak, untuk RS terutama RS 
pemerintah, mohon dgn sangat untuk 
penambahan mesin hemodialisa, karena 
ada pasien gagal ginjal terpapar covid, 
sudah sesak nafas makin sesak nafas, 
dan disayangkan untuk cuci darahnya yang 
harusnya seminggu 2x bisa mundur jauh 
jadi seminggu 1x, dan untuk cuci darah 
selanjutnya masih nunggu jadwal lagi 
karena katanya kekurangan mesin 
hemodialisa. ini terjadi dengan istri saya di 
ruang isolasi RSWN, dan mungkin masi 
bnyk lagi pasien CKD plus C19 selain istri 
saya, terima kasih.

baik, masukkannya akan kami teruskan 
ke dinkes kota semarang karena RSWN 
masuk di wilayah tersebut

3 1 Juli 2021 @yuliasarin_ Tolong ini pak pt ungaran sari garment 
semarang tidak menerapkan lockdown 
padahal banyak yang positif covid

Bisa lapor ke DKK Kab Semarang kak
Kalau Perusahaan kewenangan kami 
terbatas kak

4 1 Juli 2021 @iphyyy Halo Kak, apakah di Purwokerto ada sentra 
vaksinasi tanpa domisili?

Bisa di tanyakan ke DKK Setempat kak 
agar lebih pastinya

5 1 Juli 2021 @uqohw Selamat malam pak/bu, saya berdomisili di 
semarang utara umur saya 24tahun, 
bagaimana cara mendaftar vaksin di 
gradika / karyadi? Ktp saya jawa tengah.. 
mohon konfirmasinya terimakasih

Di gradhika masih untun pra lansia kak, 
kalau usia 24 bisa bawa 2 orang pra 
lansia kak

6 1 Juli 2021 @yuliyantimirta Sore
Mau tanya min.. vaksinasi usia 18 tahun 
keatas sudah kah?
yuliyantimirta's profile picture
Min kalau puskesmas karang jati namanya?

Sudah kak coba bisa tanyakan DKK 
setempat kak
Karena untuk alokasinya DKK yang 
berwenang kak

7 1 Juli 2021 @yudhahaniff permisi kak
mau nanya terkait vaksin di 
semarang.apakah ini berlaku juga buat 
dengan catatan kependudukan bukan 
berdomisili semarang ya?

Ada keterangan untuk yanh sudah 
terdaftar kak

8 1 Juli 2021 @mamahrenomamahreno Assalamualaikum
Bapak ibu yang saya hormati. Saya mau 
menyampaikan sedikit keluhan tentang 
vaksin balita yang 3 bulan terakhir ini tidak 
tersedia di posyandu daerah2 ataupun 
instalasi kesehatan daerah. Kalau disuruh 
vaksin mandiri, mohon maaf bapak ibu, 
banyak masyarakat pedesaan yang kurang 
mampu. Saya mohon jalan keluarnya bapak 
ibu. Terimakasih 🙏

saat ini memang di provinsi stok juga 
kosong, belum ada kiriman dari pusat

9 1 Juli 2021 @dodialrfrz Min tolong dishare ya, keluarga saya 
sedang membutuhkan bantuan donor 
Plasma Konvalesen untuk penderita CoVid-
19 atas nama Bapak Edi Kusdiyanto 
dengan golongan darah A+ posisi di RSUD 
Banjarnegara. Terimakasih banyak min.

coba ke PMI terdekat kak

10 1 Juli 2021 @lusianakartika__ Selamat siang.
Maaf bertanya, apakah dinkes provinsi 
mengurus perpanjangan STR TTK?

nggih masih
mohon maaf untuk perpanjangan ke kab 
kota masing2
perpanjangan strttk ke PC PAFI masing2 
kota kabupaten

11 1 Juli 2021 @aulia_rokhman Selamat siang,
Maaf untuk vaksinasi di puskesmas 
karangayu apakah sudah bisa?
Foto profil aulia_rokhman
Untuk pendaftaran di puskesmas 
karangayu apakah dikenakan biaya?

langsung ditanyakan ke puskesmas kak. 
vaksinasi sepenuhnya diserahkan 
kepada kabupaten/kota

12 2 Juli 2021 @yeni.mariana Apakah tidak ada rekrutmen relawan 
covid,utk jateng

sementara belum ada, apabila ada pasti 
kami share

13 2 Juli 2021 @alridho_poerbonegoro Selamat siang Min.. mau tanya, apabila 
usia 50th nya baru bulan september nanti.. 
apakah bisa ikut vaksin sekarang??

harus 50 tahun kak untuk pra lansia
alridho_poerbonegoro's profile picture



14 2 Juli 2021 @febe_irene Selamat pagi, tlng tanya saya sudah 
vaksin 2 kali tapi sampai sekarang saya 
belum mendapat link utk sertifikat 
vaksinnya Krn ada kesalahan dlm menulis 
no hp di kartu vaksinasinya.Bgmn cara 
agar saya dpt memperoleh sertifikat vaksin 
saya. Saya oleh pihak Puskesmas disuruh 
telp ke 119 tapi tidak bisa di telp atau 
selalu putus waktu masuk ke extnya.
Nama : LIEM IRENE RATNA LILISIANY
Alamat : Selo Mas Timur I no. 22 A kota 
Semarang
No NIK. 3374025511680002
No Hp yg benar : 08885438526
Vaksin di UTPD Puskesmas Srondol 
Semarang.
Mohon bantuannya thks gbu

sudah benar kak, memang menghubungi 
119 karena sistem yang dipakai untuk 
vaksinasi dan penerbitan sertifikat dari 
pusat

15 2 Juli 2021 @cherrybombs.sc Mau tanya
cherrybombs.sc's profile picture
Rs yang masih nerima pasien dimana?

Maaf kak untuk Update ketersediaan TT 
RS langsung bisa menghubungi RS kak

16 2 Juli 2021 @dyahkurniaa Selamat sore, mau menanyakan utk usia 
18 up apakah sdh bisa mendaftarkan 
vaksin ya? Mohon infonyaa

usai dibawah 18 thn untuk vaksin di 
sentra vaksin gradhika harus membawa 
2 orang usia lansia > 60 th

17 2 Juli 2021 @sewa.kontrakan,rumah
.semarang

Pagi....mau tanya donk min...
Klo u/ lansia yg sdh susah buat datang k 
faskes apakah jg wajib vaksin?

Lebih baik vaksin kak

18 3 Juli 2021 @jokosarjono_ Selamat pagi..ijin bertanya terkait vaksinasi 
covid, sy berumur 31 tahun apakah bisa 
ikut vaksin di gedung gradika?

Di gradhika masih prioritas 3 in 1 kak,

19 3 Juli 2021 @raflatif.27 Permisi mau tanya kembali Dinkes kota 
Tegal nama Instagram nya apa ya mind?
Saya mau vaksin tapi tidak tau jadwal 
vaksinnasi c19
raflatif.27's profile picture
Dan dimana tempatnya

Dinkes kota tegal kak

20 3 Juli 2021 @rain.f01 Permisi, izin bertanta untuk vaksinasi di 
gubernuran apakah perlu mendaftar dulu 
atau bisa langsung datang?

Mendaftar dulu kak

21 3 Juli 2021 @aguz.mo min.. mohon info, hari senin kantor buka 
gak ya, atau WFH semua?
mau ke kantor menanyakan terkait 
Akreditasi Kampus saya yg sekrg sudah 
tutup (akper pemprof jateng)
aguz.mo's profile picture
suwun min

Buka kak

22 3 Juli 2021 @ochaaradella Malam min, maaf mau tanyaa. Untuk vaksin 
di gradika apakah bisa menggunakan ktp 
luar semarang min? Kalau bisa itu 
daftarnya online atau tidak ya? Terima 
kasih min, semoga segera menjawab.

bisa cek di bit.ly/PANDUANSVG2021

23 3 Juli 2021 @heyafii Malem min mau nanya
Kalo untuk pasien covid mau ke rs 
langsung aja atau daftar online dulu ya?
Posisi di klaten mau ke rsj soedjarwadi
heyafii's profile picture
Terimakasij

Jika tersedia TT isolasi di RS tersebut 
bisa ke IGD kak

24 3 Juli 2021 @opuspitaasptn_ Selamat pagi min, saya Puspita mahasiswa 
FKM Unair. Saat ini saya sedang 
mengerjakan tugas akhir (skripsi) dan akan 
menggunakan data dari dinkes prov. 
Jateng yg sudah dipublikasikan melalui 
profil kesehatan, untuk itu saya ingin 
bertanya mengenai surta izin pengambilan 
data untuk penelitian, alurnya bagaimana 
nggih? Terima kasih

Buat proposal dulu kak



25 3 Juli 2021 @asnawiraafk Maaf min. Mau tanya.
Jika mau vaksin pra lansia dimanakah yang 
bisa melayani?

Kakak saya KK Kalimantan akan pulang ke 
Kalimantan dg Pesawat.
Salah satu syarat penerbangan dg 
menunjukkan bukti vaksin.
Sementara kakak saya belum pernah 
vaksin.

vaksin don domisili dilayani di rs2 
dibawah kementerian kesehatan langsung
silakan bisa cek di eberapa rs dibwh 
kemenkes yang berlokasi di jateng

26 4 Juli 2021 @puji_fathi Jgan hanya vaksi corona saja yang 
dikebut... vaksin imunisasi juga penting .. 
nyari stok specialis ank ksong juga.. tlong 
dong dijkrt aja mudah ga sprti dijwatengah 
susah bukan maen

vaksin apa yang dimaksud? jika DPT 
sudah ada di provinsi jawa tengah, 
tinggal dinkes kab/kota tempat 
njenengan.nuwun

27 4 Juli 2021 @riniiii28 pagi kak, mau brtanya..
kmrin bbrapa minggu lalu saya daftar 
vaksin di victori,
dan kmrin mndpatkan jadwal di holly 
stadium marina..
apakah bisa minta utk pindah di faskes 
terdekat dri rumah ?
krena rumah saya di banyumanik dan 
kebetulan pas hari itu juga ada pekerjaan 
yg tdak bsa ditinggal..
terimakasih

Lebih baik tetap sesuai jadwal, karena 
sudah olokasi kak

28 4 Juli 2021 @fbyyrns Saya sdh dftr untuk kedua orgtua sy 
vaksin bsk di gubernuran tp kok di web nya 
ga bsa input NIK pengantar ya .. katanya 
kl antar 2 lansia bsa dpt vaksin 1
Kira2 smpe sna bsa ga ya sy dpt vaksin 
juga

Iya kak, coba besok datang langsung ke 
Gradhika agar dibantu petugasnya kak

29 5 Juli 2021 @emyputri_new Selamat pagi bapak/ibu admin..
Mau tanya, kalau salah pengetikan nama 
STR (STR sudah jdi 2017 lalu) ,gimana ya 
kelanjutannya, agar bisa melamar CPNS, 
agar data STR valid dengan Data kita ? 
Mohon informasinya pak/buk 🙏
Terimakasih

Msk aplikasi e str...nanti ada fas 
perbaikan str......

30 5 Juli 2021 @three_waluya Vaksin utk area jawa tengah bebas domisili 
jateng diadakan dimana ya?

Di RSUP Kariyadi kak

31 5 Juli 2021 @miftahh17 Min mau nanya, program vaksin untuk usia 
18 ke atas udah ada belum yaa?
Saya dari Kabupaten Magelang
Mau vaksin tapi bingung tempatnya dimana 
yang menyelenggarakan
Mohon informasinya
miftahh17's profile picture
Terima kasih

Bisa ditanyakan di DKK Magelang kak

32 5 Juli 2021 @pamungkaz76 Min tanya dong, saya dapat jadwal vaksin 
di UNIKA jam 08.00-10.00, kalau datang 
lebih dari jam segitu bisa gak ya?

kalau bisa tepat waktu kak. fungsinya 
diberi jadwal waktu agar tidak terjadi 
kerumunan

33 5 Juli 2021 @firda_wulandariqp Slamat siang sya berdomisili di smrang tp 
ktp sya sukohrjo jateng..bisa kah daftar 
vaksin ikut vaksin di kota semarang?

bisa di RS dr kariadi kak tapi harus 
daftar dulu, searching saja pendaftaran 
vaksin kariadi

34 5 Juli 2021 @daveesuarez halo min
saya mahasiswa di undip saya mau vaksin
apakah masih diperlukan surat dari pak 
RT.thanks for u response

bisa di RS dr kariadi kak, hanya 
menggunakan ktp tapi harus daftar dulu 
di web pendaftaran vaksin kariadi karena 
kuota dibatasi

35 5 Juli 2021 @weareequal.id halo admin!
apakah saat ini sudah disediakan vaksin 
untuk usia 18 thn lbih dijateng tepatnya di 
kabupaten wonogiri

belum kak, hanya di beberapa tempat 
saja seperti solo dan semarang

36 5 Juli 2021 @pamungkaz76 Min tanya dong, saya dapat jadwal vaksin 
di UNIKA jam 08.00-10.00, kalau datang 
lebih dari jam segitu bisa gak ya?

kalau bisa tepat waktu kak. fungsinya 
diberi jadwal waktu agar tidak terjadi 
kerumunan

37 5 Juli 2021 @firda_wulandariqp Slamat siang sya berdomisili di smrang tp 
ktp sya sukohrjo jateng..bisa kah daftar 
vaksin ikut vaksin di kota semarang?

bisa di RS dr kariadi kak tapi harus 
daftar dulu, searching saja pendaftaran 
vaksin kariadi



38 5 Juli 2021 @thepetcompanion Pagi, mohon info, untuk vaksin usia 12-17 
tahun sudah bisa dilayani di semarang atau 
belum ya min?
Anak saya sudah dapat tiket vaksin, tapi 
tadi ke sentra vaksin katanya belum bisa 
dilayani

iya kak, di jawa tengah belum bisa 
melayani vaksinasi usia 12-17. tiket itu 
artinya sudah terdaftar dan bisa 
digunakan bila saatnya nanti vaksinasi 
12-17 dilakukan

39 5 Juli 2021 @s.nawira Selamat pagi admin, saya mau 
memberitahu di kantor saya tidak di ijinkan 
wfh, sementara satu persatu teman2 saya 
positif covid 19 dan semakin banyak. 
Mohon di beri peringatan untuk kantor.
Terima kasih

keputusan wfh atau tidak ada di 
management kantor sendiri kak

40 5 Juli 2021 @_viqueque Slmt pagi, ijin bapak...strttk saya atas 
nama resty nurjati viquendah minta tolong 
dipercepat bapak. Ijin buat mendaftar cpns 
di solo. Petunjuk pak

Strttk njenengan sudah jd per tgl 29 
jun.silakan ambil di pafi jateng

41 6 Juli 2021 @daveesuarez halo min
saya mahasiswa di undip saya mau vaksin
apakah masih diperlukan surat dari pak RT
thanks for u response

bisa di RS dr kariadi kak, hanya 
menggunakan ktp tapi harus daftar dulu 
di web pendaftaran vaksin kariadi karena 
kuota dibatasi

42 6 Juli 2021 @weareequal.id halo admin!
apakah saat ini sudah disediakan vaksin 
untuk usia 18 thn lbih dijateng tepatnya di 
kabupaten wonogiri

belum kak, hanya di beberapa tempat 
saja seperti solo dan semarang

43 6 Juli 2021 @
bims.sco

Selamat pagi
Minta info vaksin untuk kabupaten 
purworejo pak

kalau lokasi vaksinasi dapat 
menghubungi dinkes setempat karena 
vaksinasi diserahkan sepenuhnya ke 
kabupaten/kota

44 6 Juli 2021 @rakita.snack Selamat Pagi
apakah ada program vaksinasi massal 
untuk karyawan ?

masyarakat umum untuk kategori 18 thn 
keatas bisa vaksinasi di RS dr kariadi 
kak, tapi harus mendaftar di web 
vaksinasi RS tersebut soalnya kuota 
hariannya dibatasi

45 6 Juli 2021 @nuristikomahh Slmat mlm Pak/Bu...bisa minta info utk 
vaksinasi??

info tentang apa kak? kalau lokasi 
vaksinasi dapat menghubungi dinkes 
setempat karena vaksinasi diserahkan 
sepenuhnya ke kabupaten/kota

46 6 Juli 2021 @ekiirmaryanii Selamat pagi min..mau memastikan min, 
pelayan legalisir str masih bisa dengan 
kirim via pos?

bisa kak, silahkan cek highlight di profile 
kami untuk lebih jelasnya ada disitu 
semua

47 6 Juli 2021 @alysafatina2016 Assalamualaikum,saya ingin bertanya soal 
pasokan oksigen...apakah pasokan 
oksigen hanya untuk didaerah kota 
saja...dan untuk faskes di kampung 
apakah tidak perlu adanya oksigen
Saat ini kondisi ayah saya sedang 
drop,dan dia butuh oksigen tapi kosong

mohon maaf atas ketidaknyamanannya 
nggih
tidak ada oernyataan bahwa pasokan 
oksigen hanya untuk di kota
semua sama
tetapi kondisi saat ini sedang overload 
kak

48 6 Juli 2021 @lindalustiana Selamat pagi,
Mau bertanya utk jam operasional sekarang 
bgaimana ya?
Mau ambil SIK apakah bisa sewaktu waktu 
saat jam kerja?

Surat izin kerja untuk?
Karena pelayanan dinkes prov tidak 
termasuk mengeluarkan sik ya.silakan 
ke dinkes kab/kota njenengan
niku di dinkes kab/kota ya

49 6 Juli 2021 @Inge_shafa halo admin, saya mau tanya. untuk 
pendaftaran vaksin online umur 18 - 50 
tahun di mana ya link nya?
saya pakai link ini 
http://victori.semarangkota.go.id/ error. 
mohon dijawab 🙏

klo victori itu ke kota semarang kak, di 
dm saja dkk semarangnya. nuwun

50 6 Juli 2021 @ahlulraras_ Selamat pagi admin. Izin bertanya apakah 
dinkesprov memiliki profil kesehatan 
masing2 mabupaten? Terimakasih

Profil kesh masg2 kab.silakan lgsg ke 
kab kota masg2
Nuwun

51 6 Juli 2021 @aristahartanti Siang min, apakah di Semarang sudah ada 
vaksin untuk anak umur 12-17th?

ada tapi rs2 dibawah kemenkes

52 6 Juli 2021 @oxi.fitriana Siang pak..untuk vaksin usia 12-17 yg sdh 
bisa menerima si pelayanan vaksin mana 
njih...kebetulan sdh mendaftar di peduli 
lindungi..suwun pak

rs dibawah kemenkes bisa, seperti kariadi

53 6 Juli 2021 @yunnieli Siang, apakah anak umur 12-17 uda bisa 
vaksin di semarang?sy udah daftar di web 
peduli

Belum.
Silakan bs dm ig dinkes kota smrg



54 6 Juli 2021 @fiafr Selamat siang admin. Ini ada saudara saya 
yang keadaannya membutuhkan ICU atau 
pengobatan lebih lanjut di rumah sakit, dan 
kebetulan domisili kami di Semarang. Dari 
kemarin sudah mencoba mencari ICU yang 
sekiranya bisa dipakai, namun belum dapat 
sampai sekarang. Apakah bisa diinfokan 
mengenai rumah sakit dengan ICU kosong di 
Semarang dan sekitarnya? Terima kasih 
banyak min, mohon bantuannya 😊 🙏
Saat ini sedang berada di UGD Pati dalam 
kondisi kritis, namun belum juga 
mendapatkan ICU. Terima kasih 🙏

silakan ke call center covid -19

55 6 Juli 2021 @ardhian_hr Maaf min mau tanya dong, prosedur 
legalisir STR bidan gimana yah?

Silakan highlight kami.perihal str

56 6 Juli 2021 @retno.ltr Dinkes jateng bpk / ibu admin mau tanya...
1. Jika ada ortu usia diatas 60 tahun blm 
ada pangilan valsin..apa boleh lgs ke 
puskesmas terdekat..kebetulan domisili 
simo boyolali
2. Apakah di kab.semarang ada 
pendaftaran online untuk vaksin diatas 
18th...seperti web site semarang 
victory.semarangkota..

Terimakasih sebelumnya ditunggu 
konfirmasinya

Dinkes boyolali bagaimana? Sdh 
mengadakan blm? Jika sudah silakan 
lgsg kontak ke dinkes byl.

Utk vaksin non domisili dna usia skrg 
msh rs dibawah kemenkes langsung 
yang bisa melayani hal tsb

57 6 Juli 2021 @andriani_samany mau tanya min,vaksinasi di gedung 
gradhika utk pelayan publik apakah harus 
usia diatas 50th?

https://www.instagram.com/p/CQxDq7elU
Bt/?utm_medium=copy_link

58 6 Juli 2021 @watlexid Assalamualaikum pak/ibu
Mohon izin untuk memperkenalkan diri saya 
mahasiswa dari luar pulau jawa sedang 
melaksanakan PKL di kab. 
Boyolali/surakarta
Izin untuk menanyakan mengenai vaksinasi 
1 umum sebagai persyaratan pembelian 
tiket pesawat terbang.. mohon bantuannya 
untuk informasi tersebut
Matur suwun 🙏

Maksudnya info vaksin thp 1?
Jika iya silakan ke faskes2 atau rs dbwh 
kemenkes yg menerima syarat non 
domisili

59 7 Juli 2021 @btsoyndmwa Min mau tny dong, ada vaksin gratis utk 
daerah terdekat salatiga ga ya?

Silakan ke rs2 dibawah kemenks
Atau njenenhan kontak ke dinkes kota 
salatiga atau pemkot salatiga
Yg tahu jdwal dan lokasi pemkot/pemkab 
masing2.nuwun

60 7 Juli 2021 @ilstyy Admin saya mau bertanya

Teman saya umur 17 tahun dan adiknya 
umur 12 tahun sudah vaksin kemarin di 
polda jateng, apakah vaksin untuk umur 
segitu sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, 
boleh di informasikan dimana bisa 
vaksinnya?

Soalnya saya tanya temen saya sudah 
bisa , tetapi mendaftar dahulu, lalu saya 
dikasih linknya. Apakah benar bisa?

Maksudnya boleh itu adalah rentang usia 
12-17 thn. Hanya saja untuk polda 
kemarin event satu hari saja ketika 
Peringatan Hari Bayangkara saja. Dan itu 
tidak dibawah dinkesprov jateng ya 
kak.begitu

61 7 Juli 2021 @kyuttigurl min kenapa ya disukoharjo vaksin nya 
lambat bgt 🥺  yg lansia aja belom selesai

Silakan ke dkk sukoharjonya kak.

Jadwal plaksanaan vaksin sepenuhnya 
menjadi ttg jwb dinkes setempat

62 7 Juli 2021 @fisepti11 Selamat pagi. Mohon petunjuk untuk 
pembuatan surat keterangan perpanjangan 
E-STR dalam proses cetak ulang.

Silakan cek di standsr pelayanan kami



63 7 Juli 2021 @sagungkurniap Selamat siang Dinkes Prov Jateng, 
perkenalkan saya Agung dari kota 
Temanggung, mau bertanya, kurang lebih 1 
sd 2 bulan ini untuk vaksin imunisasi DPT 
anak di Puskesmas Temanggung dan 
Puskesmas Dharma Rini Temanggung tidak 
tersedia, informasi dari petugas di 
Puskesmas karena belum dapat kiriman 
dari provinsi, rencana saya akan imunisasi 
anak DPT besuk Kamis ini, tadi pagi saya 
konfirmasi dahulu ke Puskesmas 
Temanggung dan Dharma Rini menanyakan 
imunisasi DPT apakah sudah tersedia, 
ternyata juga masih belum tersedia sampai 
hari ini, perihal tersebut terus saya mau 
bertanya langsung ke Dinkes Prov Jateng, 
kira-kira vaksin imunisasi DPT tersebut 
sudah dapat tersedia kembali di 
Puskesmas Temanggung kapan ya? Terima 
kasih

dpt sudah ada di provinsi jawa tengah, 
tinggal dinkes kab/kota mengambil di 
dinkesprov saja

64 7 Juli 2021 @kedaipekarangan Admin mohon lebih semangat menyebarkan 
informasi tempat-tempat pelayanan vaksin 
yang bisa diakses masyarakat umum

cek medsos dinas kesehatan kab/kota 
kak, kewenangan vaksinasi diserahkan 
sepenuhnya di kabupaten/kota

65 7 Juli 2021 @intanprd Solo masuk zona merah nggak ya? Bisa dicek disini kak, soalnya setiap 
harinya berubah 
https://covid19.go.id/peta-risiko

66 8 juli 2021 @nikeaudreyy' halo selamat siang
saya mau bertanya, bagaimana ya cara 
mendapatkan obat gratis covid saat 
isoman? mohon responnya ya min

Jika tidak lapor ke puskesmas ya tidak 
bisa kak
Sudah dilaporkan blm?

67 8 juli 2021 @windapr Selamat siang min, mau tanya untuk 
pengajuan surat keterangan str sedang 
dalam proses bagaimana ya min 🙏

bisa dicek di s.id/SPPDINKESJTG2021

68 8 juli 2021 @arkusa Min mau tanya puskesmas atau lab mana ya 
min kalo yang bisa swab antigen dengan 
bawa alat sendiri trimakasih 🙏

Tidak ada. Pakai alat mereka semua. 
Terima kasih

69 8 juli 2021 @rigell_25 Min saya mau nanya. Saya domisili provinsi 
Jawa timur. Yg sedang kerja disemarang. 
Apa bisa daftar vaksin disemarang?

Yg dpt melayani vaksin non domisili di rs 
dibawah kemenkes seperti rsup kariadi
Silakan cek di ig rsup kariadi

70 8 juli 2021 @mftchr Min, nyuwun info vaksinasi di Jateng 
khususnya daerah Klaten ada?

bisa ditanyakan di dinkeskabklaten

71 8 juli 2021 @idanfs_ Permisi Min mau tanya untuk vaksin yang 
diadakan di unika itu untuk jenis vaksinnya 
apa ya ? Terima kasih

Unika dibawah dinkes kota smrg
Silakan dm dkk semarang

72 8 juli 2021 @sukma.erik Selamat malam kak,
Saya mau bertanya, saat ini saya 
Alhamdulillah sudah sembuh dari covid19. 
Untuk masalah vaksinansi bagaimana ya 
kak? Saya dengar dengar kalau untuk 
penyintas covid19 vaksinansi dilakukan 
pasca 3 bulan setelah dinyatakan sembuh 
atau negatif. Apakah benar begitu? Terusa 
semisal benar seperti itu bagaimana cara 
saya untuk keluar kota kak untuk 
menunjukan surat hasil vaksinnya? Terima 
kasih

betul dengan menyertakan hasil rapid 
antigen. nuwun

73 8 juli 2021 @tiffanyaprilli Selamat sore, maaf mau bertanya lagi.
Di kertas vaksin pertama ibu saya tertulis 
untuk vaksin kedua tgl 21 juli, sedangkan 
di sms untuk vaksin kedua tgl 20 juli yg 
bertepatan idul adha. Tgl mana yg harus 
saya ikuti untuk vaksin kedua? Terima 
kasih

Di sentra vaksinasi gradhika ? - 21 Juli

74 8 juli 2021 @ykartikas12 Halo min maaf mau tanyaa. Apakah vaksin 
dr peduli lindungi sudah tidak berlaku ?

sekarang daftar melalui link di masing-
masing kab kota saja

75 9 juli 2021 @ekafebri.29 Kalau pengaduan dan penanganan covid 
wilayah purwokerto kemana yaa hubunginya

Silakan ke dinkesnya kak



76 9 juli 2021 @rezkyyayang Selamat sore min, saya ingin melihat 
history data covid-19 tiap kab/kota untuk 
penelitian, di mana saya bisa 
mendapatkannya? Saya lihat di laman 
corona.jatengprov.go.id hanya terdapat 
update hari ini sedangkan data yg saya 
buthkan adalah data tanggal 30 juni, 1 juli, 
dan 2 juli. Terima kasih.

Isi link ini ya : 
https://ppid.jatengprov.go.id/permohonan-
informasi/

77 9 juli 2021 @adirahmawan_a.r Apakah anak 12-17 tahun sudah bisa 
faksinasi? Apa saja syarat nya?

sudah namun belum enyeluruh kak 
mohon tunggu info selanjutnya

78 9 juli 2021 @idaanurul Selamat malam. Mau bertanya, untuk 
vaksin di Semarang apakah harus warga 
ber-KTP Semarang? Atau yang sekarang 
tinggal di Semarang boleh mendaftar? 
Terima kasih

Berktp smrg
Klo mau ikut vaksinYg 
nondomisili.dilayaninya masih oleh rs2 
dibawah kemenkes seperti kariadi.

79 9 juli 2021 @litafennysia Selamat sore pak, saya mau tanya, kalo 
salah pengetikkan nama pada bpjs 
ngurusnya bagaimana ya pak? Terima 
kasih.

Ke bpjs
Bukan ke dinkesprov

80 9 juli 2021 @noviandani_tuahsalam
ony

Info vaksin umum area kabupaten/kota 
semarang minnn yang langsungg tanpa 
daftar online

Silakan berkontak ke nomor hotlinenya ya

81 10 juli 2021 @miftakhul_khoiril Min tetangga saya udah divaksin udah 
dosis 2 ,sekarang malah dites antigen 
positif min

Sudah banyak berita tsb
Bisa hal tsb terjadi..kemungkinan sudh 
masuk virusnya

82 10 juli 2021 @maratun.solikha Selamat siang bp / ibu
mohon infonya , semenjak ada vaksin 
covid , kenapa vaksin balita belakangan ini 
sering kosong / terlambat ?
terimakasih. belum dapat ,
bulan ini DPT katanya kosong,
yg bulan mei lalu juga bcg kosong , baru 
dpt bln juni
ini sy di kab.smg pak / bu

Dpt? Dimana? Di prov jateng sudah ada 
niku. Niku tggal dinkes kab smrgnya mau 
ambil stok vaksin dptnya kpn di dinkes 
prov jateng.gt nggih

83 10 juli 2021 @dianterbee Siang min, mau tanya.. selama PPKM kantor 
buka ga min? Mau legalisir STR 🙏

Silakan cek ke higjlights kami perihal 
legalisir str

84 10 juli 2021 @sita_aag Informasi penanganan covid banjarnegara 
min.

Kak bsa.lihat story kita ya : 
https://www.instagram.com/p/CRIiqXtjF5a/
?utm_medium=copy_link

85 10 juli 2021 @dheaw_e Assalamualaikum, saya mendapat info 
bahwa ada sekolah SMK di wilayah 
Semarang Utara tepatnya di jln. Kokrosono 
no.70 sampai saat ini siswa nya masih 
menjalankan kegiatan berumunan. 
Terimakasih 🙏

Silakan lapor ke.satpol pp

86 11 Juli 2021 @ma.gdalena954 Mohon info pak untuk vaksin lansia di 
daerah bulukerto wonogiri,kenapa yang 
diahulukan vakasin yang usia muda dulu 
bukan lansia dulu yg mendapatkan 
vaksin,itupun haanya bbrpa orang saja 
yang di vaksin,mohon penjelasanny paak?
Foto profil ma.gdalena954
Mohon diperhatikan pak untuk daerah yang 
tidak terjangkau seperti bulukerto wonogiri 
untuk vaksin lansia nya

nggih, terima kasih untuk laporannya, 
mohon maaf atas ketidaknyamannnya. 
akan kami sampaikan ke dinkes 
setempat untuk menindaklanjuti,

87 11 Juli 2021 @deny_faryzal Mau tnya kalau 1 pra lansia,1 lansia 1 
pengantar beda kk bisa?krn tdi saya coba 
ga mau trims
Min mau tnya saya mau mendaftarkan 
lansia/pra lansia 2 kok sll muncul 
keterangan NIK tdk boleh sama,umur anda 
lebh besar>= 40 tahun bagainaba ya yah

bebasis NIK tdk boleh sama dlm 
pendaftarannya

88 11 Juli 2021 @panduswp_009 ssalamualaikum
Saya mau bertanya
Apakah vaksin campak untuk daerah kab. 
Cilacap khususnya kec. Kroya desa 
Pekuncen sedang kosong.
Foto profil panduswp_009
Untuk anak di bawah 1 tahun

ssalamualaikum
Saya mau bertanya
Apakah vaksin campak untuk daerah 
kab. Cilacap khususnya kec. Kroya desa 
Pekuncen sedang kosong.
Foto profil panduswp_009
Untuk anak di bawah 1 tahun

89 11 Juli 2021 Mau tanya dong min, untuk proses 
rekrutmen pegawai klaim dispute rs apakah 
sudah ada pengumuman?



90 11 Juli 2021 @achmadindarto129 Sentra vaksin nya di mana yah kalau di 
Sukoharjo
Foto profil achmadindarto129
Cara daftar nya gimana

Kontak lgsg ke dinkes sukoharjo

91 11 Juli 2021 @qorinh Selamat sore Admin
Mohon info terkait vaksinasi di gradhika
Tadi saya sudah mendaftarkan ibu saya 
setelah melihat postingan ini di ig pemkab 
sukoharjo. Karena ketidaktelitian saya, 
baru tau kalau ternyata lokasi di Semarang.
Apakah bisa dibatalkan nggih?
Terima kasih infonya
Foto profil qorinh
*KTP dan domisili di Sukoharjo, tidak 
memungkinkan untuk ke Semarang 🙏

Bisa informasikan nik yg mau dibatalkan?

92 11 Juli 2021 @iamradhiyanardhi selamat malam min, mau tanya mengenai 
vaksinasi ini pendaftarannya bagaimana ya 
? terimakasih

Silakan bertanya ke sumbernya

93 11 Juli 2021 @faizfadillahahaha Selamat malam, mohon maaf izin bertanya 
admin🙏  untuk yg pengumuman lolos yang 
relawan covid itu belum ada nggeh ? 
Terimakasih, semoga admin selalu dalam 
keadaan sehat🙏 🙏 🙏

Via wa.Sudah kmrn sabtu. Bila tidak di 
wa tidak lolos.terima kasih.

94 11 Juli 2021 @ichball_ min vaksinasi di daerah jateng mana saja
yang tidak harus mendampingi pralansia 
diatas 60 tahun
khususnya daerah magelang?

faskes di daerah magelang belom ada 
progam vaksinasi lagi

Silakan berkontak ke dinkes kab 
magelang/pemkab magelangya
Yg menjadwalkan drisana

95 11 Juli 2021 @dianratnapratiwi Maaf min mau tanya, kalau mau ikut vaksin 
tapi pernah terkonfirmasi covid belum 1 
bulan apakah bisa terimakasih

Belum bisa
Minimal 3 bln

96 11 Juli 2021 @silfia_meta Malam min... Maaf,tolong dibantu... Bapak 
saya di desa pracimantoro wonogiri waktu 
vaksin dosis pertama tanggal 2 juni tidak 
bawa hp dan lupa nomer hp nya,jadi 
sertifikat vaksin nya tidak dapat... dan 
waktu vaksin dosis kedua tanggal 30 juni 
bawa hp dan sudah dapat sertifikat vaksin 
tapi hanya yg kedua... Saya coba masuk 
ke pedulilindungi.id saya cek setifikat 
vaksin tp terdapat tulisan bahwa tidak ada 
sertifikat... Ini bagaimana ya min?
Mohon dijawab dan bantunannya 🙏
Terimakasih

Silakab kontak ke kemenkes 119
Integrasi data pusat mohon lgsg kesana 
kak
Dinkesprov jtg bukan pemegang 
applikasi tsb
Nuwun

97 11 Juli 2021 @queenharlys Selamat sore min, izin bertanya
Untuk pengumuman lolos tahap selanjutnya 
kapan diumumkan ya? Dan diumumkan 
melalui apa? Terimakasih min🙏

Melalui wa

98 11 Juli 2021 @rimmz Untuk pengaduan seputar covid kab 
Karanganyar melalui wa mana?

Silakan cek di ig 
@kabupatenkaranganyar

99 11 Juli 2021 @maharaniwidya10 Utk tahap selanjutnya diumumkan kapan ya 
min? Mohon infonya. Terimakasih.

Kan sudah Jelas
Melalui wa sejak kemarin sabtu
Jika sudah dikontak melalui wa
Dtggu saja pengumuman dari kami 
slanjutnya

100 11 Juli 2021 @yositriyanti Min mau vaksin di daerah magelang mana 
aja ya? Taunya rsj tp penuh terus

Silakan cek ke dinkesnya.yg tahu jadwal 
msg2 kab kotanya

101 12 Juli 2021 @rayya_syahira Assalamu'alaikum pak, boleh minta 
informasi yang masih jual oksigen. Karena 
ini sekeluarga sudah cari tidak ada, 
sedangkan nenek butuh oksigen. Mohon 
keringanan hatinya pak

bisa kontak ke layanan pengaduan covid 
jateng

102 12 Juli 2021 @aisyaalifanaura Assalamualaikum pak, boleh minta 
informasi yang masih jual oksigen. Karena 
ini sekeluarga sudah cari tidak ada, 
sedangkan nenek butuh oksigen. Mohon 
keringanan hatinya. Ini saya berada di 
daerah Sragen

Sebentar kak saya bantu cek
Bisa di tanyakan di Satgas Covid jateng 
kak



103 12 Juli 2021 @diasbrigira Senin 09:54
Foto profil diasbrigita
Slmt pagi admin, kan minggu lalu saya 
sudah vaksin tp no hp yg saya daftarkan 
sudah tidak aktif sehingga saya tidak bisa 
akses sertifikat, solusinya gmb ya? Saya 
sudah email ke peduli lindungi tp gagal trs

bisa cek di peduli lindungi, dan salah 
satu syarat bisa akses sertifikat adalah 
nomor hp harus sama dan aktif

104 12 Juli 2021 @koporatakiri_ungaran Selamat pagi
Foto profil kopiratakiri_ungaran
Mau tanya alur untuk vaksin WNA 
bagaimana ya

WNA yang tidak memiliki NIK tidak bisa 
masuk ke PCare. 
silakan ke kontak person kemenkes ya
kebijakan mengikuti pusat
terima kasih

105 12 Juli 2021 @ebgunawan Min, info vaksinasi 18+ di Kab. Temanggung 
dong, disini minim informasi, sulit sekali 
mendapat akses vaksin, bahkan ortu yang 
sudah lansia aja belum divaksin, padahal 
udah berkali kali ke puskesmas nanya, 
jawaban nya masih sama belum jadwal, 
daerah lain aja udah 18+, Temanggung 
lansia aja belum selesai, parah banget 😔

106 12 Juli 2021 @musyavyr Vaksin untuk masyarakat umum kabupaten 
Batang sdh ada blm min

Silakan kontak ke layanan pengaduan 
covid batang

107 12 Juli 2021 @tejadit Min boleh info vaksin tanpa syarat domisili 
di area soloraya

Silakan bertanya ke kab kota masing2

108 12 Juli 2021 @aarriiiff Permisi mau bertanya? Apakah untuk 
vaksinasi menyesuaikan dengan KTP 
daerah tersebut? Kalau untuk yg ber-KTP 
luar daerah tersebut bagaimana? Cari 
vaksin aja susah,

Tsb dmn maksdny?
Klo di gradhika ya ktp jateng.
Yg kami fasilitasi di gradhika
Jika dikab kota silakan bertanya ke kab 
kota

109 12 Juli 2021 @wijisukowati Siang mau tanya.
apa ibu hamil boleh vaksin?

Belum

110 12 Juli 2021 @anis.dianissa Assalamualaikum wr wb..
Mohon info min. Saya baca di postingannya 
yg terbaru utk vaksinasi KTP non Jateng 
sudah bisa. Tapi setelah saya cek ke 
website sentravaksin.jatengprov.go.id, 
mendaftarnya tetap butuh mencantumkan 2 
lansia ya?Padahal kalau dilihat dari 
postingan ini, saya masuk kategori no. 4. 
Jadi seharusnya bisa daftar online tanpa 
mencantumkan nama 2 lansia kan? Mohon 
informasi lebih jelasnya dan solusi terkait 
hal tsb. Terima kasih

Itu smua syarat saling berkaitan. Bukan 
berdasarkan nomer 1 sandiri, 2 
sndiri..begitu ya

111 12 Juli 2021 @mas.alamm Permisi minta info untuk vaksin melalui 
pendaftaran di peduli lindungi bisa vaksin 
dmana nggeh untuk masyarakat di solo raya

Silakan bertanya atau kontak lgsg ke 
hotlina kota surakarta

112 12 Juli 2021 @dhesi_pratama Selamat malam
Saya Desi . Umur 27 . Pekerja pabrik di 
salah satu kawasan kota Semarang
Begini Pabrik sudah menjalankan Vaksin 
untuk pegawai tahap 1 tapi belum semua 
karena PPKM
baru saja ada pemberitahuan kalau dinkes 
hanya tersedia vaksin astrazeneca yang 
diperuntukkan usia 40th keatas .
Dan bukan sinovac .

Dinkes Kota Semarang mungkin kak
Kami Dinkes Prov Jateng

113 12 Juli 2021 @novitasaa_ri Mau tanya min
Untuk vaksin 18+ seluruh jawa tengah 
khusus nya wonogiri apakah belum ada ya 
min ?

Silakan bertanya ke hotline covid di 
wonogiri

114 12 Juli 2021 @yudismarsya katanya vaksin sekarang sudah tidak perlu 
sesuai alamat KTP? mohon solusi perantau 
supaya bisa dapat vaksin. terutama di 
daerah banyumas

bisa asalkan memakai surat keterangan 
domisili

115 12 Juli 2021 @danizh16 Tolong pak, boyolali vaksin masi mistis, ga 
ada baunya sama sekali

Tolong pak, boyolali vaksin masi mistis, 
ga ada baunya sama sekali



116 13 Juli 2021 @emyputri_new Selamat pagi bapak/ibu admin..
Mau tanya, kalau salah pengetikan nama 
STR (STR sudah jdi 2017 lalu) ,gimana ya 
kelanjutannya, agar bisa melamar CPNS, 
agar data STR valid dengan Data kita ? 
Mohon informasinya pak/buk 🙏
Terimakasih

Msk aplikasi e str...nanti ada fas 
perbaikan str......

117 13 Juli 2021 @mourimahsyaril Min mau tanya kebetulan ibu saya dapet 
jadwal vaksin ke 2 di gradhika tgl 10 
Agustus dan itu tanggal merah.. 
sedangkang svg kan kalau tgl merah tutup 
min.. solusinya gmn min? Makasih

Next day kak

118 14 Juli 2021 @rigeliaaa Selamat pagi,bapak/ibu admin
Saya Rachmarani Rigelia Yusanti, ingin 
menyampaikan dua pertanyaan :
1. Apakah nomor yang terdaftar diaplikasi 
pedulilindungi bisa diganti? Seandainya 
bisa, bagaimana caranya?
2. Bagaimana jika nama yang terdaftar 
vaksin tidak lengkap dan tahun lahir salah? 
Untuk memperbaikinya lapor kepada siapa 
min?
Terima kasih

coba di edit profile kak di peduli lindungi

119 14 Juli 2021 @zimam_9 Untuk vaksin ke 2 di Gradhika Semarang 
tgl 15 juni apa bisa dilayani

15 juni atau 15 juli njih pak?Mohon maaf, 
jika vaksin pertama 17 Juni 2021 berarti 
Vaksin ke 2 15 Juli 2021 pak. 

120 14 Juli 2021 @syahrul22hidayat Untuk vaksin ke-2 apakah masih di sentra 
vaksin gradika, atau di RS yg ditunjuk 
sesuai sms yg kita terima. Terima kasih

Jika di SMS ada Faskes untuk menerima 
vaksin lebih baik di RS Faskes yang 
tertera kak

121 14 Juli 2021 "@agustinabintarti Assalamualaikum wr wb
Maaf ,mau nanya kapan vaksin BCG ada 
lagi ya,
Kok di dukuhwaru, kab. Tegal dimana mana 
habis terus.
Makasih

Mohon maaf atas ketidaknyamannya, 
untuk vaksin dasar menunggu kab/kota 
mengambil ke provinsi

122 14 Juli 2021 @tikadinda_tdi Min vaksin untuk masyarakat umum kapan 
ya? Kok di tegal informasi nya minim banget

Bisa Cek akun sosmed DKK Tegal kak

123 14 Juli 2021 @may.lindaaa Kak kalau ktp luar solo domisili solo 
bagaimana ya

coba dikontak dinkes kota solo

124 14 Juli 2021 @potoetirianto mhn info kelanjutan vaksinasi lanjutan yg 
melalui Puskesmas di kab Karanganyar, 
krn info dinkes karanganyar blm ada 
droping dr propinsi.terus terang banyak 
warga kami yg takut ikut yg 
diselenggarakan TNI,POLRI ataupun 
organisasi lain krn selain jauh dr Desa 
Baturan juga kita menhindari kerumunan, 
swn

silakan langusng bertanhya ke 
puskesmas setempat
yang tahu jadwal vaksin selanjutnya 
adalah pusk setempat

125 14 Juli 2021 @Inge_shafa halo admin, saya mau tanya. untuk 
pendaftaran vaksin online umur 18 - 50 
tahun di mana ya link nya?
saya pakai link ini 
http://victori.semarangkota.go.id/ error. 
mohon dijawab 🙏

klo victori itu ke kota semarang kak, di 
dm saja dkk semarangnya. nuwun

126 14 Juli 2021 @margarethjacq_ Selamat malam,maaf mengganggu 
waktunya untuk vaksin usia 12-17thn di 
salatiga apakah sudah bisa?saya sudah 
mendaftar di link peduli lingkungan tp blm 
mendapatkan jadwal.apakah langsung 
datang ke puskesmas bisa ya?terimakasih.

Silakan ditanyakan ke dinkes kota 
salatiganya

127 14 Juli 2021 @hemaviro422019 Selamat pagi min. Mhn maaf menganggu.
Mau tanya untuk informasi vaksinasi di ds. 
Kenteng, kec. Susukan, kab. Semarang 
sampai hari ini hhnya berita, tdk ada berita 
yang meyakinkan kapan vaksnasi. 
Mengingat hnya ada 1 puskesmas di 
wilayah kecamatan susukan. Mhn 
pencerhan kapan kr2 pelaksanaan 
vaksinasi didaerah tersebut.
Terima ksh.

Silakan bertanya ke puskesmas terdekat



128 14 Juli 2021 @regitacahyaniputri Malam min
Foto profil regitacahyaniputri
Kalo vaksin buat yang bukan ktp jateng 
belum ada ya?

Malam min
Foto profil regitacahyaniputri
Kalo vaksin buat yang bukan ktp jateng 
belum ada ya?

129 15 Juli 2021 @fcsianturi Halo min selamat pagi
sy usia 41thn dan senin besok tgl 19 sy 
sudah dpt undangan untuk vaksin yg jam 
14.00-14.00, saya mau tanya apa sy hrs 
bawa lansia sbg persyaratan ? atau sudah 
berlaku untuk umum ?
Foto profil fcsianturi
tlg penjelasannya, dan terima kasih

masih dalam program pralansia ya 
kak.Ini harusnya bisa kak kak, sudah 40 
th keatas

130 15 Juli 2021 @arifrohmawan68 Selamat sore Dinkes Jateng
Maaf mau tanya pak / Bu utk vaksin area 
Soloraya / utk KTP luar solo yg domisili di 
solo, yang dilaksanakan di area solo dalam 
waktu dekat dimana gih
Dari kemarin mau daftar tapi selalu keburu 
penuh karena dapat info selalu telat
Mohon feedback-nya pak/Bu
Suwun

elamat sore Dinkes Jateng
Maaf mau tanya pak / Bu utk vaksin 
area Soloraya / utk KTP luar solo yg 
domisili di solo, yang dilaksanakan di 
area solo dalam waktu dekat dimana gih
Dari kemarin mau daftar tapi selalu 
keburu penuh karena dapat info selalu 
telat
Mohon feedback-nya pak/Bu
Suwun

131 15 Juli 2021 @dyahkristya Mohon info vaksin usia 12-17 untuk Salatiga Silakan dibantu cari. Krn itu sdh menjadi 
tgg jwb dinkes kota salatiga

132 15 Juli 2021 @syswayy Min info vaksin covid 19 untuk umum di 
wilayah kota mgl di mana ya ?

Monggo dibantu cari info juga.krn 
menjadi kewenangan kota maglang utk 
jdwal vaksin

133 15 Juli 2021 @anisaayyum Selamat sore bapak/ibu, mohon maaf 
mengganggu waktunya. Saya annisa ayu, 
relawan dari poltekkes semarang yang 
bertugas di RSJD Amino. Izin bertanya 
apakah kami yang bertugas disini dibawah 
dinas kesehatan provinsi jawa tengah? 
Terimakasih 🙏

Mboten. Itu kerjasama RSJD dg politekes

134 15 Juli 2021 @m.wahyuhidayatt min untuk vaksin gratis di temanggung ada 
nggak?

Coba kontak ke dinkes kab 
temanggungnya
Difollow saja ignya

135 16 Juli 2021 @anggimarlia Mohon informasinya untuk Vaksinasi Covid-
19 di Kabupaten Cilacap, trimakasih

ada di highlight sory ig kami dengan judul 
CP HOTLINE. disana ada
coba deh njennegan floowo ig pemkab 
cilacap
juga ada

136 17 Juli 2021 @elawani123 Ini kami umkm di solo. Mau mendaftarkan 
karyawan kami bagaimana ya caranya?

Coba ke Dinas Koprasi kak
Itu program Kemenkop

137 17 Juli 2021 @annisa.anms Sore kak mau tanya
Vaksin di daerah Kab.Sukoharjo kok masih 
sulit sekali mencari infonya ya kak ?
Jika sudah ada bisa minta tolong alurnya 
bagaimana dan tempat vaksinnya dmana 
ya kak ?
Terimakasih

Silakan ditanyakan ke hotline tersebut 
kak,pelaksanaan vaksinasi diserahkan 
sepenuhnya ke kab/kota

138 17 Juli 2021 @blanco_raul99 Untuk daerah Sukoharjo, terutama di 
Kartasura, di titik mana saja lokasi 
vaksinnya?,

Silakan ditanyakan ke hotline tersebut 
kak,pelaksanaan vaksinasi diserahkan 
sepenuhnya ke kab/kota

139 18 Juli 2021 @um_rocha14711 Assalamualaikum Bpk / ibu
Selamat malam maaf mengganggu 
waktunya. Izin bertanya misalnya vaksin 
pertama saya diluar jateng vaksin 
keduanya boleh atau tdk di jateng? Jika 
boleh harus kemna?

nywuun sewu, tidak bisa. sementara 
masih ditempat yang sama
terima kasih

140 18 Juli 2021 @ekonoe Met malem Mimin
Mohon info bgmn cara merevisi no telp 
pada data kartu vaksin, supaya 
sertifikatnya bisa muncul dan bisa 
didownload?
Sudah coba ke 119 ext 9; email 
pedulilindungi, twitter blm bisa semua. 
Terima kasih🙏

diCoba datang ke faskes yg vaksinasis 
dosis pertama yg menginput dta2 nik, no 
hp dll. begitu nggih

141 18 Juli 2021 @yudismarsya selain d PMI smrg, solo n banyumas 
apakah ada tempat lain untuk donor PK?

ya silakan ke pmi disana ya



142 18 Juli 2021 @vitry.ani Kapan vaksin dan dimana utk anak2 di 
atas 12 th ?

kecuali beberapa kabupaten/kota di 
jateng yang benar2 sudah siap 
melaksanakan vaksinasi usia 12 tahun 
lebih, dan itu tergantung kesiapan 
kabupaten kota
dan jadwal vaksin sepenuhnya sudah 
diserahkaan kepada kabupaten kota, jadi 
njenengan jika mencari info vaksin 
silakan langsung ke kab/kota masing2, 
terima kasih

143 19 Juli 2021 @cheysallr Selamat pagi min.. mau tanya info vaksin 
astrazeneca di jateng dimana ya min? Yg 
berbayar juga gpp min..
Foto profil cheysarllr
Terimakasih sebelumnya min..🙏

Belum.

144 19 Juli 2021 @yunikha_ling85 Selamat malam bpk/ibu
Mohon infonya tentang vaksin untuk warga 
negara asing di salatiga atau semarang, 
yang berbayar pun tidak apa. Terimakasih 
sebelumnya

Utk wna asing apabila sudah memiliki nik 
bisa divaksin.terima kasih

145 19 Juli 2021 @stanislakristi Min mohon pencerahan... Kmr saya sudah 
mendapatkan vaksin dosis 1 di stasiun. 
Untuk dosis ke 2 sy bisa dapatkan dimana 
ya min? Krn sy sudah menghubungi KAI 
mereka bilang vaksin ke 2 bisa di seluruh 
faskes. Saya sudah melapor kemana2 dr 
yg diarahkan ke dinkes sukoharjo, disuruh 
ke puskesmas grogol, dr puskesmas 
katanya harus koordinasi ke KAI, 
sedangkan KAI sendiri hanya memberikan 
vaksin dosis 1 tidak memberikan vaksin 
dosis ke 2. Sy lapor ke penanganan covid 
daerah disuruh lapor ke bidan desa, dan 
diarahkan ke KAI

Bisa disampaikan saja kak keterangan 
dari Dinkes Sukoharjo dan KAI ke 
Puskesmas grogol
Bahwasanya dari Dinkes Sukoharjo 
memberikan keterangan vaksin ke 2 di 
Puskesmas grogol

146 19 Juli 2021 @victry.ani Sampai skrg saya belum liat di kota 
semarang ada vaksin anak usia 12+

kota semarang vaksinasi silakan 
bertanya di kota semarang, dan memang 
belum ada
silakan dm ke ig dkk semarang
bisa utk usia 12 thn tapi yang 
mengadakan adalah rs2 dibawah 
kemenkes,s eperti rsup kariadi
terima kasih

147 19 Juli 2021 @salwaannisaa Klo magelang mau vaksin dimana min? Monggo ditanyakan ke kab magelangnya 
lgsg
Krn jdwl vaksin lgsg yg menentukan 
adl.pemkabnya

148 20 Juli 2021 @cheysarllr Selamat pagi min.. mau tanya info vaksin 
astrazeneca di jateng dimana ya min? Yg 
berbayar juga gpp min..
cheysarllr's profile picture
Terimakasih sebelumnya min..🙏

Belum.

149 20 Juli 2021 @ameliakristiani07 Mohon info, di Sukoharjo apakah semua 
vaksin DPT untuk bayi usia 3 bulan 
memang kosong? Ini bayi saya sudah 
terlambat imunisasi 1 bulan. Mohon di 
follow up ya

Mohon maaf nggih.
Stok vaksin dpt diprovinsi jawa tengah 
ada.
Itu tinggal dinkes setempat njenengan 
saja tinggal mengambilnya. Terima kasih

150 20 Juli 2021 @mukarrima Fokus vaksin covid boleh, jangan lupakan 
kewajiban vaksin lain min, utamanya vaksin 
untuk bayi yang berbulan bulan sudah 
kosong di puskesmas 🙏

vaksinasi dpt sudah tersedian di provinsi 
jawa tengah, untuk kabupaten sukoharjo 
tinggal mengambil saja ke dinkes prov 
jateng, sesuai dengan rensi (rencana 
distribusi) yang diajukan oleh kab 
sukoharjo. ditunggu nggih

151 20 Juli 2021 @marcellamelia93 Mau tny min, kalau vaksin 1 dan ke 2 beda 
tempat bisa ga sih? Atau hrs ditempat yg 
sama. Makasih

Tidak bisa nggih

152 20 Juli 2021 @elyzaregina Selamat pagi bapak ibu admin, untuk isis 
ulang oksigen di daerah magelang dimana 
nggih kok kosong semua ini mohon 
bantuannya 🙏

Mohon Bisa Kontak Di Layanan Hotline 
Covid19 di Nomor 02476442888 atau 
08112622000. Untuk mendapatkan info 
ketersediaan Oksigen 
atau dapat mencari di link berikut : 
https://oksigen.carrd.co/



153 21 Juli 2021 @rifanariyani Assalamualaikum. Saya Rifana Riyani pak, 
saya tadinya tinggal di Dewi Sartika III 
kecamatan Sukorejo gunung pati. Tapi saat 
ini saya berdomisili di Kalimantan selatan 
krna saya ditempatkankan kerja di sini. 
Saya sedang hamil 8 bulan dan di 
Kalimantan sendirian.

Suami saya sudah 2x tes antigen hasil nya 
negatif.
Waktu mau berangkat ke Kalimantan Tes 
PCR mandiri hasilnya positif dan kemudian 
suami saya dijemput oleh Dinas kesehatan 
di bandara untuk dibawa ke rumah isolasi di 
asrama haji Manyaran. Sehari di rumah 
isolasi suami saya di tes PCR oleh pihak 
dari Dinkes begitu keluar hasilnya negatif 
dan suami saya di perbolehkan pulang.
Hari ini suami saya tes PCR mandiri lagi 
hasilnya Positif lagi.
Saya sudah mengeluarkan uang dengan 
jumlah yang besar tapi seperti 
dipermainkan. Mohon bantuan dan 
solusinya dari Dinkes apakah ada PCR 
setidaknya yang murah untuk melakukan 
perjalanan ke luar pulau?
Wednesday 4:30pm
Maaf kak, itu kan sudah dapat hasil negatif 
kan bisa dipake buat perjalanan?
Hasil negatifnya tidak diberikan yang dari 
rumah isolasi .. sudah minta tapi tidak 
diberikan ..
Katanya memang tidak bisa diberikan kata 
dokter yang bertugas di rumah isolasi 
asrama haji Manyaran..

Isolasi terpusat asrama haji manyaran 
ada dibawah dinkes kota semarang nggih.

154 22 Juli 2021 @gusti_igit Dear admin. Mohon bantuannya. Apakah 
bisa jika saya daftar utk vaksin ke 2 di 
Semarang. Saya KTP Semarang, namun 
kerja di Jakarta. Waktu vaksin 1 di 
Jakarta, ikut kuota dari kantor. Saya ada 
jadwal vaksin ke 2 di tgl 27 Juli. Karena di 
tgl tersebut saya ada di Semarang, apakah 
bisa saya daftar vaksin ke 2 di semarang 
saja? Terima kasih.

155 22 Juli 2021 @lioernalioerna mohon info , untuk g mash melayani vaksin 
tahap 1 dimana ?
🙏

kota semarang?
coba di dm dinkes kota semarangnya
dan bisa cek jg dsni : dapat juga lihat di 
link berikut ibi : 
https://covid19.go.id/faskesvaksin

156 22 Juli 2021 @riski.suprana Mohon informasi untuk vaksinasi 
kabupaten wonogiri dimana ya dan 
bagaimana syarat pengajuannya ?

begini ya, seluruh pelaksanaan vaksin 
sudah diserahkan ke kabupaten kota 
masing2, sehingga njenengan silakan 
cek ke kab kota masing2 ya
nuwun

157 22 Juli 2021 @rasmanmus Assalamualaikum min,
Saya mau tanya, tgl 28 juni saya mengikuti 
tes swab pcr yg diadakan oleh puskesmas 
kedungwuni Kabupaten pekalongan. Namun 
sampe sekarang saya tidak mendapatkan 
informasi hasilnya, padahal sudah 
mencantumkan No hp jg, sempat saya 
tanyakan ke petugas bidan desa tp jg blm 
ada jawaban. Saya cek di Web peduli 
lindungi hanya tercantum sudah pernah tes 
pcr tanpa ada hasilnya.
Kira2 saya dapat cari info ke mana ya min?

Kalau itu mohon maaf.kami 
blm.memahami sistemnya bagimana. .krn 
itu terpusat dan bru diumumkan kmrn.

158 22 Juli 2021 @ekasarima21 Info vaksinasi area kedungmundu, 
pedurungan, dan majapahit min hehe

kalau itu kan tanggal cek di kota 
semarang kak. coba dm di ig dinkes kota 
semarang karena semua jadwal vaksin 
sudah diserahkan ke kab/kota makasih 



159 22 Juli 2021 @frny_faryzal Cuman mau nnya barangkali saya salah ktp 
saya sukoharjo,posisi skg di semarang 
coba daftar melalui halodoc utk vaksin di 
de park mall soba setelah pilih tgl dsb pilih 
janji eh muncul masukkan kode voucher 
saya stak terbingung² maksudnya apa nih 
harus bayar,atau hrs dpt kode vaksin dr 
pemda sukoharjo/dinkes atau 
gimana,sampe saya coba berulang kali 
sama saja muncul itu,akhirnya saya 
menyerah.dan skg di halodoc sdh tdk ada 
ya wis,ga usah vaksin aja nasib perantau 
sukoharjo di smrg,dan saya daftar di 
victory smg udah hampir sebulan ga asa 
jadwal

silahkan kontak ke pengaduan covid di 
sukoharjo ya kak karena semua 
pelaksanaan vaksin diserahkan ke 
kab/kota masing masing 

160 23 juli 2021 @iis_sugiyantiii Cuman mau nnya barangkali saya salah ktp 
saya sukoharjo,posisi skg di semarang 
coba daftar melalui halodoc utk vaksin di 
de park mall soba setelah pilih tgl dsb pilih 
janji eh muncul masukkan kode voucher 
saya stak terbingung² maksudnya apa nih 
harus bayar,atau hrs dpt kode vaksin dr 
pemda sukoharjo/dinkes atau 
gimana,sampe saya coba berulang kali 
sama saja muncul itu,akhirnya saya 
menyerah.dan skg di halodoc sdh tdk ada 
ya wis,ga usah vaksin aja nasib perantau 
sukoharjo di smrg,dan saya daftar di 
victory smg udah hampir sebulan ga asa 
jadwal

Silakan mengadu di kontak pengaduan 
boyolali

161 23 juli 2021 @wahyuhidayah1996 Selamat siang bapak/ibu mohon maaf saya 
mau tanya tentang vaksin tahap 1 yg 
dibuka untuk umum dimana ya ? Soalnya 
sudah daftar online 1mingguan belom ada 
jadwal sedangkan ini urgent buat keperluan 
kerja , mohon bantuannya terimakasih

lokasi Anda dimana? bisa juga lihat di : 
dapat juga lihat di link berikut ibi : 
https://covid19.go.id/faskesvaksin

162 @sinuna11 selamat siang kalo vaksin 60+ untuk 
sukoharjo d mana njih

nuwun

Silakan ditanyakan ke puskesmas 
setempat. terima kasih

163 27 Juli 2021 @dodit756 Saya mau tanya, tgl 28 juni saya mengikuti 
tes swab pcr yg diadakan oleh puskesmas 
kedungwuni Kabupaten pekalongan. Namun 
sampe sekarang saya tidak mendapatkan 
informasi hasilnya, padahal sudah 
mencantumkan No hp jg, sempat saya 
tanyakan ke petugas bidan desa tp jg blm 
ada jawaban. Saya cek di Web peduli 
lindungi hanya tercantum sudah pernah tes 
pcr tanpa ada hasilnya.

.jd njenengan silakan kontak satgas 
covid pusat/coba kontak kemenkes di 
119

164 27 Juli 2021 @tiw.tiw88 Kira2 saya dapat cari info ke mana ya min? Utk wna wajib memiliki NIK . Terima kasih.

165 27 Juli 2021 @yunanriza Selamat sore pak / bu
Saya legalisir strttk dikirim lewat pos 
apakah sudah bisa diambil
Atas nama Yunan Diar Riza Anasti
Menurut tracking pos, berkas saya sudah 
sampai dinkes prov

Dicek dijam krja ya.terima kasih

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

UNTUNG SAEFURRACHMAWAN, S.KEP, M.KES
Penata Tk. I

NIP. 19720913 199403 1 004



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 3 Januari 2021 @tjandrawu liat berita yg baru katanya tidak 

benar mengandung sel vero
sampai saat ini vaksin aman nggih

2 3 Januari 2021 @r.aryoputro Lah katanya blm slesai uji klinis 
tahap 3,kok sdh di salurkan,,blm 
tau aman tidaknya, apa 
kandungannya

sampai saat ini vaksin aman nggih

3 3 Januari 2021 @rachmia_shaumannisa Dijelaskan sel vero itu apa 
efeknya gimana kalo disuntikan di 
tubuh? 😂  Orang awam aku ga 
mudeng

sampai saat ini vaksin aman nggih

4 6 Januari 2021 @kholid105 klo test swab antigen positif 
bisa dpt rekomendasi test pcr 
dri pemerintah kah... klo iya 
bagaimana daftarnya.. terima 
kasih

klo tes swab posiritf silakan ke yankes 
setempat terutama di puskesmas, nanti 
dari puskesmas yang akan 
menindkalanjuti. terima kasih

5 7 Januari 2021
@fabsin.co

mau tanya berpa lama ya hasil 
swab keluar sudah 10hari 
setelah swab belum ada 
konfirmasi dari pihak puskesmas 
, kami wa pihak puskesmas 
setiap hari hanya bil ditanyakan 
dlu , terus2 an tapi sampai 
sekarang belum ada konfirmasi . 
memang berp hari ya ??

semuanya tergantung asing2 
lab/tempat pengambilan spesimennya 
bagaimana, antri banyak atau tidak. 
njenengan dimana ambil spesimennya? 
monggo dikontak disana langsung. 
nuwun

6 8 Januari 2021 @@rasyagibran87 PPKM nopo PSBB gh🙏 PPKM kak, sudah tertuang di Instruksi 
Mandagri No 1 Tahun 2021, mungkin 
bisa dibaca-baca dulu

7 8 Januari 2021 @feissari Pak, ini kalau kantor masih 
nyuruh tugas luar kota apa 
boleh? Suami saya ditugasi ke 
Tegal minggu depan. Saya takut 
tapi nggak bisa ngelarang.

tentunya seharusnya sesuai prokes ya 
kak. kemana2 harus dites minimal tes 
antigen yang berlaku. dan imun 
ditingkatkan.nuwun

8 12 Januari 2021 @dr.arthur_sh.mh.id Dalam artikel mengatakan Yg 
tidak boleh di vaksin yang 
pernah kena covid19, Skg 
pertanyaannya. Kalau yg blm 
kena covid19 kan org tidak tau 
nih terlebih yg belum pernah test 
swab banyak sekalipun pernah 
merasakan gejalanya tp orang 
juga tidak tau apakah it covid 
apa bukan kan tidak tau. 
Terlebih paparan dimana2 dan 
orang sudah kemana2 aktif 
seperti biasa. kalau ternyata itu 
pernah kena covid19 lalu di 
vaksin dampaknya efek 
sampingnya bagaimana gih ? 
Maturnuwun

sampai saat ini masih dalam batas 
aman

9 13 Januari 2021 @charre.mickola Kapan Faskes I Puskesmas 
Ngaliyan mulai ada 
kegiatannya🙏 🙏 🤗

seharusnya sudah ya kak. karena 
vaksin sudah terdistribusi di kab kota 
sejateng, dan kota semarang termasuk 
yang tahap awal mendapatkan vaksin

10 20 Januari 2021 @aisyah277 Bagaimana cara merubah lokasi 
vaksin min?

untuk sementara lokasi tetap yang 
sudah dikonfirmasi saat regitrasi ulang

11 20 Januari 2021 @qbbahh Relawan Tracer Kapan Dapet 
Vaksin Pak @dinkesjateng_prov

relawan tracer tergantung kab kota 
njennengan ndaftarkannya nggih. 
bukan di dinkesprov. cobi cek ke 
dinkes setempat njenengan. karena 
yang di kendal sudah

REKAP ADUAN TAHUN 2021
MENTION INSTAGRAM

BULAN JANUARI



12 21 Januari 2021 @agushandokog siaap divaksin kok pak...lha 
jatah buat masyarakat umum 
kapan pak...kami menanti kabar 
jadualnya

relawan tracer hanya di swab saat 
perekrutan per tanggal 16 november 
pak, dan belum ada swab ulang, apa 
akan di jadwalkan swab ulang pak?, 
Selama ini kami hanya mengisi form 
sehat relawan, dan belum ada 
pemeriksaan kesehatan untuk relawan 
tracer pak, saya harap ada 
pemeriksaan kesehatan untuk relawan 
tracer secara langsung pak, 
terimakasih pak

13 22 Januari 2021 @qbbahh Relawan Tracer Kapan Dapet 
Vaksin Pak @dinkesjateng_prov

relawan tracer tergantung kab kota 
njennengan ndaftarkannya nggih. 
bukan di dinkesprov. cobi cek ke 
dinkes setempat njenengan. karena 
yang di kendal sudah

14 22 Januari 2021 @qbbahh relawan tracer hanya di swab 
saat perekrutan per tanggal 16 
november pak, dan belum ada 
swab ulang, apa akan di 
jadwalkan swab ulang pak?, 
Selama ini kami hanya mengisi 
form sehat relawan, dan belum 
ada pemeriksaan kesehatan 
untuk relawan tracer pak, saya 
harap ada pemeriksaan 
kesehatan untuk relawan tracer 
secara langsung pak, 
terimakasih pak

15 21 Januari 2021 @iameknov_yeah Permisi @dinkesjateng_prov 
mau tanya saya punya riwayat 
alergi beberapa makanan 
tertentu dan dampaknya ke 
kulit, apa saya bisa menerima 
vaksin? Jika alergi kambuh bisa 
cukup parah, tapi dampaknya 
memang hanya ke kulit gatal 
dan memerah, tidak ada pusing 
mual atau lainnya tidak, usia 
saya 18 thn dan akan cukup 
sering berpergian tentunya, 
bagaimana? @dinkesjateng_prov

untuk sementara lokasi tetap yang 
sudah dikonfirmasi saat regitrasi ulang

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 4 Februari 2021 @nuzul2222 Kenapa ibu hamil gk boleh 

vaksin?
Kelompok ibu hamil belum masuk 
ke dalam prioritas pelaksanaan 
vaksinasi, mengingat masih 
dilakukan penelitian lebih lanjut. 
belum ada data yang memadai 
terkait efektivitas dan keamanan 
vaksin jenis inactivated virus yang 
spesifik untuk COVID-19 pada ibu 
hamil dan ibu menyusui. semoga 
segera ya kak

Pembina

BULAN FEBRUARI
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2 9 Februari 2021 @arispra__ melapornya kemana ya pak 
kalo tentang ketidakadilan 
perusahaan kepada karyawan

@arispra__ ketidakadilan 
perusahaan ke karyawan langsung ke 
@nakertrans.provjateng mungkin 
kak?

3 11 Februari 2021 @merliana_sagala Untuk Lansia usia >65 thn 
apakah sudah bisa vaksinasi? 
@dinkesjateng_prov

bisa dicek disini ya kak : 
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/
baca/rilis-
media/20210219/1637002/vaksina
si-lansia-begini-pengaturannya/

4 11 Februari 2021 @kartikaardhi Ya itu nakes yg bisa vaksin 
kalau yg gak bisa bagaimana 
dong

maksudnya gabisa bagaimana kak? 
seluruh masyarakat dapat kok, dan 
GRATIS. terima kasih

5 17 Februari 2021 @daiyamondo_hana Selamat siang, Yth Bpk Dinkes 
Jateng dan Bpk Gubernur, 
terkait penanganan Covid di 
daerah Boyolali saya sangat 
sedih, pelayanan nya sgt lama 
dan mbulet. Dan yang saya 
sangat prihatin kan adalah 
pasien dg antigen positif tdk 
di jemput oleh ambulance 
melainkan suruh datang 
sendiri ke RSUD yg di tunjuk. 
Seandainya ini terjadi pd 
masyarakat yg tdk paham 
pasti OTG trsb bisa mampir2 
dan menyebar luas kan virus 
Covid 19 ke mana2. 
Seharusnya ada pemantauan 
yang ketat kpd pihak terkait. 
Jadi begini lah yang 
menyebabkan pandemi ini 
semakin lama malah semakin 
banyak korban yang terinfeksi 
virus Covid 19. Mau sampai 
kapan pak kita berperang dg 
kenyataan yang tdk 
bersahabat ini? Saya mohon 
agar sgla informasi terkait 
hasil swab bisa segera di 
infokan ke masyarakat yang 
bersangkutan. Kasian pak 

Nggih matur nuwun, informasi 
jenengan membantu kami untuk 
evaluasi bersama pihak terkait untuk 
peningkatan pelayanan yang lebih 
baik. dan dibantu infokan faskes 
mana yg jenengan maksud kak?

6 21 Februari 2021 @omayupee untuk lansia KTP Kabupaten 
Semarang apakah bisa 
mendaftar untuk vaksin di 
web semarang.kemkes.go.id? 
trims infonya admin

mboten kak. kabupaten semarang 
nggih,. silakan selanjutnya silakan 
bertanya ke dinkes kab semarang. 
karena (dari pusat) prioritas untuk 
ibukota provinsi terlebih 
dahulu.nuwun

7 22 Februari 2021 @alpha_mp Min untuk pasien yg pernah 
positif covid tapi sudah 
negatif apakah divaksin juga?

minimal batas stelah terkena 3 bulan

8 25 Februari 2021 @avie399 Bpk/ibu... Mau tanya, ttg 
vaksin covid untuk 
masyarakat umum gmn cara 
mendapatkan nya? Apakah 
harus mendaftar dulu? Kl 
daftar dl kmn ya? Makasih

masyarakat umum.nt di tahap 
ketiga. Skrg msih utk pelayan publik 
dan lansia.terima kasih

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 4 Maret 2021 @febbealyacheerson Min, kalau untuk lansia sudah 

daftar di online, langkah 
selanjutnya apa ya?

akan dapat sms blast balasan

2 9 Maret 2021 @ayuxtary Kalau sudah pernah kena 
covid tidak di vaksin ya?

minimal 3 bulan kak. Dihitung dri 
sembuh

3 9 Maret 2021 @erna_setyoningrum Aku gk kedaftar vaksin 😂 😂 njenengan dri sektor apa kak? Tahap 
2 ini utk pelayanan publik dan lansia 
dlu ya kak

4 9 Maret 2021 @daryzhafrani saya dah kedaftar cuma blom 
dapet sms tgl²nya😂

silakan lgsg ke dinkes stempatnya 
kak.krn yg tau prosedurnya lgsg 
dinkes setempatnya.trimakasih

5 9 Maret 2021 @magisterrumahtangga Batuk pilek apa bisa. Mundur 
jadwal nya

bapil byasanya diundur dlu kak.tp 
slama etiketnya ada. Bisa kok difaskes

6 9 Maret 2021 @davidyulisetyawan Guru dan karyawan sekolah 
swasta kok belum ada jadwal 
kapan vaksinnya min?

Tahap ke 3 setelah pelayanan pubik 
tni polri dan lansia ya

7 9 Maret 2021 @juliamoore2815 Anak2 usia SD jatahnya kapan 
ya?

ngikut jdwal drii pusat kak. Dan 
belum ya. Terima kasih

8 9 Maret 2021 @desti_setiorini Udah daftar buat vaksin ortu 
dari awal maret pake link 
http://bit.ly/PendaftaranLansi
aJATENG ini... tp g dapet2 wa 
balesan gmn niey??

dikota semarang ? Bila iya silakan 
lgsung dm ke ig @dkksemarang kak.

9 9 Maret 2021 @qinq_aldyth_yuwono Saya sudah daftar untuk lansia 
dirumah tapi sampai sekarang 
tidak ada panggilan, ke mana2 
juga ga bisa

 klo kota smrg lgsg kontak 
@dkksemarang nya ya.makasih

10 9 Maret 2021 @ay_rine Min, lansia yg sudah dpt sms, 
tapi pas datang sesuai 
tanggal, faskesnya kehabisan 
stok vaksin, itu prosedurnya 
gimana min? Terimakasih 🙏

silakan bertanya ke faskesnya 
langsung kak. Trimakasih

11 10 Maret 2021 @n4n4_r4tn4 Kk mimin, kalau ibu saya 
tinggal dibandung tetapi KTP 
el Semarang. Apakah bisa 
mendapatkan vaksin lansia di 
tempat tinggalnya? Domisili 
Banding

stau minkes dinkesprov jateng, 
sesuai KTP. coba ke call center vaksin 
@kemenkes_ri kak.

12 10 Maret 2021 @
fatanggara_07

Kalau mau dapat vaksin apa 
harus daftar dulu apa sudah 
terdaftar?

untuk lansia sesuai ketentuan di 
masing masing kabupaten/kota 
seperti apa.

13 16 Maret 2021 @mega_ong c Mohon tanya @dkksemarang 
utk guru² lembaga kursus dan 
pelatihan, bisa divaksin kpn 
ya? Soalnya saya dengar 
tenaga pendidik bisa ikut 
gelombang 2 ini..?

oba kontak ke call center kemenkes 
pusat kak.kami mengikuti rules dari 
pusat soalnya.terims kasih

Pembina
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14 16 Maret 2021 @qinq_aldyth_yuwono Lansia msh byk yg blm vaksin 
ke 1, udh dftr dan langsung k 
RS dll sejak feb tp ditolak 
tunggu sms mulu, ehh skrg tp 
dimana2 udah ga ada vaksin 
1😢 nunggu smpe kpn mlh 
udh ga ada

mohon ditunggu. Masih ada 
keterbatasan vaksin. Dan jadwal 
vaksin juga menyesuaikan dgb faskes 
yg dituju. Njenengan cobs bertsnys 
jugs ke dinkes kota/kabupaten 
setrmpatnya. Dan di 
faskesnya.terima kasih

15 18 Maret 2021 @tikamargono Untuk masyarakat biasa 
jadwalnya kpn min 
@dinkesjateng_prov

menunggu dari pusat ya kak

16 21 Maret 2021 @indahdwidarmayanti Min vaksin di prpp utk usia 
berapa yaa. Mohon info

lansia minimal lebih 60 thn

17 22 Maret 2021 @uwie_ds Pak @ganjar_pranowo ibu 
saya lansia tgl 18 maret 2021 
daftar vaksin di rsud batang 
dan sudah lolos kesehatan dan 
adm,namun saat diruang 
suntik vaksin ditolak karena 
jarak vaksin ke 2 akan jatuh pd 
bulan puasa,krn bulan puasa 
tidak ada vaksin. Kasian ibu sy 
udah capek2 naik tangga 
manual buat ikutin prosedur 
malah ditolak krn alasan itu... 
Dan sampai rumah tiba2 dpt 
sms berisi link sertifikat yg 
menyatakan bahwa ibu saya 
sudah menerima vaksin ke-1 
lanjut vaksin ke-2 tgl 15 April 
2021,bagaimana ini pak?kog 
gak jelas gini

@uwie_ds @rsud_batang mohon 
ditindaklanjuti aduan 
tersebut.nuwun cc : 
@kominfobatang  @dinkesbatang 

18 23 Maret 2021 @sukriniami  kalau untuk pegawai 
pelayanan publik kalau mau 
usulkan vaksin ke siapa 
yA?.trm kah sblmnya..

ke pimpinan badan publiknya 

19 24 Maret 2021 @opinursekha Lansia usia berapa kah ?
Di info 50 th ke atas .... 
ternyata tidak ya ?
Yg di layani 60 th ke atas, info 
nya tadi .

minimal 60 th k atas pak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 2 April 2021 bram_wicaksono Ibu saya posisi di Temanggung, 

gmn cara daftar Vaksin Covid yg 
cepat. Apakah bisa lsg dtg ke 
PRPP Semarang? trmksh cc 
@ganjar_pranowo 🔥

https://www.instagram.com/p/CMqwIVAn
ETB/?igshid=yro9lqymhlwb ada disana 
tata caranya kak. Karena itu 
pelaksanaan oleh kementerian bumn 
yak.trimakasih

2 5 April 2021 @elyzaregina 
Min Muntilam yg untuk lansia 
kapan ya.. kok belum jg min

 nggih pelaksana dan jadwal adalah 
dinkes kabupaten setempat (kab 
magelang). nuwun

BULAN APRIL
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3 12 April 2021 @omayupee slmt sore.. Lapor pak.. 
vaksinasi lansia tahap ke-2 
Kabupaten Semarang 
(Puskesmas Leyangan) diundur 
dengan alasan vaksin kosong 
pak. ini sudah lewat 2 hari dari 
jadwal tahap ke-2 yg 
sebenarnya. dan kami Tidak 
diberi jadwal yang baru.. kami 
juga sudah menghubungi dokter 
puskesmas dan dinas 
kesehatan kabupaten Semarang 
diberi alasan vaksin kosong 
menunggu drop dari Propinsi.. 
sepengetahuan kami dari jubir 
covid kemenkes, rentang waktu 
pemberian vaksin lansia adalah 
28 hari dan penundaan TIDAK 
BOLEH lebih dari 7 hari..mohon 
solusinya pak.. *vaksin ke-1 
(8maret) vaksin ke-2 (6april)

nggih. Terimakasih utk laporannya. 
Mohon maaf utk ketidaknyamanannya. 
Memang betul vaksin terbatas. Karena 
memang belum datang lagi saking 
pusat nggih. Insya Alloh segera nggih, 
hari ini semoga bisa sampai ke jateng. 
@laporgub.jtg

4 18 April 2021 @ud.das Selamat siang Bapak/Ibu, kalau 
untuk LANSIA yang akan 
melakukan vaksinasi tahap yang 
ke 2, tempat penyuntikan 
vaksinasi pindah ke dekat 
domisili apakah bisa? Sebagai 
contoh domisili di manyaran - 
semarang Barat, dapat jadwal 
vaksinasi yang ke 2 di rumah 
Wongsonegoro ketileng yang 
jaraknya 15 KM dari rumah. 
sedangkan di puskesmas yang 
jaraknya hanya 3 KM dari rumah 
ada. Terimakasih

setau kami tidak bisa ya.harus sesuai 
dengan vaksin awal ya.nuwun

5 24 April 2021 @r.aryoputro Apakah positip covid pasti 
sakit,?Apakah penilaian 
sakit/tdknya seseorang 
brdsrkan pcr? Tdk brdsrkan 
klinisnya. Apakah positip covid 
pasti menularkan?, klo iya 
menularkan gmna dg yg misal 
suami positip istri negatip,,apa 
saja yg mempengaruhi

positif covid-19 belum tentu semua 
bergejala, ada yg carrier atau sebagai 
pembawa saja tergantung antibody yg 
dimiliki oleh seseorang.

6 24 April 2021 @astielsa Apakah vaksinasi dapat 
didapatkan oleh penduduk 
jateng yang bekerja sebagai ibu 
rumah tangga dan pelajar dalam 
waktu dekat ini sebelum tatap 
muka diterapkan ?

vaksinasi untuk masyarakat umum 
menunggu tahap 3, saat ini masih 
tahap 2 yaitu lansia dan petugas 
pelayan publik

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 2 Mei 2021 @hami_bersatu_kabsemarang Maaf tlg tanya , kami ingin mengikuti 

program vaksinasi gotong royong 
bagaimana ya caranya? Terimakasih

vaksinasi gotong royong di jawa tengah 
belum dimulai nggih, nanging sudah bisa 
berproses unutuk pendaftarannya, silakan 
mendaftarkan perusahaan njenengan ke 
kadin (kamar dagang dan industri)
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2 3 Mei @nadiahermansyah2 Pak saya mau lapor di daerah PATI 
JAWA TENGAH untuk vaksin lansia 
tahap 2 kok belom dilaksanakan 
katanya vaksin tidak tersedia... tolong 
dibantu

sudah kami teruskan ke dinkes kab pati 
nggih,.nuwun

3 7 Mei 2021 @donnyandrettiofficial Selamat siang, Maaf kami pelaku 
UMKM di kabupaten smg kami 
memiliki ijin IUMK dan NIB kami 
mengikuti di internet pemerintah 
sudah mulai program vaksin utk 
pelaku UMKM. Kami ingin bisa ikut 
vaksin korona sbg UMKM bagaimana 
caranya injih ? Maturnuwun

cc ; @dkksemarang

4 11 Mei 2021 @micky6360 Pak/bu,, apkah kartu kis dri 
pmerintah bs digunakan utk operasi 
mata katarak bebas biaya?dn. Apkh 
bisa dgunakan di luar 
jateng(perantau)🙏

sebenarnya utk katarak itu tdk darurat, saran 
unt op di tempat asal nggih, tp jk tdk bs 
dtunda dan memang harus bisa dgn ruj pusk 
dimanapun.

5 21 Mei 2021 @wildanyanuar118 Min untuk minta surat keterangan 
bagaimana ya, bisa melalui website 
Online?

bisa cek di s.id/SPPDINKESJTG2021 dicari 
dan dibaca allurnya. disana ada untuk bagian 
pengurusan str dalam proses. terima kasih

6 23 Mei 2021 @donnyandrettiofficial Selamat malam, saya pelaku umkm di 
kabupaten semarang. Saya dan 
pegawai saya ingin mendapat vaksin 
korona karena kami setiap hari 
bertemu banyak orang yaitu pembeli 
di toko kami. Di DKI Jkt dan beberapa 
kota telah ada vaksinasi utk pelalu 
UMKM. Mohon petunjuk agar kami 
juga bisa mendapatkab vaksinasi 
tersebut. Terimakasih banyak.

bisa mengikuti vaksinasi gotong royong kak.

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 4 Juni 2021 @camel.9799 Selamat Malam Pak. Mohon 

informasi dan percepatan vaksinasi 
untuk Kab. Sukoharjo & Surakarta 
Solo 🙏
Saat ini baru tertuju utk lansia. 
Sedangkan banyak masyarakat umum 
dengan mobilitas yg tinggi (misal: 
karyawan swasta, ojol & 
wirausahawan). Terima Kasih

@camel.9799 kami mengikuti rules dari 
pusat. Semua vaksin dijatah dari pusat. 
Mohon maaf Memang skrg masih utk lansia 
karena resikonya tinggi. Semoga utk masy 
umum disegerakan Mohon 
pengertiannya.terima kasih

2 8 Juni 2021 @atikathaillah Langsung datang bawa ktp apa daftar 
dulu ya?

@atikathaillah langsung bawa ktp (jateng)

3 8 Juni 2021 @arbenzwald Untuk pelayan publik swasta 
(pariwisata & perhotelan) dibawah 
50thn apakah sudah bisa ? Karena di 
flyer medsos yang beredar bisa utk 
pelayan publik juga. Maturnuwun

usia lebih dari 50 thn ya.nuwun. kan sudah 
dijelaskan

Pembina
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4 8 Juni 2021 @okzmel klo bukan ktp semarang tp ada surat 
domisili semarang dan usia sdh di 
atas 50thn,apakah bs divaksin min?

smntara utk ktp jateng nggih. Terima kasih

5 8 Juni 2021 @rizkiwahyujatikusuma Tolong pantau insentif nakes di 
jateng kususnya solo pak

solo silakan mengadu ke pemkot solo 
bagaimana nggih.terima kasih

6 8 Juni 2021 @purworejonan Min, mau tanya untuk lansia di 
kota/kab lain apakah sudah bisa 
vaksinasi di daerah masing-masing?

untuk penjadwalan mohon silakan bertanya 
ke dinkes kab/kota masing2. Terima kasih

7 8 Juni 2021 @galery_alqeisha Ini untuk umum atau gimana njih untuk umum
8 8 Juni 2021 @dionisiafebrina Kalau yg usia dibawah 50 gimana? smntaraa prioritas lebih dari 50 th ya
9 9 Juni 2021 @adv.enimardiyanti Usia 38 th ,berarti bolehnya min. ( 

prioritas 50 th ke atas) berarti ini tdk 
mutlak hrs 50 th tho

dibwh 50th untuk pengantar yg membawa 
lansia 2 org ya. Terima kasih

10 9 Juni 2021 @ronaldardiles Siang min, ini msh dkhususnya masi 
yang punya cv or pt dlu kah? Atau 
masyarakat umum biasa sudah 
bisa?🙏

untuk umum

11 9 Juni 2021 @dar_yo_ko Usul lokasi dibagi, td pagi lewat 
gradhika penuh banget sampai jalan 
macet malah bisa jadi cluster baru.

 terima kasih untuk sarannya

12 9 Juni 2021 @adhityapandji Vaksinnya pakai merk apa kak? sinovac
13 9 Juni 2021 @indutsasono Kapan untuk masyarakat umum yang 

usia dibawah 50 tahun
kami menunngu arahan lebih lanjut. 
Ditunggu nggih.mohon 
pengertiannya.nuwun

14 9 Juni 2021 @bosratuonline.id_official Saya usia 47th min...brarti blm bisa 
yaa datang di SVG?

belum bisa

15 9 Juni 2021 @titisarifrida Katanya diprioritaskan diatas 50 th, 
nyatanya yg datang masih muda2. 
Kalo gitu Ndak usah ada batasan 
umur lah. Nyatanya banyak juga yg 
muda2 sdh divaksin karena mereka 
bawa/py org tua yg lansia. Kira2 yg 
nggak py lansia nunggu sampe 
kapan?

 memang ketentuannya sperti kan kak. Lihat 
dipostingan kami sebelumnya. Utk 
masyarakat umum, nanti nggih, kami 
mengikuti ketentuan dari pusat. Terima kasih

16 9 Juni 2021 @riya_ferdina Saya dapat info lagi katanya untuk 
pengantar dibawah 50 th tdk 
mendapat vaksinasi y?

 Update terbaru : pengantar (usia 18 th k 
atas) 1 orang boleh vaksin apabila 
mengantar 2 orang usia LANSIA (lebih dari 
60thn) dan bukan Pra lansia. Begitu nggih. 
Hanya saja kebijakan dapat berubah 
menyesuaikan situasi dan kondisi di 
lapangan. Terima kasih

17 9 Juni 2021 @nurazzizahsiti Saya bekerja di alkes keluar masuk RS, 
apakah boleh minta vaksin?

masih sama dengan caption kami.prioritas 
usia lebih dari 50th saat ini. Terima kasih

18 27 Juni 2021 @mtrsrgr yg luar domisili smg mau daftar 
vaksin gimana ya min? di web victori 
gabisa daftar😢

sesuai ktp kak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 5 Juli 2021 @multikartu.network Mohon konfirmasinya apakah HET 

Azithromycin 500mg Tablet adalah 
1700/tablet karena kenyataan di 
lapangan ada Apotik di Semarang 
Barat menjual dengan harga 120rb / 
strip ?

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/bac
a/berita-
utama/20210703/2338016/menkes-
tetapkan-harga-eceran-tertinggi-obat-
terapi-covid-19
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2 6 Juli 2021 @simple_mikee mohon info data vaksinasi harian di 
jawa tengah dong min. daerah lain 
rutin post lho. kan biar masyarakat 
tahu kinerja pemprov dalam salurkan 
vaksin

 nggih.maturnuwun saran dan masukannya

3 6 Juli 2021 @fara.harsono Info vaksin dong dimana aja di jateng 
yg bisa luar jateng dan 18+ ke atas. 
Trims

Non domisili ada dirs2 dbwh kemenkes. 
Begitu ya

4 9 Juli 2021 @heru.nugroho Selamat pagi,mhn ijin mhn maaf kami 
masy kab.grobogan minim dalam 
memperoleh informasi mengenai 
sentra vaksinasi untuk warga 
kab.grobogan non lansia . Terima 
kasih semoga sehat selalu .

saget ke kontak person penanganan 
pengaduan kab grobogan

5 11 Juli 2021 @dragil947 Area Karanganyar pripon 
njeh?domisili colomadu Karanganyar 
tapi,KTP Wonogiri

ig @kabupatenkaranganyar sudah.ada 
jadwal.silakan diikuti info dari ig tsb

6 @diahkomalasari_28 Usia 12 tahun kapan ya?  ditunggu nggih info selanjutnya
7 11 Juli 2021 @retnovina @dinkes_kab_sukoharjo gimana nih 

@dinkesjateng_prov , orang tua saya 
lansia, udh didata dari maret sampai 
sekarang belum mendapat vaksin jug

cc @pemkabsukoharjo 
@dinkes_kab_sukoharjo @diskominfo.skh

8 @ratnonguter 18+ th tanpa ndapingin lansia bisa ?? belum.mohon maaf

9 12 Juli 2021 @2519ad Tolong di bantu pak..banyak rumah 
sakit di solo dan karanganyar 
menolak pasien covid.. karena penuh 
padahal pasien sdh lemas..krn pada 
saat isoman tdk ada dokter atau 
perawat yang datang ke rumah utk 
visit.

cc @dinkeskaranganyar

10 15 Juli 2021 @bang_ekaaaa Saya SUDAH TERDAFTAR (lama) di 
Sentra Vaksin Kecamatan 
Pedurungan, Sementara tidak jua 
mendapat Vaksin. Bukankah Akan 
Lebih Efektif jika siapapun yang 
sudah terdaftar namun blm 
mendapatkan Vaksin bisa melakukan 
Vaksin d Sentra mana saja yang 
memungkinkan kuotany(masih ada 
kuota)? Bukankah dengan demikian 
bisa lebih maksimal dan efisien dr 
segi waktu menjangkau semua agar 
tervaksin? Heran, Yang Mau Dengan 
Kesadaran Sendiri untuk Vaksin 
dipersulit, yang Nggak Mau Vaksin 
dipaksa-paksa buat Vaksin. Mohon 
arahannya pak @ganjar_pranowo 🙏

mohon ditindaklanjuti admin 
@dkksemarang @semarangpemkot 
.maturnuwun

11 18 Juli 2021 @sakukecil_ku Mohon petujuk bapak2 ibu2 pejabat 
negara yang terhormat.. kalau ada 
gejala covid 
(demam,batuk,sesek,pusing linu dan 
anosmia) udah hari ke4, sudah 
priksa tadi ke puskesmas, hanya 
dikasih obat saja. Apakah dari dinkes 
kabupaten/kota tidak ada fasilitas 
gratis utk swab/antigen? Karena 
jujur, kami wong cilik pak.buat makan 
sehari2 saja sulit..apalgai buat tes 
antigen. Saya tau bahwa adik dan ibu 
saya + cov (melihat dari gejalanya) , 
mereka terpaksa tetap keluar rumah 
karena harus memenuhi kebutuhan 
perut dan keperluan obat lainnya.

puskesmas mana yg dimaksud?



12 18 Juli 2021 @r_s3tyowati Mau tanya Bpk/ibu yg terhormat... 
Apa sekarang ini masa isoman di 
rumah cuma 10hari?trs klo sudah 10 
hari apa bisa lgsg keluar rmh buat 
aktivitas tanpa harus cek swab lg 
????soalnya tetangga saya 
kebanyakan seperti itu

10 hari +. 3hri mnurut pedoman.nanging jika 
njenengan menginginkan swab pribadi, 
dipersilakan.nuwun

13 21 Juli 2021 @opiggg Nuwunsewu, mohon informasi utk 
vaksinasi area Klaten dan Magelang. 
Maturnuwun..

cc @dinkeskabklaten @dkkmagelang

14 25 Juli 2021 @alim_kidh Wonogiri dah ga ada vaksinasi ya 
pak?? Saya harus daftar ke RS di Solo 
buat dapet vaksin (1 jam perjalanan), 
sebuah privilege saya punya motor 
untuk ke Solo

ada dtggu saja kak. @kabupaten_wonogiri 
@diskominfowng

15 25 Juli 2021 @windoei Kalau jadwal vaksin ke2 jatuh di 
tanggal merah, sentra vaksin Gradika 
tetap buka?

hari berikutnya ketika tidak tgl merah.nuwun

16 25 Juli 2021 @andysiswoyo Kalau kita termasuk kategori kontak 
erat dg pasien positif covid, dan 
memang ada gejala, apakah perlu 
bayar untuk swab antigen?

klo pribadi ya ditanggung scara mandiri 
nggih.nuwun

17 25 Juli 2021 @lutfirahmaningtiyas Oke bukan 0,15% tapi apakah 17,28% 
itu juga sudah termasuk banyak & 
maksimal? Semoga bully-an dari 
masyarakat bisa jadi bahan koreksi, 
bukan cuma cari pembenaran🙏

nggih. Terima kasih

18 29 Juli 2021 @wishnutamaputra Maaf pak @ganjar_pranowo. 
@dinkesjateng_prov...mau nanya kl 
yg digradika itu bisa dtg langsung ato 
ttp daftar lwt online min nggih? ktp 
smg umur 45th?

online nggih
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NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 2 Januari 2021 @chamdaan Slmt siang dinkes jateng

Mau tanya
Jika seseorang telah di tes swab di 
instansi kesehatan pemerintah
Apakah instansi tsb wajib 
memberikan hasilnya tanpa di 
minta?

Sgala hsl laborat atauntindakan 
kepada pasien menjadi hak pasien 
utk tahu. 

Hanya pasien ya

2 3 Januari 2021 @taufiq_alkarkhy Min, Mohon bisa dilakukan 
investigasi thd RS yang meng-
covid-kan pasien.
Menurut saya ini salah satu 
penyebab masyarakat masih 
memandang Covid sebelah mata.
Karena ada beberapa kasus yang 
beredar di masyarakat, mereka 
yang meninggal diharus 
menandatangani kematian Covid 
agar terbebas dari biaya RS.
Maturnuwun Tangan melipatTangan 
melipatTangan melipat

Beri bukti yg akurat kak

3 3 Januari 2021 @Bella69687 Bayi bs aktif tapi harus bayar 6,3 
juta dg alasan iuran 1 tahun 
kedepan..  Pdhl tagihan hanya 
150rb
Kis aktif dg saya bayar tunggakan 
dan denda total 7,1 juta itupun 
saya hutang ke kanan kiri ke 
teman dan kerabat
No telp 085710011832
3 Jan 2021 7.31 AM
Bayi saya daftatkan tapi setelah 
tau tagihan 6,3 juta saya cancel 
bayar

Klo tunggakan 1 orgny itu kn 
2.070.000 ada 3 org brrti 6.210.000 
+ denda pelayanan td disbutkn 
skitar 800rb y brrti benar skitar 
7,1jt 

Klo bayi tagihan 150rb btul krn 
mengikuti kelas org tua dn hrus 
sgra dibyr maks 3x24 jam stlh lahir 
agar krtunya aktif dn dijamin, jd 
kmgknn 6,3 jt itu adlh biaya pelynn 
bayinya krn smp skrg bayi bru 
lahirnya blm dibyr
Niku hasil koordinasi
Njenengan lgsg ke bpjs stempat 
mawon
Krn niki ranah bpjs kesh nggih

4 3 Januari 2021 @thrillxc0q Selamat siang pak  mohon 
bantuannya untuk info pasien a.n 
Sulaeman no 22
Alamat Dempelrejo rt 2rw 2 
Ngampel , dikarenakan di rawat di 
ruang isolasi di RSUD dr Soewondo 
karena keperluan tes swab  untuk 
perawatan jalan penyakit stroke
Yg tadinya tidak reaktif kenapa 
sekarang setelah isolasi di RS 
Soewondo jadi reaktif ?
Apakah ke validan bis di jamin ?

mohon maaf kak
niku langsung ke rsnya
yang berhak mengkonfirmasi

5 4 Januari 2021 @PuspitaHapsari Selamat malam. Saya Puspita. 
Mohon bantuan dan perhatian 
untuk memastikan ketersediaan 
stok obat antivirus di rs non 
semarang. Nenek saya dirawat di 
rsud kota salatiga dg covid gejala 
berat, dan di sana tidak tersedia 
avigan ataupun remdesivir yg saat 
ini menjadi antivirus utama untuk 
pasien covid. Mohon atensinya dari 
dinkes provinsi terhadap 
ketersediaan obat tsb. Terima 
kasih Tangan melipat

Dinas Kesehatan Prov melayani 
permintaan obat dari dinkes kab 
kota dan RS berdasarkan 
permintaan dan ketersediaan.. 
begitu nggih

REKAP ADUAN TAHUN 2021
DM TWITTER

BULAN JANUARI



6 6 Januari 2021 @324b21_safiira Selamat sore min izin bertanya, di 
mana saya bisa mendapatkan data 
mentah untuk kasus COVID19 
tingkat kecamatan Kota Semarang 
min? terima kasih

coba bersurat ke dinas kesehatan 
kota semarang

7 6 Januari 2021 @setya_32116 Saudara saya sudah melaksanakan 
karantina mandiri 30 hari , sudah 
swap mandiri 2x..tapi masih positif 
juga. Mohon saran apa yg musti 
dilakukan

coba sampaiokan ke pihak 
puskesmas setempat. biasanya 
mendapatkan surat keteraangan 
sudah isolasi
seharusnya apabila sudah isoman 
10 hari(apabila otg dan gejala 
ringan) sdh dpt kembali ke 
masyarakat secara normal. utk 
gejala sedang 10 hari isoman + 3 
hari  kak
memang ada kasus seperti 
njenengan bahwa bisa sampai 
positif s/d 3 bulan, tapi itu tinggal 
batang virusnya saja dan tidak 
menularkan.
sesuai dengan pedoman covid 
nasional revisi ke lima
bahawa tidak memerlukan followup 
pcr
terima kasih

8 11 Januari 2021 @ruyemeraldy_smg @dkksemarang
 bagaimana prosedurnya merubah 
data KIS dari pemerintah Yang 
tidak sesuai dengan e-KTP?
Pak mau tanya, bagaimana 
prosedurnya merubah data KIS dari 
pemerintah Yang tidak sesuai 
dengan e-KTP

9 11 Januari 2021 @wdywdx selamat sore, mohon info untuk 
masuk area jateng khususnya kota 
semarang apabila menggunakan 
kendaraan pribadi apakah ada 
syarat khusus seperti hasil negatif 
rapid antigen? terima kasih

Kalau kendaraan pribadi sepertinya 
tidak wajib kak, tapi kalau sewaktu-
waktu ada pemeriksaan & disuruh 
periksa ya harus mau. Tapi dimasa 
PPKM ini, apabila tidak terlalu 
penting sebaiknya tidak usah 
kemana-mana dulu

10 18 Januari 2021 @Srisadono Bolehkah saya minta SOP 
penanganan Covid 19 untuk 
Puskesmas yg beberapa 
karyawannya positif Covid 19? 
Terima kasih Tangan melipat. Oh, 
berarti Dinkes provinsi tidak punya 
panduan untuk bisa kami jadikan 
acuan untuk membuat SOP nggih. 
Baik terima kasih Tangan melipat

Maaf utk sop lgsg ke pusk.msg2. 
atau ke dinkes kab/kota masing. 
Nuwun. Silakan minta ke 
puskesmas setempat atau dinkes 
setempat. Maturnuwun



11 19 Januari 2021 @EkoTegu63043894 Jateng gayeng#melaporkan kenapa 
pelayanan dokter persalinan di 
ruang tulip itu kayak ngulur2 waktu 
ya rujukan pulang nya.padahal 
sehat semua.
15 Jan 2021 5.56 AM
Kalo toh bpjs bikin pasien pusing 
perawatan di ulur" mending di 
reifiyu ulang.#RSUD tugurejo 
semarang.
19 Jan 2021 2.43 PM
Kalo toh bpjs kesehatan bikin 
pasien di ulur" kepulangan nya 
gara2 dokternya bilang besok dan 
banyak pasal.mohon di refisi lagi 
dokter dan perawat di RSUD 
tugurejo semarang.(ruang 
tulip)mohon maaf apabila ini 
menyinggung dan kurang 
sopanTangan melipatTangan 
melipat ini juga buat kebaikan 
bersama.untuk rakyat buat rakyat.

kami bantu meneruskan ke RSUD 
TUGUREJO nggih.nuwun

12 20 Januari 2021 @naufalamman Hallo min saya barusan seab 
hasilnya positif, info untuk lokasi 
isolasi min karena skrg saya masih 
serumah dengan orangtua

Klo di kota smrg ada rumdin 
walikota. Atau bpsdmd prov jtg
Njenengan tp lapor dlu k 
puskesmas setempat ya

13 20 Januari 2021 @mieayamceqer Min mau tanya, saya sudah tes 
swab antigen dan hasilnya positif. 
Posisi saya ngekos. Adakah info 
tempat isolasi?

Di kota manakah? Sdh dilaporkan 
ke puskesmas setempat?

14 21 Januari 2021 @lianawdsr Assalamualaikum min mau tanya, 
suami sy nakes sy cek sudah 
terdaftar dalam periode ini. Tp 
sampai sekarang belum dapat 
SMS. Terus gimana ya min? 
Apakah ikut gelombang 2?
Mohon dicek kan ya min,
21 Jan 2021 10.20 AM
No hp: 0895396243924
NIK: 3373042302910001

Ya betul dinkes setempat 
nejenengan
Jd monggo diksroscek ke dinkes 
setempat apakah sdh msuk data 
njenengan
Klo blm bsa saja kan di tahap 2. 
Tdk semua nakes di tahap 1 kok 
kak
Begitu nggih
Monggo dikroscek dlu dgn pihak 
dinkes stempat
Dan kami pun tdk bsa mengecek. 
Krn tersistem dri pusat.terima kasih

15 22 januari 2021 @lilbabypandaa Min, info
cara bkin lolos butuh str buat bkin 
sip gmn y,  krn sy kan lulusan 
jateng dan bkrja di jatim. pas mau 
bkin sip suruh lolos butuh dlu. 
mhon bantuannya ya min

Mohon maaf. Str di organisasi 
profesi masing2 ya
Terima kasih

16 23 Januari 2021 @meiganuhani Selamat siang dinkes Jateng, ijin 
melaporkan situasi di RT saya. 
dalam 21 hari di RT saya ada 3 
orang yang meninggal karena covid 
19 tapi tidak ada pergerakan yang 
cepat antara gugas 
desa/ekcamatan, mohon 
bantuannya jarena kami sebagai 
warga punya hak kesehatan dan 
hidup. Minta tolong dan mohon 
untuk dibaca. Terima kasih

Sudah dilaporkan ke puskesmas 
setempat blm?
Silakan dilaporkan ke puskesmas 
setempat
Tidak ada pergerakan yg cepat 
maksudnya pripun nggih?



17 28 Januari 2021 @Lailannopitaa Assalamualaikum Dinkes. Saya 
mohon infonya... jadi saya dan 
teman saya positif covid dan 
sedang dirawat di RS Bung Karno. 
RS ini mengirimkan sampel swab 
PCR ke RS Moewardi. Saya swab 
ke-3 hari senin minggu lalu, sampai 
sekarang sudah seminggu hasil 
swab saya belum keluar juga. 
Sedangkan teman saya sudah 
swab ke-4 nya dihari Jumat, dan 
hari ini sudah keluar. Mohon 
infonya.... kenapa bisa berbeda 
ya? Terlebih lagi saya harus 
menunggu semingguan hasil swab, 
sedangkan teman saya 4-5hari 
sudah keluar hasilnya. 
Terimakasih....

Nggih matur nuwun laporannya
Seharusnya hasil bisa diterima 
karena menjadi hak dari pasien, 
jika hasil tidak diberikan monggo 
langsung di komunikasikan dengan 
tempat dimana anda diperiksa/ 
diambil sampelnya.

18 31 Januari 2021 @endah_mrd Selamat pagi.
Mohon maaf izin bertanya, apakah 
legalisir STR masih dilakukan oleh 
dinkes provinsi? Mohon 
informasinya Tangan melipat
Terima kasih

Masih kak
Coba buka IG kami kak. Di bagian 
highlight STR ya

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 4 Februari 2021 @ertino Hi dinkes jateng, apakah API 

integrasi CORONA JATENG masih 
tersedia

Untuk API web corona jateng bisa 
minta ke Diskominfo Prov Jateng 
karena pembuat & pengembangnya 
mereka, kami hanya mengisi 
kontennya.

2 6 Februari 2021 @assrulsam Min mau tanya untuk permintaan 
pengajuan buat fogging bisa 
dimana ya?

ke dinkes kota/kab masing masing 
ya kak

3 13 Februari 2021 @_DearRain_ Siang min, maaf mengganggu, min 
saya mau tanya jumlah pegawai di 
dinkes prov jateng berapa ya min? 
Untuk keperluan penelitian min
Terimakasih

semua permohonan data secara 
resmi ke PPID Prov Jateng

ini linknya : 
https://ppid.jatengprov.go.id/permoh
onan-informasi/ 

4 15 Februari 2021 @endah_mrd Mimin, mohon maaf izin bertanya 
terkait penerbitan surat keterangan 
sedang memproses STR, itu 
langkahnya bagaimana ya min? 
Syaratnya bawa dokumen apa 
saja? Tangan melipat

Surat ket str sedang dalam proses 
bisa diurus ke dinkesprov jateng 
langsung. Dengan membawa kode 
billing dan ijazah, fc ijazah.

5 17 Februari 2021 @lapislegit00 Selamat sore. Mau tanya temen ku 
tinggal di wilayah kab Klaten, dia 
kontak erat dgn kasus konfirmasi 
covid 19, apakah di jateng ada 
fasilitas swab pcr puskes/gratis utk 
kontak erat?

Coba lapor ke puskesmas setempat

Pembina
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6 22 Februari 2021 @danang_ipang Saya Danang warga kota Semarang 
domisili Pudak Payung. Hari ini 
saya mengecek jadwal vaksin 
covid di aplikasi PeduliLindungi dan 
ternyata jadwalnya hari ini. Mohon 
konfirmasi dimana saya bisa 
melakukan vaksinasi?

Mohon maaf
Vaksin itu dari pihak dinkesprov 
hanya distribusi ke pemkab 
pemkot. Selebihnya silakan 
tanyakannke dinkes 
kabupaten/kota njenengan.terima 
kasih

7 22 Februari 2021 @pudjiastanto Selamat siang Bapak & Ibu di 
Dinkes Jateng.

Saya dapat edaran dari RT tentang 
vaksinasi COVID-19 untuk lansia di 
bawah ini.
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSeP_8H--2THx-
VmzpV_m_BXf4CDtAAy1DfH6GNcp
4g9KQDgEw/viewform?usp=sf_link

Pertanyaan saya apakah umur 60 
sudah masuk kategori lansia? Dan 
apakah pengidap diabetes bisa 
divaksin?

Terima kasih untuk informasinya.

60 sudah
Silakan ke dpjp (dokter ya)
Yg bsa menentukan adalah dokter
Terima kasih

8 26 Februari 2021 @Toples88735035 Mohon info rencana untuk vaksin 
lansia di daerah Cepu. Bapak saya 
sdh lansia

Coba cek ke dinkes kab blora kak, 
akrena (dari pusat) memang 
diprioritaskan untuk ibu kota 
provinsi terlebih dahulu. atau coba 
ke call center vaksin kemenkes

9 26 Februari 2021 @kazaciao Ijin bertanya, orang tua saya lansia 
dan sudah saya daftarkan untuk 
vaksin, namun no hape yang saya 
daftarkan sama itu nanti gimana 
ya? Terima kasih

Nomernya tlg dibedakan
Selebihnya telf ke kontak center 
kemenkes utk vaksin ya
Bukan dikami
Karena semua lsgg ke pusat

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

DM TWITTER
BULAN MARET

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

SUKAMTO, S.KM, M.KES
Pembina

NIP. 19680414 198803 1 004

REKAP ADUAN TAHUN 2021



1 2 Maret 2021 @walang_kerik bagaimana jika pelayanan di RSUD 
daerah jateng jika pelayanan tidak 
memadai dan kurangnya pelayanan 
terhadap pasien, skitar tgl 24 
Februari saudara saya yg sedang 
hamil 8 bulan mengalami musibah 
pecah air ketuban, dr puskesmas 
di rujuk ke RSUD Banyumas, 
setelah sampai di RSUD banyumas 
pelayanan terhada pasien kurang 
intensif, pemberian obat hanya 8 
jam sekali, sedangkan sudah di 
kasih obat gak di kasih minum saat 
akan minum obat, sedangkan dr 
pihak keluarga menanyakn jadwal 
pemberian obat hanya di jawab 
"nanti ada jadwalnya" jawaban yg 
kurang mengenakan,
2 Mar 2021 6.27 PM
selain itu pihak keluarga tanya ke 
susternya hasil dr USG di jawab 
"nanti sore hasil USG nya" 
sedangkan ketika dokternya 
datang cuma menengok pasien 
doang tanpa di cek kondisinya, 
pihak keluarga sebenarnya sudah 
mau komplain ke salah satu 
pegawai di sana hanya di suruh 
langsung saja komplain ke dokter 
nya, apakah pelayan di RSUD 
Banyumas memang seperti itu. 
banyak jg yg sudah kecewa dg 
pelayanan yg di berikan di RSUD 
tsb, karena sebagian org yg pernah 
di rawat di RSUD tsb mengatakan 

Di rsud mana yg dimaksud? Bisa 
laporannya mendetail?
Pelayanan yg tidak memadai dan 
kurang pelayanan yg sperti apa yg 
dimaksud? Bisa diinfo nomor 
kontak njenengan utk bs TL dgn 
pihak rsud setempat?
2 Mar 2021 6.54 PM
Selamat pagi
4 Mar 2021 9.56 AM
Mohon dibantu informasikan nama 
pasien dan kontak yg bs kami 
hubungi, untuk dpt  kami TL ya

2 3 Maret 2021 @@Wildan_az09 Min.. Istri saya mau ikut program 
ini insya Allah. Lagi hamil soalnya.
Maturnuwun (SYARAT JAMPERSAL)

Nggih, monggo dilengkapi sesuai 
ketentuannya nggih. Semoga sehat 
untuk ibu dan calon bayinya

3 9 Maret 2021 @Phudmixxk Selamat siang, saya mau bertanya
Bukannya vaksinasi tahap ke 2 ini 
untuk pejabat publik ya?
Lalu kenapa ada beberapa teman 
saya yang sudah mendapatkan 
vaksin, apakah anak petugas 
kesehatan memang mendapatkan 
jatah vaksinasi untuk gelombang 
ke-2 ini? Katanya sisa
10 Mar 2021 8.55 PM
Baik, yang pertama dia mahasiswa 
ku semester 6, kemudian adiknya 
pelajar 2. 
Kemudian yang satu lagi dia pelajar 
SMA.
Sempat saya tanyakan bilangnya 
vaksin sisa begitu.
*mahasiswa kedokteran umum

oba dijelaskan temannya basicnya 
apa? Sdh coba bertanya ke 
temannya mengapa bs dapat 
vaksin?

4 13 Maret 2021 @BoyMasteng Untuk warga kabupaten brebes 
masyarakatnya kpn di vaksin...

Silakan bertanya ke kabupatennya 
ya
Krn yg menyusun jadwal.pemkab 
masing2
Nuwun

5 13 Maret 2021 @samsulng Selamat malam min, 
Mau nanya perihal daftar rsud di 
Jawa Tengah yg memiliki tim 
penguji kesehatan di mana saja ya?
Terima kasih

Tim penguji kesehatan yg 
bagaimana yg dimaksud nggih? 
Nusjn
*nuwun

6 15 Maret 2021 @syamsul_arif2 Min loker sanitarian doang min 
daerah pemalang

Lowker resmi hanya melalui cpns
Terimkasih

7 16 Maret 2021 @MakelarPt Selamat pagi admin. Apakah di di 
Jaw Tengah masih membutuhkan 
EO untuk menjadi panitia 
penyelengara vaksinasi masal ?

Siang. Tidak nggih.nuwun



8 16 Maret 2021 @AstriZean Selamat sore untuk pengajuan kis 
yang dari pemerintah apa kah 
harus melalui dinkes seperti pa 
prosedur nya

Peserta yg dibayari pemerintah adl 
masy miskin dan tdk mampu. 
Mekanisme : hasil musyawarah 
desa/kel kmdn diverif TKSK dan 
dimskkan dlm aplikasi SIK-NG. 
Bisa juga masy mendaftar ke 
Dinkes/ Dinsos setempat unt 
dilakukan pendataan dan verifikasi.

9 18 Maret 2021 @GattlichRiyanto Bapak ada warga boyolali tidak 
mampu mengalami buta dan di 
tinggal isyri tidak mau merawatnya. 
Punya BPJS dari pabrik karena istri  
 kerja pabrik
Sudah periksa rumah sakit solo 
dan boyolali dan karyadi  tidak ada 
hasil. mranggen RT04 RW03 
kelurahan sukorame kecamatan 
musuk kabupaten boyolali
Sekarang pak wardi ikut 
saudaranya .karena di rumah gak 
ada yang ngurus
Mohon Bantuan Bapak / ibu dinkes 
jateng supaya pak wardi bisa 
melihatc dan bisa bekerja
18 Mar 2021 11.18 AM
Bapak ada warga boyolali tidak 
mampu mengalami buta dan di 
tinggal isyri tidak mau merawatnya. 
Punya BPJS dari pabrik karena is

sudah dikoordinasikan dengan 
dinkes setempat

10 18 Maret 2021 @mahendr12725335 Assalamualaikum pak, bu saya 
kebetulan crew kapal pesiar (bmi) 
yang terjadwlkan bekerja kembali 
mei, kmi di syarat kan untuk 
vaksinasi covid terlebih dahulu, 
saya berdomisili di Karanganyar 
mohon bisa di bantu untuk di 
fasilitasi vaksin covid, saya 
kebetulan sdh setahun lebih 
menganggur karena pandemi, 
mohon di bantu bapak/ibu yang 
berwenang klo memang saya harus 
ke semarang saya siap

mohon maaf vaksin yang sekarang 
prioritas untuk lansia nggih.

11 18 Maret 2021 @devira_el Untuk Cara. Legalisir. Str gizi 
apakah online atau datang ke mtkp 
langsung ya?

Punya ig kak?
Cek di highlight ig bagian S.T.R

https://instagram.com/s/aGlnaGxpZ
2h0OjE3ODU2NTM5MDY1OTMxOTE
w?igshid=2ooy5tttgddf&story_media
_id=2407881402144908984_102634
77505

12 19 Maret 2021 @febry0992 Selamat siang.. Mau tanya, sya 
kmrn sdh vaksin ke 1 trs untuk 
vaksin ke 2 hri ini, tp blm bsa 
vaksin ad kpntingan kluarga.. Itu 
gmn ya? Apakah gk pa"? Trims..

Tidak apa-apa, hari ini atau besok 
bisa langsung vaksin kedua

13 19 Maret 2021 @adinugrahaa Sore admin, apakah bisa bertanya 
disini soal mekanisme vaksin untuk 
lansia? Kalau statusnya seperti ini 
artinya bagaimana ya? (status di 
peduli lindungi)

Ya silakan ke faskes terdejat 
njenengan. Puskesmas. Nuwun

14 19 Maret 2021 @JMethakil Assalamu'alaikum... 
Maaf admin dinkesjateng prov saya 
mau tanya... 
Apakah karyawan GTT dan PTT 
yang bekerja d instansi pemerintah 
wajib mengikuti BPJS kesehatan  
????
Bagaimana kalo yang sudah punya 
kartu KIS ???

Klo itu bukan Ranah kami
Silakan ke disnakertrans atau bpjs
Nuwun



15 20 Maret 2021 @oliv283 Selamat siang bapak/ibu mau tanya 
saya positif korona jika alamat ktp 
tidak sesuai dengan alamat faskes 
apakah bisa mendapat perawatan 
di faskes tersebut?,  karna alamat 
sesuai ktp saya kendal tp saya 
berdomisili di semarang karna 
terkait pekerjaan.

Klo prawatan ya ga mslh ya 
harusnya

16 22 Maret 2021 @Novaria88279033 Slmt mlm.  Mv mau tanya untuk ibu 
hamil yg mau melahirkan 
dipuskesmas bs kh menggunakan 
jampersal.? Krn bpjs bpi yg dr 
pemerintah dinonaktifkan. 
Dan apakah jampersal bs 
digunakan di puskesmas / hanya di 
RSUD

Jampersal bisa digunakan ke 
puskesmas/rsud

17 23 Maret 2021 @yanuar_iyan Selamat Siang 
@dinkesjateng
, mohon info bagaiman cara 
mengajukan permohonan vaksinasi 
untuk pemuka agama dan takmir 
masjid, mengingat masjid kami 
ditepi jalan dan sering menerima 
musafir... Trims

Unt pemberian vaks secara 
bertahap unt saat ini prioritasnya 
nya  sesuai surat dari sekda prov 
kpd sekda kab kota  tgl 3 mrt 2021 
nomor 443.5/0003996. 
diprioritaskan untuk pemberian 
vaksinasi lansia >= 60 th dan  vaks 
pelayan publik bagi ASN >= 50 th 
sdh non ASN >= 60 th,

18 24 Maret 2021 @srqlstn Hai selamat malam
Saya mau lapor, warga 1 dusun 
saya di Jateng pada diare kak
Udah ada yang diopname segala.Ini 
pak kadusnya udah tahu, tapi 
malah nyuruh warga buat ga lapor
Mohon diinvestigasi kak

bisa detail daerah mana? dan ada 
informasi kontaknya?Ke ke dinkes 
setempat lgsg ya
Lapor ke puskesmas setempat

19 26 Maret 2021 @ratnaindahk1 Hallo selamat malam min, min mau 
tanya kan orang tua aku udah 
lansia diatas 60th, nah dari desa 
aku belum ada penyuluhan untuk 
daftar vaksin. Tapi di smrg banyak 
yg bilang harus daftar sendiri. Nah 
itu cara daftarnya kemana ya? 
Apakah ke puskesmas terdekat 
atau ke rumah sakit. Saya tinggal 
di weleri
Terima kasih min

ke prpp saja ke sentra vaksin 
kementerian bumn

20 27 Maret 2021 @ibisnaha Hallo admin, saya ingin 
menanyakan sekarang Kota 
Semarang berada di zona warna 
apa untuk penyebaran covid? Dan 
berapa BORnya ya? 
Untuk laporan di kantor min tp 
kurang data tsb harus nyari 
kemana gak tau di web gak ada.

Terima kasih

Bisa kunjungi website 
http://covid19.go.id/peta-risiko

21 30 Maret 2021 @CristianGRW Untuk format pengisian surat untuk 
vaksinasi pelayanan publik ke 
ddksemarang bagaimana ya
Mohon informnya min
Terimakasih

Kak lgsg ke twitternya dkk 
semarang lgsg aja
Kami dinkesprov
Thx

22 31 Maret 2021 @dita_yuztia saya dpt jadwal vaksin di prpp 
besok rabu 31 maret untuk tenaga 
pendidik, apakah ada info 
penundaan vaksin untuk pendidik? 
karena sy dpt info vaksin habis 
dan jika kesana akan ditolak dan 
disuruh pulang, terimakasih

Pantau informasi di akun dinkes 
kota semarang kak. Vaksinasi di 
PRPP masuk ke wilayah kota 
semarang

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 5 April 2021 @alizatriauliani Selamat pagi, izin menanyakan 

nomor kontak admin e-report PBF 
apakah ada?
Saya salah input pelaporan di 
sistem ingin meminta untuk 
dihapuskan kembali, 
terimakasihTangan melipat

ukot dan pbf cabang : dengan 
Bapak Lilik : 081325505456

2 21 April 2021 @yahya_fauzan Mohon maaf mau tanya
Sebenarnya stok vaksin DPT-HB 
untuk bayi ada gak yah?
Soale di daerah kog bilange vaksin 
DPT ya kosong terus.... Mohon 
infonya

Memang stok di kabupaten/kota 
habis kak

dan sekarang dinkes kab/kota di 
jateng sedang mengajukan vaksin 
tsb ke provinsil ditunggu nggih kak
terima kasih

3 26 April 2021 @de_vincentius Selamat siang, mohon infonya 
tentang larangan mudik, jadi saya 
orang jogja tapi bekerja 
disukoharjo, setiap seminggu sekali 
saya pulang kejogja dan senin 
paginya pulang kesukoharjo 
kembali, apakah ini termasuk 
mudik?
Kemudian untuk penyekatan pada 
tanggal 22 april hingga akhir mei yg 
boleh masuk hanya plat ad? Jika 
kasus seperti saya diatas apakah 
masih bisa untuk masuk 
kesukoharjo?, Mohon bantuannya 
sehingga tidak salah pengertian, 
terimakasih Tangan melipat
Selamat siang

Lebih baik mengikuti anjuran 
pemerintah pak. Selain itu juga 
akan ada screening disetiap 
perbatasan oleh petugas gabungan

4 28 April 2021 @223820197bc14db Minta bantuan dinas terkait untuk 
di lakukan tracing di desa padas 
kedungjati, bapak saya positif 
covid. 
Sekarang di rawat di panti wiloso 
citarum. 
Mnta bantuan buat tracing di desa 
kami biar tdak ada lagi yg kena

5 30 April 2021 @hasstmbuh min buat ngurus perpanjang 
STRTTK beda provinsi karena kerja 
diprovinsi bukan penerbit STR bisa 
diurus lewat single window gak di 
dinkes setempt? ato harus ngurus 
offline bolak balik ke tempat STR 
terbit (semarang) padahal baru 
pandemi gini?

perpanjangan strttk ke PC PAFI 
masing2 kota kabupaten kak

6 30 April 2021 @yuswadi33163163 Selamat malam.. bagaimana 
caranya saya bisa mendapat kis. 
jika desa tdk mau bnt. pdhl saya 
penerima pkh dan benar2 tdk 
mampu

njenengan domisili teng pundi?

mohon maaf seharusnya iini 
merupakan ranah dinsos ya pak 
yang menjawab. njenengan cobi 
menghubungi dinsos prov jateng
ada twitternya juga
nuwun

NIP. 19680414 198803 1 004

REKAP ADUAN TAHUN 2021
DM TWITTER

BULAN APRIL
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NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 5 Mei 2021 @Selamatmalam09 selamat siang, mohon maaf min 

mau tanya untuk anggaran gaji 
relawan di rsud itu sistemnya 
bagaiamana ?
terimakasih
karena relawan disini hanya 
mendapatkan gaji perhari

Rsud mana?
Rsud kan blud utk gajinya
Tdk dbwh dinkesprov jateng
Hari banyak skali saking rsud yg 
menanyakan perihal tsb kpd 
dinkesprov jateng nggih
Silakan lgsg kontak bag. Sdmk di 
rsud njenengan mawon. Keluhan 
sampeyan kami sampaikan ke rsud 
moewardi nggih. Karna sharian ini 
byk aduan yg sama dgn njenengan 
terkait insentif relawan di rsud 
moewardi.nuwun

2 6 Mei 2021 @John56917677 Kalo saya sebagai ojek online dki 
jkt dan sudah mendapatkan tiket 
vaksinasi di semua faskes 
vaksinasi covid 19 kok tidak bisa 
ya saya medapatkan vaksinasi 
covid 19 di kab.pemalang.. saya 
balik pemalang karena acara 1000 
harian ibu dan saat ini kejebak di 
pemalang karena larangan mudik.
Thu 2:21 PM
Tiket vaksinasi sudah saya 
tunjukkan ke dinkes kab pemalang 
kok katanya suruh menunggu 
sampai tahapan lansia selesai.. 
bukanya pemerintah mentargetkan 
sebanyak banyaknya vaksinasi 
kok yg sudah ada tiket masih 
suruh menunggu??

Vaksin blm ada saat ini yg ada sdh 
teralokasi sasaran krn kl vaksin 20 
vial hanya utk 10 orang dan yg 
periode pertama sdh sesuai sasaran

3 9 Mei 2021 @Yudi116515 Selamat Sore Admin Yang 
Terhormat mohon maaf izin 
bertanya perihal BPJS Kesehatan, 
Apabila ada sebuah kasus orang 
digigit ular berbisa dan dibawa ke 
RSU yang tidak bekerjasama 
dengan BPJS apakah biaya 
pengobatannya bisa dijamin BPJS 
karene dalam keadaan darurat 
tergigit ular berbisa?

Permenkes no 52 th 2016...psl 18 
itu yaa...asal pasien sdh jd psrt 
JKN
FKRTL itu didlmnya ada RS dan 
klinik utama

4 10 Mei 2021 @Gyova Mau minta bantuan vaksin masal 
utk notaris dan ppat yang tiap hari 
melayani masyarakat. Bagaimana 
ya caranya?

Mohon maaf sebelumnya. 
Utk jadwalnya, sesuai prioritas, krn 
vaksin terbatas, walaupun nantinya 
ke semua nya.

Kami mengikuti rules dari 
pusat.begitu nggih

5 16 Mei 2021 @mbakindah insentif nakes kapan cair yaa ?? Insentif yang mengurusi langsung 
dari pusat kak, kami hanya 
verifikasi berkas untuk dikirim ke 
pusat.

BULAN MEI

SUKAMTO, S.KM, M.KES
Pembina

NIP. 19680414 198803 1 004
REKAP ADUAN TAHUN 2021

DM TWITTER



6 27 Mei 2021 @YelloIsMine #kemalajateng #jatenggayeng
slmt pagi Bp/Ibu, mhn maaf mau 
tny perihal prosedur pendaftaran 
Vaksin Lansia di Kab Rembang, krn 
hingga saat ini kedua org tua sy yg 
berusia 60 thn ke atas belum ada 
diinformasikan atau diundang utk 
melakukan Vaksin di Rembang.
Apakah memang kita yg harus dtng 
lgsg ke Puskesmas/RS rujukan 
lgsg bs Vaksin? 
Mhn info ya Bp/Ibu spy sy yg 
dirantau jg bisa bantu org tua di 
Rembang agar segera bs mendapat 
suntikan Vaksin tsb.
Terima Kasih.

Sebenarnya datang dg menunjukan 
ktp saja cukup, tapi vajsin satu vial  
 itu dipakai untuk or 10, jadi kl 
datang ya bersamaan, biasanya 
dikoordinir RT setempat spy bisa 
datang bersamaan
Rt nya yg koordinasi dg pkm/ RS
begitu ya

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 2 Juni 2021 @BKDKabupatenTegal Mohon ijin bertanya min.. Untuk 

tenaga kesehatan apakah 
sekarang wajib memiliki STR? 
Termasuk lulusan SKM?

STR tetep wajib kecuali SKM. Di 
masa pandemi ini jk mengalami 
kesulitan mendapatkan STR maka 
diperbolehkan sementara tdk pake 
STR, tetapi tetap hrs mengurus STR

2 2 Juni 2021 @anti_kusuma Selamat pagi bapak atau ibu saya 
mau tanya jika sudah terkena covid 
ditindak lanjutkan utk vaksin itu 
kira kira membyaar berapa injih 
karna sodara saya disuruh pihak 
salah 1 rumahsakit di banyumanik 
menyuruh vaksin membayar 300 
ribu.. apakah benar ibu bapak ? 
Matur suwun

Karena dengan alasan 
apapun.vaksinasi gratis utk usia 
lansia dan pelayan publik. Dan usia 
lebih dari 50thn. Begitu ya. Jika 
dibebankan biaya utk VAKSIN, 
monggo dicek langsung 
kebenarannya, detailnya 
bagaimana kok sampai bisa 
berbayar secara pribadi?

3 2 Juni 2021 @redite_rha selamat sore min, mohon maaf ijin 
bertanya, sehubungan pendaftaran 
ppdb online.. apakah data anak 
nakes sudah terhubung dengan 
server ppdb online jateng?. Terima 
kasih.

Coba dicek ke dinas pendidikan 
kak, server ppdb online dibawah 
dinas pendidikan

4 4 Juni 2021 @ratnaikrimah Selamat sore, saya ingin bertanya 
mengenai legalisir STR Untuk 
proses legalisir STR apa perlu 
melampirkan STR yg asli? Terima 
kasih sebelumnya

Bisa dicek disini ya kak 
persyaratannya 
instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0…

5 4 Juni 2021 @adee_widia Bener ada ini? 
pic.twitter.com/JltxVO8SMt Ktp luar 
semarang boleh?

Coba dm ke dinkes kota semarang 
ya kak, karena disitu tertera logo 
pemkot semarang

6 9 Juni 2021 @yeni_saputri Min, mohon info vaksin di Solo 
dong. Terima kasih

Langsung menghubungi ke dinkes 
kota surakarta kak, karena 
sasaran vaksinasi ada di mereka. 
Kami Provinsi hanya droping vaksin 
dari pusat ke kab/kota

REKAP ADUAN TAHUN 2021
DM TWITTER

BULAN JUNI

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

SUKAMTO, S.KM, M.KES
Pembina

NIP. 19680414 198803 1 004



7 9 Juni 2021 @azinuraini Selamat malam min, mohon maaf 
sebelum nya apakah vaksin 
imunisasi DPT pada bayi untuk 
wilayah jawa tengah masih kosong? 
Dan kalo boleh tau mohon infonya 
kira kira kapan yaa ketersediaan 
vaksin kembali ada? Terimakasih 
sebelum nya dan mohon infonya

Memang kosong kak, dari pust 
belum ada dropping lagi. Kalau mau 
bisa vaksin mandiri berbayar

8 11 Juni 2021 @PuspitaHapsari Selamat sore, saya mau 
menanyakan, apakah benar di 
purwodadi grobogan, hasil swab 
PCR pasien baru keluar setelah 3 
hari dari pengambilan sample? Bila 
benar, mengapa bisa demikian? 
Terima kasih.

2-3 hari bisa.tergantung antrian

9 19 Juni 2021 @Raharjo_lala Selamat malam admin. Ijin 
bertanya. Vaksinasi untuk usia 18+ 
kapan mulai ya? Provinsi lain 
sepertinya sudah mulai.

emkot semarang sudah. Silakan 
dicek di ig dinkes kota smrg

10 22 Juni 2021 @rezzapahlevic Min di PT. SMJ brebes 
terkonfirmasi ada karyawan yg 
terpapar covid19 setelah di lakukan 
tes antigen. Kira² apa tindakan dari 
dinkes setempat ya? Kebetulan 
adik saya bekerja di situ.

Ya kalau tidak dilaporkan ke dinkes 
setempat atau hrd njenengan. 
Bagaimana bisa ditracking?? 
Silakan berkontak ke dinkes 
setempatnya

11 23 Juni 2021 @liverpudlian85 Saya mau menanyakan untuk 
syarat vaksin usia 18+, Jika 
kondisi tubuh tidak 100% fit 
(sedikit lelah dan tenggorokan 
sedikit sakit) apakah boleh 
menerima vaksin?

Lebih baik ditunda dlu

12 24 Juni 2021 @Hypervenom_46 Selamat siang min, mau tanya 
untuk vaksinasi lansia sragen 
apakah masi bisa mendaftar? ART 
saya usia 62th belum dapat 
undangan vaksinasi dari sragen, 
sedangkan untuk domisili di solo 
sudah 14th sejak 2007 juga tidak 
bisa vaksin di solo karena ktp 
sragen

Silakan berkontak ke dinkes sragen

13 25 Juni 2021 @eko_dalananyar Assalamualaikum bpk/ibu , Mohon 
informasinya syarat dan ketentuan 
untuk membuat jampersal di 
kabupaten karanganyar, Karena 
adik ipar saya tidak bisa 
mendaftarkanya dengan 
keterangan dari bidan katanya 
karena adik saya (yang hamil) tidak 
memiliki penyakit bawaan , apakah 
emang seperti itu pak/ibu.. 
Terimakasih infonya,

Silakan ditanyakan ke dinkes 
karanganyarnya kak

14 26 Juni 2021 @nurulhiidaya_ Hallo min, selamat pagi. Untuk 
vaksinasi di kabupaten 
karanganyar baru sampai usia 
lansia, padahal dibeberapa 
kabupaten sudah untuk usia 8-50 
tahun. Bagaimana ya min, apakah 
jumlah vaksinnya sedikit atau 
bagaimana?

Sesuai kebijakan masing masing 
daerah

15 27 Juni 2021 @yahya_fauzan Maaf admin, mau tnya apakah 
Dinkes prov Jateng udah di droping 
vaksin DPT untuk bayi2 seJateng?

Pertanyaan njenengan masih sama 
nggih. Dan jaaaban kami masih 
sama. Kami sudah minta vaksin dpt 
ke pusat. Dan belum didroppin

16 27 Juni 2021 @luckyhalfclown Halo kak mau tanya mengenai 
kalau ada salah satu anggota 
keluarga ada yang positif covid-19 
yang harus dilakukan apa ya

Ya keluarga yg pos segera isoman



17 28 Juni 2021 @yourspicysugar min mau tanya dong terkait vaksin 
covid, kalau misalkan kondisi abis 
keseleo atau salah urat boleh ikut 
vaksin gak ? mohon infonya min 
soalnya klo boleh besok pengen 
ikut vaksin, mkash

Boleh

18 29 Juni 2021 @dngksmzn untuk ke pemkot smg harus 
mendaftar dulu ato on the spot ya? 
kalo harus mendaftar dulu lewat 
web ato bagaimana ya min? terima 
kasih

pemkot belum kak, hanya di 
grahadika

19 29 Juni 2021 @udinmahapala1 Apakah boleh berinteraksi dg orang 
positif covid yg sedang isolasi 
mandiri? Bagaimana prosedurnya?

tidak boleh kak. prosedurnya harus 
melapor ke rt/rw setempat dan 
puskesmas. nanti pihak 
puskesmas akan menjelaskan dan 
memantau pasien

20 30 Juni 2021 @occa_liza Pagi pak,pak keluarga saya di 
Magelang kmrin tes swab antigen 
mandiri setelah sebelumnya 
demam,hasilnya positif,kami 
laporan ke puskesmas dan Polsek 
setempat. Kemudian,d dalam rumah 
ada 4 anggota keluarga lainnya yg 
ternyata juga mengalami gejala yg 
sama. Oleh pihak 
puskesmas,keluarga diminta 
datang ke puskesmas untuk PCR 
dan swab antigen hari ini,Rabu 
30/6. Namun ternyata ibu yg 
usianya sdh tua dan nafsu 
makannya yg menurun tidak kuat 
kalo harus berjalan sendri ke 
puskesmas,untuk naik dibonceng 
motor jg beliau tidak kuat Krn 
kondisinya lemas. Sedangkan yg 
terkonfirmasi antigen positif juga 
badannya akan ngilu kalo bawa 
motor sendri juga dia tidak 
sanggup,3 anggota keluarga yg lain 
masih anak2 pak. Apakah ada 
kemungkinan petugas puskesmas 
datang ke rmah? Atau keluarga 
saya memang harus datang sendri 
k puskesmas? Atau cukup dengan 
isoman saja sampai gejala hilang? 
Saya sudah tanya satgas covid 
desa dan bidan desa jawabannya 
tidak bisa. Jadi apakah cukup 
isoman saja ya pak?

silahkan menghubungi puskesmas, 
nanti akan diberi jalan keluar. 
biasanya dari puskesmas akan ada 
assesment kunjungan ke rumah 
tapi tergantung puskesmasnya 
juga, tiap wilayah beda-beda

21 30 Juni 2021 @syifa_razana Salam, siang kak mau tanya dong. 
Prosedural penangan pasien covid 
bergejala dg isoman dirumah, 
setelah 14 hari memang cuma 
dicek kesehatan sama kadar 
oksigen di badannya saja ya kak? 
Tidak ada layanan (gratis) swab pcr 
ulang tuk memastikan benar" 
negatif? Terimakasih

kalau sesuai pedoman dari 
kemenkes memang seperti itu kak 
karena setelah masa inkubasi 14 
hari, virusnya tidak menular lagi. 
apabila memang tidak yakin dapat 
melanjutkan isoman



22 30 Juni 2021 @panggilajabara Mohon agar bisa kembali dilakukan 
pertemuan dengan LSM² yg 
menjangkau teman² ODHIV di 
daerah agar bisa segera diketahui 
masalah pokok dan bisa segera 
dicari solusinya bapak/ibu. Saya 
tau saat ini dinkes jga sedang 
berjibaku dengan kasus C-19, 
namun kasus dan layanan 
kesehatan lain seeprti HIV ini jga 
sya kira jgan sampai 
dikesampingkan. DM ini adl wujud 
keprihatinan saya sekaligus wujud 
ketidak berdayaan saya karena 
saya tidak punya akses untuk bisa 
membantu banyak teman² ODHIV di 
wilayah Jawa Tengah walau saya 
sangat ingin melakukannya.

Akan kami tindak lanjuti bersama 
layanan terkait dan kami 
koordinasikan bersama LSM 
pendamping juga.

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 1 Juli 2021 @OeiKookoei Selamat Pagi, saya mau 

menanyakan mengenai kasus 
pasien covid yg kabur. Tadi saya 
sudah menanyakan pada dinas 
kesehatan daerah saya. Tapi saya 
ingin lebih detailnya. Terima kasih.

silakan ditanyakan lgsg ke dinkes 
di daerah njenenhan nggin

2 1 Juli 2021 @gureumky Maaf, saya masyarakat umum yang 
ingin vaksin. Kira2 sdh bisa blm 
ya? Kalau bisa, bida dftr dan 
vaksin dmna ya?

Krn smntara yg tanpa syarat 
domisli dan usia msh rs2 dbwh 
kemenkes yg melayani

3 3 Juli 2021 @siti_ngaisah44 Siang min, mau tanya junkis 
pendaftaran vaksin itu gimana ya? 
Apakah hrs ndaftar langsung ke 
dinkes setempat atau bisa daftar 
online lewat RS yg ditunjuk 
pemerintah?

kebijakan tiap kota/kabupaten 
berbeda kak, tapi biasanya untuk 
RS, masing-masing sudah membuat 
kanal untuk pendaftaran online 
karena terbatas kuota vaksinnya 
dan mengurangi kerumunan. coba 
disearching dulu RS yang dipilih 
untuk vaksin nanti pendaftarannya 
bagaimana, yang jelas syaratnya 
hanya menunjukkan ktp

4 3 Juli 2021 @AnetteTristin Min mau tanya, kalo sebelumnya 
dah terdaftar peserta vaksin tapi 
ternyata sempat (+), akhirnya 
setelah beberapa hari dan test 
hasilnya sudah (-) sebelum jadwal 
vaksin Kalo gini tetap harus 
nunggu 3 bulan ya buat vaksin? 
Jadinya pendaftarannya dibatalkan?

iya kak sesuai protokol harus 
menunggu selama 3 bulan sebelum 
divaksin

5 3 Juli 2021 @taufiq_alkarkhy Min, Mohon bisa dilakukan 
investigasi thd RS yang meng-
covid-kan pasien. Menurut saya ini 
salah satu penyebab masyarakat 
masih memandang Covid sebelah 
mata. Karena ada beberapa kasus 
yang beredar di masyarakat, 
mereka yang meninggal diharus 
menandatangani kematian Covid 
agar terbebas dari biaya RS. 
Maturnuwun

Beri bukti yg akurat kak

BULAN JULI

REKAP ADUAN TAHUN 2021
DM TWITTER



6 4 Juli2021 @Mr_Azuma Kenapa saya tidak mendapat surat 
hasil swab pcr dari dinkes, Saya 
telah tes swab pcr di dinkes tgl 21 
Juni tapi tidak mendapatkan surat 
hasil tes pcr. Tetapi katanya 
dinyatakan positif. Mohon 
penjelasannya

dinkes mana yang dimaksud? bisa 
minta ke dinkes yang bersangkutan

7 4 Juli2021 @STNG17 Sore min, terkait pelaporan kantor 
sektor non-esensial yang tetap 
WFO disaat PPKM Darurat, saya 
bisa melapor kemana ya? 
Terimakasih

Silakan ke pemkab/pemkot 
masing2, Ke satpol pp masing2

8 4 Juli2021 @diahdwiputri_ Selamat malam min, Perkenalkan 
saya Diah dari Lapor Covid-19, 
maaf sebelumnya karena 
menghubungi Via twitter pribadi. 
Kami mendapat laporan dari warga 
sebagai berikut : “Warung SS 
Wiryaatmana Purwokerto masih 
melayani dine in hari ini” Nama 
tempat : Waroeng SS Wiryaatmaja 
Purwokerto Alamat Lokasi : Jl. RA 
Wiryaatmaja, Pesayangan, 
Kedungwuluh, Purwokerto Bar., 
Kabupaten Banyumas, Jawa 
Tengah 53131 Sektor Usaha : 
Restoran Mohon bantuanya untuk 
ditindaklanjuti 
_______________________ "Smart 
hard work with a heart (Teamwork 
makes perfect)" 
https://laporcovid19.org Mobile and 
WA : +62 857-7228-5061 Instagram 
: 
https://instagram.com/laporcovid19/ 
 Twitter : 
https://twitter.com/LaporCovid 
Facebook : 
https://facebook.com/LaporCovid19

langsung ke satgas dinkes 
setempat atau kepolisian kak, 
karena yang dapat menindak 
mereka

9 5 Juli 2021 @ekarianovita30 pagi min,mau nanya dong,apakah 
bisa vaksin yang pertama dan 
kedua beda tempat?(saya telah 
mendapatkan vaksin sinovac yang 
pertama), vaksin pertama saya di 
lais,muba,sumsel
rencana yang kedua di 
sragen,jateng

tidak bisa kak, harus ditempat 
yang sama karena terkait dengan 
kuota vaksin yg telah dialokasikan 
ditempat tersebut dan sistemnya

10 5 Juli 2021 @yanuardiyogi Assalamualaikum wrwb Mohon info, 
utk imunisasi bayi yg kedua (DPT) 
sdh berbulan-bulan kosong di Kab 
Kebumen, mohon solusinya Terima 
kasih

memang kosong kak, di provinsi 
juga kosong belum ada kiriman dari 
pusat. sebagai alternatif dapat 
vaksin mandiri di vaskes swasta

11 5 Juli 2021 @uutmarcouth Saya sudah vaksin, tapi kok 
sertifikatnya belum tersedia ya

hubungi 119 kak, soalnya 
sistemnya ikut pusat

12 8 Juli 2021 @tetaaps Selamat siang, mau tanya. Kalau 
saya mau tanya seputar website 
victori vaksin apakah bisa melalui 
dm ini?

victori itu ke pemkot semarang, 
bukan di dinkesprov jateng, karena 
pelaksananya adalah kota semarng

13 8 Juli 2021 @much_rozaq Saya isoma di kost sendiri tanpa 
suplai obat-obatan dan makanan, 
saya ingin mengajukan isoma 
terpusat, Posisi saya di Wates 
Gondoriyo Ngaliyan Semarang

isoman terpusat dapat melalui 
puskesmas kak, karena rujukannya 
harus puskesmas



14 9 Juli 2021 @ws_hadifika Saya dari Pagerruyung,Kendal...... 
mohon tanggapannya Pak / Bu...... 
vaksin/imunisasi untuk bayi 
didaerah saya kosong...... apakah 
imunisasi yg terlambat tidak 
berdampak buruk untuk kesehatan 
& tumbuh kembang bayi...... mohon 
jangan sampai terlupakan...... 
maturnuwun

maaf untuk vaksin/imunisasi DPT 
pada bayi sudah tersedia di Dinkes 
Prov, dan distribusi tergantung 
DKK kab kendal kapan untuk 
pengambilanya

15 11 Juli 2021 @maratangaa Selamat pagi, saya mau tanya kalo 
mau ikut vaksin di kecamatan lain 
yg sedang mengadakan vaksinasi 
boleh tidak ya?

Selama kuota masih ada boleh kak 
bisa ditanyakan di DKK Kab/Kota 
setempat

16 11 Juli 2021 @MagdaHesti Mau tanya pak kalo untuk wilayah 
bulukerto jawa tengah dimana 
sentra vaksin untuk lansia 
pak,karena yang didahulukan 
malah yang usia muda bukan lansia 
itupun dipilih bbrpa orang dari tiap 
desa

Mohon maaf Bulukerto masuk kab 
mana njih?. Bisa hubungi DKK Kab 
setempat atau Pemkab setempat

17 11 Juli 2021 @akbarbagastian Pagi min, mau tanya informasi rs 
non covid di semarang mana ya? 
Suwun

Pagi kak, RS menanganin non 
covid dan covid kak. Bisa akses di 
Siranap kak

18 12 Juli 2021 @donas27967723 pendaftarannya lgsg ke puskesmas 
halmahera aja ? atau telp hotline 
nya?

Link diAtas ada tatacaranya.

19 12 Juli 2021 @akbarbagastian Pagi min, mau tanya informasi rs 
non covid di semarang mana ya? 
Suwun

Pagi kak, RS menanganin non 
covid dan covid kak. Bisa akses di 
Siranap kak

20 12 Juli 2021 @subaknim Selamat pagi, saya mau tanya kalo 
mau ikut vaksin di kecamatan lain 
yg sedang mengadakan vaksinasi 
boleh tidak ya?

Selama kuota masih ada boleh kak 
bisa ditanyakan di DKK Kab/Kota 
setempat

21 13 Juli 2021 @marleyfathur Info dong pak/bu admin Tangan 
melipat
Apakah orang yang hasil swab nya 
positif covid itu diberikan surat 
hasil positif dan surat edaran untuk 
melaksanakan isolasi mandiri ya? 
Terimakasih Tangan melipat

Surat Hasil swab positif kak

22 15 Juli 2021 @sekarbatique Sore adminTangan melipatSTR 
saya hilang no lupa dan sdh exp 
2017 saya mau perpanjang..apakah 
ada solusi?

langsung ke ktki

23 17 Juli 2021 @exonomicst Permisi Pak. Bolehkah saya tahu 
informasi vaksin di kabupaten Pati? 
Matursuwun nggih Pak.

silakan bertanya ke puskesmas 
setempat

24 17 Juli 2021 @rika_ira sore, Min.. sy rika, mau tanya, 
apakah ada vaksinasi umum bagi 
warga Jateng umur 18+ di Kota 
Semarang? KTP luar semarang.
terima kasih

25 20 Juli 2021 @Syahrud42192983 Slamat siang Dinas kesehatan, ijin 
bertanya apakah dlam kondisi 
pandemi seperti ini masih berlaku 
kah aturan supaya ibu hamil 
bekerja dirumah, karena kondisi 
yang rentan? Trimakasih

Mohon maaf Sesuai aturan 
pemerintah dengan adanya 
Program PPKM Darurat, 
Perusahaan dan kantor dibagi 
menjadi Esensial dan Non Esensial
21 Jul 2021 10.53 AM
kalau untuk aturan bekerja dirumah 
WFH / dikantor atau WFO sesuai 
aturan PPKM darurat. Namun 
kembali lagi di kebijakan 
Perusahaan istri njenengan kerja

26 21 Juli 2021 @abdilaaaaa Halo min mau nanya, kalo semisal 
kita udah vaksin 1 terus kita positif 
dan sembuh, itu jadwal vaksin 
keduanya gimana ya? Tetep di 
tanggal segitu atau ditunda? Terima 
kasih

Minimal 3 bln



27 21 Juli 2021 @tyonatadecoco selamat malam min,
mohon infonya jadwal vaksin gratis 
area banyumas, dan apakah bisa 
untuk KTP luar banyumas?
mohon bantuannya saya dan 
karyawan saya ingin vaksin namun 
kuota full terus.
terima kasih

Mohon maaf kak, untuk alokasi 
vaksin di Daerah yang tau persis 
Alokasinya adalah daerah masng2 
kak. Jika kuota full berarti Fasilitas 
Pelayanan Vaksinasi disana 
terbatas kak

28 23 Juli 2021 @budhihermanto Kok vaksin gak tersedia min, kami 
diminta ke polres juga habis.
Di jateng stok vaksin covid ada brp 
byk?Purwangera, Banjarnegara
Gak ada vaksin bu/pak. Warga 
desa saya siap vaksin, barangnya 
gak ada
Desa siap biayai

baik pak, maaf atas 
ketidaknyamannya
ini saya konfirmasi bagian 
penyimpanan, Vaksin datang dari 
pusat 2/3 hari yang lalu. Kemaren 
DKK Banjarnegara sudak 
konfirmasi untuk pengambilan
mohon ditunggu njih pak

29 23 Juli 2021 @HarsonoDebora Tolong tanya, sy vaksin pertama di 
RSI Kudus bersama tempat kerja. 
Sy KTP Semarang. Sudah 1 minggu 
lebih vaksin ke2 masih kosong & 
Posisi WFH di semarang. Apa boleh 
vajsin ke2 si Semarang? 
Bagaimana cara daftarnya?

Silakan kontak ke dinkes kota 
semarang

30 26 Juli 2021 @yustinus_h Pagi min.
Mau tanya
Saya kan vaksin ke satu di 
puskesmas Bumiayu tanggal 20 
Juni. Untuk vaksin kedua 
seharusnya 21 juli 2021 tapi dari 
pihak puskesmas memberitahukan 
kalau vaksin belum datang.
Apakah saya bisa vaksin kedua di 
Purwokerto?
Apakah saya vaksin kedua harus 
tetap di puskesmas Bumiayu?

Bisa kak jika ada ketersediaan 
vaksin di Fasyankes Purwokerto

31 26 Juli 2021 @wahyuAgusB Selamat sore.. apakah ada rencana 
untuk vaksin langsung terjun ke 
desa desa yang minim akses ke 
layanan kesehatan dan 
pengetahuan..
Sehubungan dibeberapa desa yang 
sulit akses mendapatkan vaksinasi 
mungkin sudah banyak yang 
terpapar ditandai dengan beberapa 
warga yang mengalami anosmia 
namun karena kurangnya informasi 
dan agar tidak menimbulkan panik 
berlebih dianggap sebagai masuk 
angin.. apalagi mayoritas penduduk 
yang hanya berprofesi sebagai 
buruh petani dimana usianya 
banyak yang sudah >50

Kemungkinan ada kak, nanti DKK 
Kab/Kota yang beri kebijakan kak
Dilihat
bisa hubungi DKK kab/Kota disana

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

UNTUNG SAEFURRACHMAWAN, S.KEP, M.KES
Penata Tk. I

NIP. 19720913 199403 1 004



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 16 Januari 2021 @RakjatDjelataaa

·
Nonton ndoro ku divaksin wes seneng 
atiku... Wong cilik mung entuk arep2 wae 
☺, arep taun jebot tekane yo podo wae... 
Ora obah ora mangan ☺

insya alloh dapat ya kak. nunggu 
nggih. saking pusat
nuwun

2 17 Januari 2021 @Aska2126 Pak saya warga Jateng yang kerjanya 
pindah pindah, apa saya masih bisa dapet 
vaksin ketika nanti ada tugas kerja di luar 
Jateng?

masuk masyarakat umum nanti 
akan mendptkan vaksinasi pada 
tahap 4. berlaku nasional ya. itu 
loangsung ke hotline pusat bukan 
daerah.terima kasih

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1

5 Februari 2021 @kasih_kukasihi Nunggu2 vaksin mboten teko2, kok 
njenengan Oya ayooo.

ya sabar kak nunggu giliran 
tahapannya nggih. untuk tahap 1 
ya memang untuk nakes dahulu, 
tahap 2 untuk pelayanan publik, 
baru nanti masyrakat umum dan 
lansia. semua jadwal mengikuti 

PUSAT ya. terima kasih

2

5 Februari 2021 @DewantiNila maaf mau bertanya nggih. Saya nakes di 
salah satu rs di smg. Untuk info soal 

vaksin dahulu NIK saya terdaftar sbagai 
penerima. Tp pada saat proses mulai 

vaksin NIK saya menjadi tidak terdaftar. 
Apakah ada solusi admin? Terimakasih

sudah ditanyakan ke dinkes kota 
semarang? apakah sudah terdaftar 
di sisdmk. karena PCARE terpusat 

kak. terimakasih

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1

2 Maret 2021 @walang_kerik sekedar informasi untuk dinas terkait, 
mohon untuk peningkatan pelayanan di 
bidang kesehatan di RSUD BANYUMAS, 
pelayan sangat mengecewakan, seolah2 
menyepelakn pasien, terutama untuk 
Bumil, keadaan sedang darurat malah di 
biarkan saja,

Mohon dibantu dm nama pasien 
dan kontak yg bs kami hubungi, 
untuk dpt  kami TL ya

2
5 Maret 2021 @nurmala_tamba @dinkesjateng

 vaksinasi untuk lansia mekanismenya 
bagaimana ya dan daftarnya di mana

mekanisme diserahkan ke 
kabupaten kota masing - masing 
kak. terima kasih

MENTION TWITTER

BULAN MARET

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

SUKAMTO, S.KM, M.KES
Pembina

NIP. 19680414 198803 1 004

REKAP ADUAN TAHUN 2021

Pembina
NIP. 19680414 198803 1 004
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REKAP ADUAN TAHUN 2021
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Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

SUKAMTO, S.KM, M.KES



3

6 Maret 2021 @n1_smk @dinkesjateng
 assalamualaikum..
Bapak... Program Vaksin utk guru guru 
SMA dan SMK apakah sudah di mulai...?

Caranya bagaimana

dikoordinir oleh dinas 
pendidikan.terimakasih

4

12 Maret 2021 @onii_mh Halo selamat sore admin 
@dinkesjateng
 yg terhormat. Saya mau bertanya, 
apakah ada perbedaan pelayanan 
kesehatan dari rumah sakit kepada pasien 
bagi yg menggunakan KIS dengan yang 
tidak/mandiri?
Cc : 
@ganjarpranowo
 

Terimakasih banyak untuk kesediaannya 
menjawab Tangan melipat

5

14 Maret 2021 @yahyawijaya
·

Kalau seseorang sdh punya antibodi dgn 
titer 175, apakah masih harus vaksinasi? 
@dinkesjateng

titer antobodi itu akan menurun 
perlahan lahan sampai dengan 3 
bulan. Oleh karena itu, tetap perlu 
divaksinasi. begitu nggih.

6
29 Maret 2021 @yuswadi33163163

·
saat berobat ke puskesmas, ternyata kis 
saya tidak ditanggung, akhirnya kemarin  
saya serahkan desa untuk mengusulkan

memang seperti itu bapak. dari 
desa.

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 7 April 2021 @dimasrifkim @dinkesjateng

 min, untuk kab grobogan mekanisme 
pendaftaran vaksin gmn ya? karna di 
website resmi tidak ada info yg jelas.

kami sampaikan ke dinkes 
grobogan nggih

2 16 April 2021 @sapsafsap Salam, tendik yg terjadwal vaksin hari ini 
tidak diterima panitia pak, jauh-jauh sudah 
sampai lokasi ini pak. Nasib kita 
terkatung2 dan blm ada kejelasan dri 
panitia. 
@dinkesjateng

njenengan vaksin dimana

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 1 Mei 2021 @koassgigi Cc 

@ganjarpranowo
 
@dinkesjateng
 perbanyak screening test pak. Prokes sudah mulai 
longgar di pasar dan tempat ibadah 
@satpolpp_jateng

nggih. terima kasih untuk masukannya

BULAN MEI
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2 3 Mei 2021 @anakdesaid Pemudik dihimbau untuk tes antigen di Puskesmas 
‘gratis’. 
tapi ingat, ada biaya pendaftaran ada yg 5rb ada juga 
yg 8rb. 
Biaya pendaftaran ini legal atau? Wajah berpikir…. 
@dinkesjateng
@ganjarpranowo

disesuaikan dengan kebijakan di puskesmas 
tersbut.
biaya pendaftaramn memang segitu kak 
range 5rb-8rb,
diluar ktp domisili di atas 5rb.
untuk informasi, PUSKESMAS dibawah 
dinkes kabupaten/kota nggih, dan mreka 
dibawah pemerintahan 
kabupaten/kota,kebijakan ada disana. terima 
kasih

3 4 Mei 2021 @Suara_nDongkal Nyuwun petunjuk 
@dinkesjateng @Dinkes_Pemalang
menawi swab antigen niku pungutan biaya di atur 
perda nomer pinten nggeh ...?

setau kami kok mboten wonten perda jateng 
mengatur hal tsb. silakan ditanyakan ke 
puskesmasnya atau ke dinkesnya perihal 
kebijakan yang mengatur harga swab 
antigen disana bagaimana. terima kasih

4 9 Mei 2021 @ajiret @dinkesjateng
 nyuwun sewu pak, ajeng tangklet. Menawi 
mekanisme pemdaftaran vaksinasi covid 19 untuk 
lansia pripun nggih pak? Khususnya dikabupaten pati. 
Matur sembah suwun Folded hands 
@ganjarpranowo

cc 
@dinkespati
 mohon di TL. terima kasih

5 18 Mei 2021 @Bashudewa22 Mhn agr Pelayanan di
Puskesmas kec.jatibarang
Kab.Brebes.
Bs lbh ramah dgn Msyrkt
Mrka jg pny hak yg sama
Utk dilayani dgn baik!

mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. 
akan kami sampaikan ke puskesmas 
setempat.

cc 
@dinkesbrebeskab

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 2 Juni 2021 @AlexanderHR_14 Lah gmn mau profesional pak. Saya distribusi alkes 

ke RSUD LIMPUNG dr sept 2020 aja blm kebayar2 
alesannya blm ada dana cair @dinkesjateng 
@dinkesbatang @KemenkesRI

@dinkesbatang @batangkabgoid
 mohon info perihal laporan ini njih.nuwun 
admin

2 4 Juni 2021 @bibisoju Halo. Anak teman saya positif covid (umur 1+), 
teman saya negatif tapi mulai meriang kalau malam.
Anaknya anosmia & sdh 3 hari ngga mau makan-
minum. Mau lapor satgas covid jateng, semua kontak 
ngga bisa dihubungi. @LaporGub_ @provjateng 
@BNPB_Indonesia @ganjarpranowo

Detail alamat & kontak yg bersangkutan 
tolong bisa di DM ke kami nggih

3 5 Juni 2021 @ilysalr Data di provinsi tidak akurat, gap data antara 
@jeparakabgoid dengan 
@provjateng lebih dari 2000 kasus dan tidak ada 
tindak lanjut sejak lama 
@dinkeskabjepara @dinkesjateng @ganjarpranowo 
@asumsico
@NajwaShihab @MataNajwa @masandijepara 
@BPBDJepara

sudah melalui dm ya

4 8 Juni 2021 @shmilykiti vaksin difabel tp masih under 40 bisa ga pak? Prioritas 50th nggih.

5 8 Juni 2021 @ERokhanawati Ini utk warga yg ber KTP se Jateng po, min? yap

6 8 Juni 2021 @MunaAnindia Kak kalo nakes ktp kendal,datang sendiri tidak bawa 
lansia bisa ikut divaksin?

prioritas usia 50 th k atas

7 8 Juni 2021 @AndreasHeriK Harus KTP Semarang apa gak min?? ktp jateng kakak

8 13 Juni 2021 @eskadobeabeo Halo mau tanya, kalau mau lihat penambahan kasus 
per Kabupaten di Jateng dimana nggih?

Kalau data kasus cek disini 
http://corona.jatengprov.go.id/data kemudian 
scroll kebawah di tabel sebaran covid-19 di 
jawa tengah pilih tab kabupaten/kota

9 23 Juni 2021 @taufiq_alkarkhy Apakah KTP luar daerah bisa mendaftar vaksin di 
Puskesmas terdekat dengan tempat domisili?
@dinkesjateng @LaporGub_

Sesuai domisili ktp kak
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NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 1 Juli 2021 @uwitbesiar Pak kota magelang vaksin buat 12 thn 

keatas kapan ya
Smentara belum ya. Ditunggu ya.

2 1 Juli 2021 @SantorinisSun Kami menjaga mati2an agar prokes 
ditempat kerja bisa dijalankan maksimal.  
Tp tetap saja karywan byk yg dikarantina 
tdk boleh masuk krn anggota kuarganya 
ada yg kena Covid. Artinya, ppkm di 
lingkungan tempat tinggalnya rt/rw tdk 
jalan. 

nggih, tetap semangat tegakkan 
prokes nggih kak

3 1 Juli 2021 @HalimPerdana69 Pak, mohon info, untuk usaha barbershop 
di Jateng, selama PPKM Darurat Jawa dan 
Bali mulai 3 Juli 2021, apakah masih boleh 
buka sampai jam 20.00 dengan 
menerapkan protokol kesehatan dan 
membatasi 50% dari kapasitas?

Seharusnya tidak ya. Karena 
barbershop masuk ke sektor non 
esensial menurut edaran instruksi 
mendagri nomor 15 tahun 2021, 
dan sebaiknya tutup.

4 3 Juli 2021 @achmadsoetarno Bagi sedulur yang berada di perantauan 
khususnya wilayah Banten dan Jakarta 
apakah bisa mendapatkan vaksinasi disini 
dan bagaimana caranya? suwun.

Nyuwun sewu yg non domisili untuk 
dapat dilyani vaksin di faskes2 
dibawah KEMENKES langsung, 
sperti di kota semarang ada di 
@rskariadi

5 3 Juli 2021 @ekoadji Sudan vaksin pertama di kantor mas gub 
@ganjarpranowo
 dan dpt surat ket dan jadwal untuk 
dibawa saat vaksin ke dua nanti, apa 
perlu daftar on line lagi nggih 
@humasjateng
 @dinkesjateng

Perlu. 
Daftarkan ke link 
http://bit.ly/cekvaksin2

6 6 Juli 2021 @SupiAlfahreza @dinkesjateng
 mohon maaf, mohon informasinya bapak 
ibu , cara mendapatkan vaksin gratis bagi 
masyarakat umum, di wilayah kecamatan 
Batang kab batang, ( saya sudah divaksin 
ke 2 ) @ganjarpranowo
 @dinkesbatang

Maksudnya untuk vaksin kedua? 
Sebetulnya vaksin lebih baik 
ditempat yg sama ketika 
mendapatkan vaksin pertama

7 6 Juli 2021 @straightermawa
·

@dinkesjateng
 mohon info untuk surat vaksin sebagai 
sayarat terbang bagi yg ber KTP luar 
Jateng ? Istri saya mau pulang ke 
Pontianak 

Surat vaksin? Maksudnya 
sertifikatnya?

8 8 Juli 2021 @undipmenfess -dips! minta tolong info rumah sakit yang 
ada ventilatornya di daerah semarang euy 

9 8 Juli 2021 @annjaehyung Saya mohon dengan sangat pak.. ini di 
komplek saya hampir 10 orang terpapar 
covid.. tetapi tidak ada tindak lanjut dari 
puskesmas/ rumah sakit. Terimakasih 
banyak pak..

10 8 Juli 2021 @PujoArdiantoWel Min @dinkesjateng
 dlu sy vaksin pertama di RS. Amino. 
Vaksin kedua kan selang 2 minggu kan, la 
ini sdh lebih 1 bulan. Apakah sy masih 
bisa dpt vaksin kedua? Dan apakah lokasi 
vaksin kedua juga dilokasi yg sama?

harus dilokasi yang sama

Pembina
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11 9 Juli 2021 @MAMOfficial3
·

 mohon dibantu..kok RS Di Rembang ini 
gak diundang meeting...sampe blm paham 
SOP barunya. Mesakke pasien'e 
Pak...tulung dibantu. Isuk awan sore 
sampe wengi ... Nang Masjid desaku akeh 
pengumuman diawali "innalillahi"

12 9 Juli 2021 @ardiyantosecang @dinkesjateng
 adakah kerja sama pelayanan kesehatan 
vaksinasi massal tanpa syarat dengan 
lembaga swasta kalo ada gimana prosedur 
nya? 
@ganjarpranowo

13 10 Juli 2021 @Kokofajarns Rumah Sakit di kota Semarang dan 
sekitarnya penuh Pak, pada saat kami 
harus mengantar penderita Covid/non 
Covid ke RS selalu tertolak dan ahirnya 
pulang kerumah yg menjadikan minim 
penanganan. Mohon petunjuk.

Terima kasih.
Mohon maaf atas 
ketidaknyamannya. 

Kondisi saat ini seperti itu 
nggih.mohon maaf sekali.
Saget dicek saturasi dirumah, 
diusahakan melaksanakan teknik 
proning apabila saturasi dirasa 
mulai turun.
Dan bisa cek rs2 melalui applikasi 
juga ke 
https://link.kemkes.go.id/NewSirana
p

14 10 Juli 2021 @AynieAynun Lapor sejak tgl 8/7, sampe skrg blm ada 
tindakan dari puskesmas, blm dikasih 
vitamin, obat, blm dipantau juga 
@dinkesjateng
 @satgascovid19id
 @provjateng
 @BPPD_JATENG

akan kami sampaikan ke dinkes 
setempat

15 11 Juli 2021 @Miftahaly_ izin bertanya @dinkestegalkab
  @dinkesjateng
 @umiazizah60
 @HumasTegalkab
  bagaimana prosedur pendaftaran 
vaksinasi di Kab. Tegal nggih? Khususnya 
di Desa/Kec. Dukuhturi
Matursuwun

akan kami sampaikan ke dinkes 
setempat

16 11 Juli 2021 @Sant_alle Pak mohon pasokan oksigen ke rs rujukan 
covid dikuati pak

Admin @BPPD_JATENG
 utk hal tsb bs kontak ke hotline 
pengaduan oksigennyg dirilis oleh 
@ESDMJateng
 perihal Layanan Kebutuhan 
Oksigen Medis Rs Jateng

17 12 Juli 2021 @jonisarjono @dinkesjateng
 vaksin covid19 usia 12-17 di jateng akan 
dimulai kapan?

18 13 Juli 2021 @marleyfathur Kalau orang yang di swab sebelum vaksin 
hasilnya positif apakah langsung isolasi 
mandiri pak?

Nggih.betul.hrus isoman

19 14 Juli 2021  
@ayubrohede

Mohon dinotice ya pak , sudah saatnya 
saya harus speak up ke pelayan 
masyarakat di desa kami. Saya sangat 
terbeban pak. Bahkan tetangga dekat 
kami ada yang ga pernah maskeran dan 
ga percaya covid. Ini SANGAT 
MERESAHKAN @ganjarpranowo
 @dinkesjateng
 #JatengGayeng

terima kasih atas sarannya

20 14 Juli 2021 @arissetyaw4n @ganjarpranowo
 , mo vaksin di tawang, sudah punya tiket, 
ditolak krn yg dilayani KTP semarang, 
saya KTP kendal tidak dilayani, monggo 
solusi nya

Tiket yg dimaksud e-tiket dari 
pedulilindungi atau tiket dari 
http://victori.semarangkota.go.id?

21 16 Juli 2021 @pipitcuit82 @dinkesjateng
 pak, apakah ada list RS/lab yg ter-afiliasi 
dgn program telemedicine di area 
JATENG? terimakasih

Belum ada kak, untuk Lab yang 
kerjasama dengan @KemenkesRI
 baru di Jakarta & sekitarnya kak



22 17 Juli 2021 @Iskanda09575687 @dinkesjateng
 saya ber KTP Surabaya Jawa Timur dan 
saat ini bertempat tinggal di Brangsong 
Kabupaten Kendal, dan belum sempat di 
vaksin saat di Surabaya. Mohon info, 
tempat vaksinasi terdekat.

usia berapa njenengan? apabila 
usia 40+ sudah bisa vaksinasi di 
gradhika. dengan membawa surat 
keterangan domisili. nuwun

23 18 Juli 2021 @teguhnugroho19 Angka-angka di web pemkot kota 
magelang  vs pemprov sesuai. 
Jempolantetapi daerah lain koq beda beda 
ya.  Kenapa min? *nanya kalem

24 19 Juli 2021 @Alfaard Pengalaman mertua meninggal karena 
covid 2 juli kemaren, lbh baik skrg perkuat 
di tingkat bawah.. Puskesmas d 
perkuat,isoman d rmh tanpa ada 
pendampingan dr puskesmas ya repot 
terjadi perburukan dan rumah sakit nya yg 
repot karena pasien sudah lemah
@tirta_hudhi
 @dinkesjateng

ikut berduka kak,
terima kasih untuk sarannya kak.

semoga semakin baik untuk 
penanganan covid di Jateng.aamiin

25 20 Juli 2021 @ekoadji Mas @hendrarprihadi
 mas @ganjarpranowo
 banyak yg ngeluh terkait sistem antrian 
vaksin di holly stadium, mohon bisa 
diperbaiki @dinkesjateng
 @humasjateng

penyelenggara vaksinasi di holly 
stadium di dinkes kota semarang 
nggih.nuwun

akan kami sampaikan ke dinas 
terkait.nuwun

26 20 Juli 2021 @Jo_Chaesario Minggu lalu saya melapor ke perangkat RT 
karena harus isoman setelah dinyatakan 
positif Covid bersama ibu saya. Bukannya 
dibantu malah diminta iuran Jogo Tonggo 
100 ribu tanpa kompensasi apapun. Bukti 
transfer masih ada.

27 20 Juli 2021 @madsolkhn Susah banget cari vaksin di Magelang. 
Nunggu di panggil kelurahan donk 
katanya, itupun yg lansia. Utk 18+ masih 
belum jelas samsa sekali -_-

hal ini menyesuaikan ketersediaan 
stok vaksin di magelang kak. 
njenengan tunggu info dari 
puskesmas setempat nggih, pasti 
sudah terdaftar kok para pemilik 
NIK WNI..

hanya saja untuk jadwal, silakan 
ditunggu. terima kasih

28 22 Juli 2021 @CahCaem8 pak...saya mau tanya..bapak saya 
meninggal Sept 2020 dan infonya keluarga 
akan mendapat sumbangan dari 
pemerintah untuk korban covid sebesar 15 
JT, persyaratan sudah di kirimkan. tetapi 
sampai sekarang belum cair..apakah 
bantuan itu benar2 ada atau hanya hoax 
pak? mohon infonya

29 22 Juli 2021 @budhihermanto @dinkesjateng
 Pak/bu, sugeng enjang. Desa 
@desamerden
 siap jd contoh vaksinasi. Ada byk 
dokter/bidan/perawat di desa yg akan 
bantu sbg vaksinator. Butuh sedikitnya 15 
ribu vaksin. Cc @ganjarpranowo

Maturnuwun atas kesiapannya. 
Dikoordinasikan dengan Pemerintah 
Kabupaten setempat.nuwun

30 23 Juli 2021 @desa_kamongan Maaf Pak, Vaksinasi di Kabupaten 
Magelang Beberapa Bulan ini kok adem-
ayem mawon, ndak ada kabar nggih?

nggih, kami bantu untuk 
mennyampaikan ke pihak dinkes 
kab magelangm terima kasih

31 23 Juli 2021 @dianimitasi Mohon penjelasan pak, apakah memang 
Puskesmas Tambakaji hanya melayani 
Vaksinasi bagi warga yang ber-KTP 
Tambakaji?
Karena saya dan keluarga baru saja 
ditolak karena KTP Tugurejo

nggih benar, untuk saat ini 
menyesuaikan ketersediaan 
vaksin, sehingga berdasar kuota 
yang ada

32 26 Juli 2021 @taufansone
·

Dari bulan lalu berburu vaksin, dapet info 
di puskesmas juga penuh mulu... temen 
temen dijakarta kayak gampang banget 
dapetnya, apa karena saya didaerah jadi 
susah banget yak dapetnya... lokasi saya 
di temanggung, jauh dari kota mungkin 
@KemenkesRI
 @dinkesjateng
 bisa bantu

mohon maaf atas 
ketidaknyamannya, untuk saat ini 
memang diprioritaskan untuk yang 
berdomisili mengingat keterbatasan 
vaksin yang ada. 



33 26 Juli 2021 @ArifahSaekhotul
·

Selamat sore bapak/ibu terhormat, saya 
warga Demak mau minta info vaksin 
pertama karena saya di bulan Juni 
terpapar, per hari ini saya naya ke 
Puskesmas wonosalam tidak melayani 
vaksin pertama. Mohon info trimks 
@ganjarpranowo
 @dinkesjateng
 @humasjateng
 @dinkominfo
 @demakhariini

jika setelah terkonfirmasi harus 
minimal 3 bulan setelah terpapar 
nggih.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

UNTUNG SAEFURRACHMAWAN, S.KEP, M.KES
Penata Tk. I

NIP. 19720913 199403 1 004



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 1 Januari 2021 Jodi Gilang Danara Pak mau lapor

Jodi dikirim pada 1 Januari
Bahwa di PT djerapah megah 
plasindo terdapat positif corona 3 
orang tapi tidak lapor ke dinkes 
tolong semua karyawan untuk di 
rapid tes antigen

disampaikan ke hotline sukoharjo 
langsung

2 10 Januari 2021
Sal Ma

pak mohon penjelasanya kami 
sekeluarga .karantina mandiri tpi 
kok gk ada bantuan ya untuk 
konsumsi dan logistik

lapor ke RT setempat ya

3 12 Januari 2021 Sidiq Ghosutan Muhamad Assalamualaikum bpk/ibu  mohon 
himbauan bpk dan ibu utk 
kebersihan lingkungan tak ada 
akhlak nya sama sekali jakarta aja 
mau membersihkan sampah dan 
bersih dari sampah sungai dijawa 
tengah masih banyak menghambat 
aliran air dimana solidaritas nya 
tentang adipuranya

walaikumsalam
sudah coba lapor ke Dinas 
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 
Provinsi Jawa Tengah?

4 16 Januari 2021 Saptono Tono Tlg pak disetiap RSUD disediakan 
alat untuk echo jantung 
anak/bayi,saya mau curhat tentang 
anak saya yg mempunyai kelainan 
jantung dextrocardia  saya minta 
perbaiki di rujuk an  saya terbebani 
dongkos
Saptono Tono
Untuk operasi anak saya yg punya 
kelainan jantung dextrocardia harus  
 operasi dan dirujuk dari Rs 
moewardi ke RSCM jakarta pusat  , 
bila disolo bisa kenapa harus 
kejakarta ? Saya hanya buruh
Tahun 2020 kita udah dirujuk 
kejakarta Rs h arapan
Rs harapan kita untuk tindakan 
operasi jantung setelah berangkat 
anak tdk jadi operasi hanya dirwt 
1minggu
Saptono Tono
Akhirnya dpt tindakan kemarin 
bulan 9 di Rs moewardi solo , 18-12-
2020 kita dirjk lagi untuk ke RSCM 
JAKARTA PUSAT kami sampai 
sekarang blm bisa berangkat 
karena tdk ada ongkos tranpostasi 
dan makan
Hutang masih blm lunas kita dirujuk 
lg kejkarta , saya jg ingin anak 
saya sehat dan pulih seperti anak 
lainya
Surat rujukan udah diberikan kami 
blm bisa berangkat ke jakarta kare 
a tak ada biaya ,hutang jg masih 5 29 Januari 2021 Ok Lah selamat siang pak/ibu saya mau 
tanya cara proses sertifikat 
pelatihan dari dinkes buat pirt

6 29 Januari 2021 JeaZuay Luphly selamat siang pak/ibu saya mau 
tanya cara proses sertifikat 
pelatihan dari dinkes buat pir

monggo konsultasi langsung ke 
dinas kesehatan kota/kabupaten 
masing masing

7 30 Januari 2021 Safahapsoro Hapsoro Kepada di Dinkesprov jateng.saya 
sebagai masyarakat untuk 
menginginkan pelayanan yg sesuai 
karena sabtu tutup jm 12..sekitar 
jam11kurang pelayanan udah gak 
bsa tolong di tindak lanjuti.di 
puskesmas karanganyar 
tugu.mohon kejelasan

Nggih matur nuwun, informasi 
jenengan membantu kami untuk 
evaluasi bersama pihak terkait untuk 
peningkatan pelayanan yang lebih 
baik.

REKAP ADUAN TAHUN 2021
DM FACEBOOK

BULAN JANUARI



8 30 Januari 2021 Haris Sukahar Assalamualaikum
Mau tanya ..sy sekarang ada di 
RSUD Kudus melakukan perawatan 
inap karena covid 19 sdh 14 hari..yg 
aq tanyakan apakah nanti setelah sy 
sdh keluar dr RS apakah 
ada.bantuan untuk saya Krn selama 
ini sy tidak tersentuh salah satupun 
bantuan terkait covid..terima kasih🙏

walaikumsalam
monggo dikomunikasikan dengan 
RT/RW setempat terkait hal tsb nggih

9 31 Januari 2021 Bang Fikri Assalamualaikum , selamat malam 
bapa/ibu admin izin bertanya 🙏
Ko kepala desa di tempat saya 
masih membolehkan hajat atau 
pesta pernikahan di saat Jateng 
menerapkan psbb. Mohon 
penjelasannya 🙏 🙏 🙏
 walaikumsalam
dari kota/kab mana pak?

walaikumsalam
dari kota/kab mana pak? baik kami 
bantu sampaikan ke dinkes kab 
cilacap
dan juga silakan menghubungi 
satgas kab cilacap nggih

10 31 Januari 2021 Finofin Halo ini..saya mau tanya tentang 
keluhan ..sudah hampir 2 minggu 
tidak bisa tidur
.dan dada terasa panas bahkan 
panasnya sampai ke telapak 
tangan dan kaki..sulit membedakan 
sesuatu yg dingin..& kdang jga 
pegal di leher /kepala

Srumbung lokasi saya
Saya pernah di swap tapi hasil 
negatif..tapi setelah satu minggu 
muncul gejala awal pegal

monggo periksa ke puskesmas 
terdekat pak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 2 Februari 2021 Kiply Pitullah selamat pagi untuk dinas 

kesehatan provinsi jateng..

Pengaduan;setiap saya periksa 
maupun minta surat rujukan le 
pukesmas kagok pelayananya 
selalu lama banget,,beda sama 
pukesmas lainya..terimakasih

baik kami bantu sampaikan ke 
dinkes kota

2 2 Februari 2021 Ferry Abdurrohman selamat siang dinkes jateng.. 
apakah warga yg positif covid, 
kemudian isolasi mandiri mendapat 
bantuan dari dinkes? sperti 
kebutuhan makan 
keseharian&vitamin.

komunikasikan dengan perangkt 
desa masing-m

Pembina
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3 4 Februari 2021 Sunarti Kebijakan pmrh utk melokdawn 
pasar hrs dipertimbang kan dg 
cermat efeknya, dr ptni, petrnk, 
nelayan semuanya bertopang di 
pasar,  melaokdawn pasar bukan 
solusi utk mencegah penyebaran 
covid toh masih banyak orng yg 
berkerumun terutama anak2 yg tdk 
sklh malah ber keliatan,. Alangkah 
baiknya  apabila tim medis /relawan 
di kerahkan utk memeriksa 
dikerumuna terutama psr dan 
sklh2, kmdn yg skt  diobati dan 
diisolasi, agar tdk lumpuh 
perekonmn kita, biar yg sehat msh 
bisa bekerja utk menambung hdp 
kita. Terima kasih atas responnya

semuanya sudah dipikirkan kak. 
maka dari itu dihasilkan keputusan 
untuk 2 hari saja. begitu nggih

4 4 Februari 2021 Abusae Ham donor plasma konvalen itu apa 
pak? Sy sendiri pernh terpapar   pd 
bln november 2020.Dan di rawat 
selama 12 hr. Kemudian bln 
desember di rqpid hasipnya masih 
reaktif. Hingga sekarang terkada 
masih suka ada keluhan sesak 
nafas,tp durasinya sebentar. 
Apakah sesak nafas ini krn adanya 
invekai covid masa lalu?

Plasma konvalesen atau plasma 
darah dari pasien yang sembuh dari 
infeksi virus corona dianggap 
berpotensi menjadi terapi yang aman 
dan ampuh untuk pasien Covid-19 
lho,
.
tetapi untuk pengambilan dan 
pemberian plasma konvalesen ini 
tidak bisa sembarangan.Sebab, 
pengambilan sampel plasma darah 
dari pasien sembuh (penyintas) 
Covid-19 maksimal 2 minggu sebagai 
donor, dan pasien penerima terapi 
plasma konvalesen itu juga akan 
dipilah sesuai dengan kategori dan 
persyaratan yang telah ditentukan
.
Bagaimana si syaratnya? Yuk yg 
memenuhi syarat segera hub PMI 
daerah kalian ya,. 

5 4 Februari 2021 Shojiki Gosema Gosema Pagi Pak bagaimana prosedur 
masuk tempat  karantina

rujukan dari puskesmas setempat a

6 5 Februari 2021 Riena Aguzztyn Apakah legalisir STR Bidan bisa 
dikirim berkasnya? Berhubung thn 
2021 ini untuk perpanjang SIPB 
Bidan hrs legalisir dinkes prov 
jateng.. mohon infonya, trmksh 
bnyk..

bisa. kirim melalui pos kirim ke 
dinkesprov jateng, dengan amplop 
cokelat dan maksimal fc str 5 
lembar, memberikan amplop balasan 
dengan dicantumkan alamat dan 
nomor kontak lengkap

7 8 Februari 2021 Pare Atau Empedu Pak maaf mau tanya klo sya mau 
urus ijin idar jenis usaha sabun 
cuci piring tahap awal syaratnya 
apa aja ya. Dan kemana tahapan" 
nya
Apakah BPOM.PIRT.PKRT mohon 
bantuanya Klo pkrt apakh harus di 
naungi badan pt/ cv pak untuk urus 
ijinya
Sya orng kampung pak yang hanya 
punya ijin umkm cma sya punya 
prodak sabun cuci piring yg ramah 
lingkungan yg bahanya sebisa 
mungkin sdikit memakai bahan 
kimia. Cma sya bingung urus surat 
ijinya

ke PKRT Dinkes Prov Jateng 
langsung konsultasi ke bu Eva 
petugas PKRT Dinkes Jateng saja 
nggih 0812-4403-1152



8 15 Februari 2021 Dyren PetShop selamat pagi pak/bu, saya ingin 
menanyakan mengenai izin edar 
PKRT dinkes kabupaten untuk 
umkm sabun cuci piring, apakah 
wajib menggunakan penanggung 
jawab teknis d3 farmasi/kimia hanya 
untuk usaha sekelas umkm? terima 
kasih.🙏

Penanggung jawab tdk wajib D3 
farmasi/kimia.Tp yg sudah pernah 
mendapat  penyuluhan PRT PKRT 
dari Dinkes Prov.

9 19 Februari 2021 Firdaus Ikhsan Selamat malam..mohon 
informasi..dimanakah saya bisa 
menemukan pendonor..untuk 
pasiEn Covid?
Karena untuk saat ini Bank Darah 
untuk golongan darah B resus 
positif ..sedang TDK tersedia..

pendonor coba info ke PMI kak

10 22 Februari 2021 Suparto elamat malam maaf Saya Suparto 
usia 63 tahun Alamat. : Rt.01 
Rw.08. Kel.: Tunggulsari. Kec.: 
Brangsong . Kab.Kendal. mau 
Bertanya Kapan Vaksin covid - 19. 
Di berikan di daerah kendal dan 
bagai mana cara mandaftar nya dan 
di mana Saya harus daftar. Terima 
kasih.🙏 🙏 🙏

silakan untuk info resmi ada di : 
https://www.kemkes.go.id/article/view
/21022000004/Mekanisme-
Pendaftaran-Vaksinasi-COVID-19-
pada-Lansia.html

11 8 Februari 2021 Sal Ma Yg di isolasi di rumah apakah ada 
bantuan untuk kebutuhan sehari2 
...demi memutus penularan.

terkait hal tsb dikomunikasikan 
dengan perangkat desa masing-
masing ya

12 22 Februari 2021 Krisna Pamungkas Gimana kabar nya Jawa tengah 
sudah zona hijau blm

monggo dapat mengakses informasi 
resmi berikut 
https://corona.jatengprov.go.id/data

13 16 Februari 2021 Rasito selamat malam ohya maaf mw 
nanya kis yg bernama nungki 
Rinjani udah jadi belum ya

pembuatanya dimana? monggo 
ditanyakan ke tmpt langsung ya

14 24 Februari 2021 Wahyu Boni Dinkes kan ga cuman mikirin 
makanan kosmetik .coba kasih 
orang lapangan.suruh liat 
lingkungan.air udara asap .banyak 
pembakar an yg merusak 
lingkungan.kasian anak anak 
..bakar bakar yg asapnya 
memenuhi lingkungan..sesek 
rasane..dimana mana 
asap..terutama pembakaran kayu 
atau batok kelapa.ga pake 
cerobong...tolong dinas terkait 
keliling

monggo disampaikan ke Dinas 
Lingkungan Hidup Kota/Kab setempat

15 24 Februari 2021 Tiwik Ajiati Siang..maaf mau tanya, bpk sya 
kemarin tgl 16 feb 21 meninggal 
dunia krn covid di RSUD 
pekalongan, apakah ahli warisnya 
dpt santunan kematian krn 
covid..terima kasih

Untuk santunan meninggal akibat 
pandemi covid19 menjadi wewenang 
dan tanggung jawab Dinas Sosial 
Kabupaten.
Monggo njenengan dapat konfirmasi 
ke Bidang Perlindungan Jaminan 
Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten 
setempat

16 25 Februari 2021 Ibnu Hasanudin Selamat siang, maaf saya PNS 
Kemenkeu di KPP Madya 
Semarang, pad aplikasi 
PeduliLindungi.id sudah keluar 
nomor tiket vaksinasi. Apa yang 
harus saya lakukan. Terima kasih

Untuk vaksinasi tahap 2 Ada 3 
mekanisme pendaftaran yang 
digunakan diantaranya :
1. Setiap institusi mendaftarkan 
anggotanya secara online melalui 
sistem PCare
2. Kelompok masyarakat lansia, data 
diperoleh dengan bekerja sama 
Direktorat Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kementerian 
Dalam Negeri.
3. Peserta vaksinasi juga dapat 
mendaftar secara manual ke institusi 
mereka atau ke fasilitas kesehatan 
terdekat.



17 25 Februari 2021 Alma Dina Mohon maaf tanya tadi pihak 
keluarga yang sakit di datangi 
pamong kaur... Apa maksudnya ya

mohon maaf diluar ranah kami nggih, 
monggo ditanyakan langsung saja ke 
pihak terkait

18 26 Februari 2021 Bella Tiara mohon penjelasanya
apakah  tes Sweb PCR di Klinik 
Laboratium contoh di CITO KLINIK 
LABORATIUM
bisa di gunakan ut Persyaratan 
penerbangan Internasional 
Hongkong

bisa digunakan. Laboratorium Klinik 
CITO sekarang sudah terintegrasi 
dengan e-HAC! atau (Indonesia 
Electronic Health Alert Card) aplikasi 
yang digunakan sebagai sistem 
digitalisasi untuk proses pembuatan 
surat keterangan hasil pemeriksaan 
PCR atau Rapid Antigen untuk 
keperluan perjalanan.

19 26 Februari 2021 Naufal Syaqieb Asrama jawa tangah klaten..
Tapi sudah hampir dua minggu ,tapi 
juga yg positif juga masih sering ke 
daerah yg negatif,jadi besok mau di 
rapid genose tapi cuma buat yg 
2minggu lalu positif dan negatif 
+gejala. Naaah yg negatif tanpa 
gejala tu ga tau terinfeksi dri yg 
positif atau tidak..
Dan besok tidak ikut sertakan rapid 
genose. Sebenernya lebih baik 
daring ga si...?
Tapi pas diusulin daring dijawab 
sama ketuanya malah gini
"dalam keadaan apapun santri2ku 
ga akan saya pulangin.."
waaahhh apalagi 1 santri ada 
penyaklit dalam dan kena mingitis 
plus positif itu biasa aja katanya si

Sdh dilaporkan ke Dinkes Klaten? 
monggo dikomunikasikan dengan 
pihak pengelola jika memang ada yg 
belum terdaftar

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 4 Maret 2021 Ariya Rimoko Klo semisalnya mendaftarkan 

pengobatam gratis menggunakan 
kartu indonesia sehat bisa?

KIS untuk membantu meringankan 
iuran, untuk gratis bisa pengajuan 
KIS pemerintah PBI nggih

2 5 Maret 2021
Hasbulah

Kasus baru covit 19 kab banyumas 
brp ?

Silahkan akse website resmi berikut 
https://corona.jatengprov.go.id/data

3 6 Maret 2021 Haikal Munnir kapan pesantren di area Jawa 
Tengah mendapatkan jatah 
vaksinasi?

Untuk vaksinasi pondok pesantren 
tunggu info lanjutan ya,  karena saat 
ini masih tahap pelayanan lansia dan 
pelayan publik,
sistemnya sementara masih 
pendataan sesuai domisili ktp

4 7 Maret 2021
Hasan Jaka Patra

Dari semua informasi tentang covid 
masyarakat mengucapkan 
terimakasih akan tetapi masyarakat 
tidak terima jika pelayanan diRS 
dirujuk corona yg lebih naif lagi 
keluarga pasien yg sudah 
tandatangan menyetujui dicovidkan 
tapi tidak mau mengeluarkan 
tunjangannya apakah seluruh 
dokter mau jika masyarakat berdoa 
mudah mudahan seluruh dokter 
terkena covid semua tanpa kecuali?

DM FACEBOOK

BULAN MARET

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

SUKAMTO, S.KM, M.KES
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5 10 Maret 2021 Atik Mastika Assallamuallaikum. Dengan hormat 
saya selaku warga banyumas mau 
memberi tahukan bahwa pelayanan 
di puskesmas banyumas sangat 
lelet dan lama pegawenya males" 
tolong pk,bu.. Puskesmas 
banyumas di pernaiki lgi 
pelayananya terimakasih. Sudah 
jam 07.30  masa blum ada 
pelayanan apa" pada kemana 
kasihan pasyen yg lainya jga saya 
mohon dengat sangat agar dinas 
kesehatan provinsi jateng memberi 
teguran atau sangsi apa kepada 
pekerja puskesmas banyumas 
terus kasih

Nggih matur nuwun, informasi 
jenengan membantu kami untuk 
evaluasi bersama pihak terkait untuk 
peningkatan pelayanan yang lebih 
baik.

6 10 Maret 2021
Shity Khodijah

Saya mau minta izin edar kak. Kata 
dinkes kab brebes sarat.y sudah di 
ajukan ke dinkesprov . Apa disana 
sudah di proses apa belum y kak??

Mohon maaf.foto yg anda kirimkan 
semua blur tidak dapat terbaca jelas 
(yg ada lambang garudanya). Mohon 
dikirimkan ulang
Shity Khodijah. untuk ijin usaha 
produk makanan/ PIRT langsung 
konsul ke Dinkes Kab Brebes
untuk Produk PKRT silahkan konsul 
langsung dengan petugasnya an Ibu 
Eva 081244031152

7 12 Maret 2021 Titot Wiratmoko Ass wr wb.. Maaf saya mau tanya,  
dimana saya bisa mendapatkan 
vaksin covig..sy adalah pelaut 
kapal dan saat ini menunggu 
keberangkatan,  kontrak kerja 
sudah ada dan visa sudah diurus. 
Teman teman pelaut yg dari bali 
sudah mendapatkan vaksin mulai 
kemarin. Mohon informasi dan 
bantuannya.. Mksh

Dapat kami informasikan untuk 
masyarakat umum nantinya akan 
mendapatkan vaksinasi pada tahap 
4. Mohon menunggu informasi dan 
sosialisasi selanjutnya nggih

8 13 Maret 2021
M Ruri

Assalamu alaikum,mau nanya 
untuk kec.kawunganten adakah 
covid 19

Monggo di akses  hotline di 
Kota/Kab masing-masing

9 20 Maret 2021 Pak Tomy ara pendaftaran dapat vaksin covid 
19, Berut,sumber,dukun,Magelang 
Jawa tengah umur 50thn

mohon maaf bapak : Unt pemberian 
vaks secara bertahap unt saat ini 
prioritasnya nya  sesuai surat dari 
sekda prov kpd sekda kab kota  tgl 
3 mrt 2021 nomor 443.5/0003996. 
diprioritaskan untuk pemberian 
vaksinasi lansia >= 60 th dan  vaks 
pelayan publik bagi ASN >= 50 th 
sdh non ASN >= 60 th,

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 2 April 2021 Lukas Jono Kapan masyarakat Indonesia 

divaksinasi?
Semuanya divaksin pak, tapi 
bertahap menurut skala prioritas. 
Tahap 1 nakes, tahap 2 pelayan 
publik & lansia, tahap 3 masyarakat 
umum

NIP. 19680414 198803 1 004
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2 6 April 2021 Agoeng Cungkring 
Milanisti

Sore min mau nanya....apakah ada 
vaksin yg aman untuk penderita 
jantung??

Untuk saat ini orang yang punya 
komorbid belum diperbolehkan 
vaksin kak

3 6 April 2021 Satriyo Satriyo DI DESA GESIKAN RT.01/RW.03 
KEC. GANTIWARNO KSB. KLATEN 
SAAT INIADA PENDERITA COVID-
19 YANG DI RAWAT DI RSUP 
TEGALYOSO KLATEN. NAMA 
PASIEN SETIYATI 
WAHYUNINGRUM, MOHON 
SATGAS MENJEMPUT 
KELUARGANYA UNTUK DIISOLASI 
NEGARA..!!!

Kami teruskan ke dinkes kab klaten 
pak

4 6 April 2021 Siswoji Wiratmodjo selamat sore Bpk/Ibu admin Dinkes 
prov Jateng yg terhormat 
nama saya : Siswaji. alamat: dsn 
Macanan rt01 rw01,desa Tanjung, 
Kecamatan Muntilan,Kab Magelang,  
 Jateng.
mohon izin untuk saya bs 
nenyampaikan sesuatu buat 
Bpk/Ibu. situasinya begini...selama 
ini saya bekerja di perusahaan 
swiss di kapal pesiar di sungai2 di 
eropa.dan tahun untuk bisa join ke 
kapal lagi,saya harus sudah 
mendapatkan vaksin covid 19. 
saya sudah mendatangi  Dinkes 
kab Magelang,kantor dinas 
pariwisata kab 
magelang,puskesmas muntilan PMI 
muntilan magelang,RSU 
muntilan,Bidan desa tempat saya 
tinggal,BKIA,Klinik2 terdekat, 
belum membuahkan hasil.  padahal 
saya betul2 butuh untuk segera di 
vaksin covid 19 agar saya bisa 
segara berangkat kerja lagi. sudah 
setahun lebih saya dirumah ,dan 
tahun ini di bulan mei kapal akan 
beroprasi lagi.saya begitu 
bersemangat untuk bekerja 
lagi..tapi masih ada ganjalan krn 
saya belum mendapatkan vaksin 
covid 19. mohon kiranya bapak/ibu 
bisa memberikan petunjuk. 
maturnuwun terima kasih atas 
waktu dan perhatiannya.

Maaf kak prioritas untuk saat ini 
pelayan publik yg usianya 50 tahun 
keatas & lansia 60 tahun keatas

5 7 April 2021 Eddie Tarigan slmt pagi.Saya mendapatkan 
eticket vaksinasi c19 di aplikasi 
peduli lindungi.dimana faskes yg 
bisa saya datangi utk 
vaksinasi.matur nuwun

Bisa ke faskes terdekat yang 
melayanani vaksinasi pak

10 April 2021 Lukas Jono kapan masyarakat indonesia 
disuntik untuk bebas dari Korona?

Vaksin akan diberikan kepada 
seluruh masyarakat tapi urutannya 
sesuai dengan skala prioritas 
terlebih dahulu. Tahap pertama 
nakes, kemudian pelayan publik & 
lansia, terakhir maeyarakat

6 12 April 2021 Santos Santosoku Salam sehat selalu.
Saya Santoso, Kepala SMKN 1 
Sayung, Kab. Demak. mohon 
informasi, untuk pengajuan 
vaksinasi covid-19 bagi Guru dan 
Staf TU kami.

Langsung ke dinkes kab Demak 
nggih pak, karena data target 
sasaran & ketersediaan vaksin ada 
di kab/kota

SUKAMTO, S.KM, M.KES
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NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 1 Mei 2021 Nur Afnan Kami mohon tes covid 19 yg murah 

atau bahkan gratis  disetiap 
puskesmas, sehingga bisa 
diketahui dengan pasti 
penyebarannya

biaya tes covid di puskesmas 
ditentukan oleh pemkab pemkot 
setempat ya

2 3 Mei 2021 Rizqi Amelia Assalamualaikum knp skrg gizi 
buruk sudh tdk dpt pmt bu

Gizi buruk diberikan therapi 
tatalaksana gizi buruk sesuai kondisi 
balitanya (tatalaksana rawat jalan 
atau rawat inap)
Utk intervensi gizi berupa PMT adlh 
utk sasaran balita kurus (bb/pb & 
bb/tp)

3 6 Mei 2021
Dhek Aziz

Kapan di daerah kab.kendal 
kec.rowosari dan sekitarnya di 
suntik vaksin.

bisa ditanyakan untuk penjadwalan 
vaksin ke dinkes kab kendal ya.

4 7 Mei 2021 Nanang Winarno Bapak Ibu ... bisa kami ikut vaksin 
.. syarat nya ?

usia berapa? saat ini prioritas untuk 
lansia nggih. 

5 7 Mei 2021 Ragiel Selamat pagi pak ?
Mau tanya.
Sebenarnya jam kerja puskesmas 
itu dari jam berapa ?
Saya nunggu dari jam 7 pagi 
sampai jam 9 baru pada datang 
petugasnya ?
Kalo kayak gini pas urusannya 
nyawa.
Bisa bisa mati karena nunggu 
pegawainya lama.

puskesmas manakah yang 
dimaksud?

6 13 Mei 2021
Dewa Gede Dawa

Dewa Gede Dawa
di kelurahan begawat, ada yg 
terpapar virus covid19 tapi pihak 
dinkes setempat kurang respon, 
tpat'a di kecamatan Bumijawa kab 
Tegal

bisa ditanyakan untuk penjadwalan 
vaksin ke dinkes kab tegal ya.

7 29 Mei 2021
Bagol Marogol Gondang Bagol Marogol Gondang

kami tidak pernah mengeluarkan 
surat seperti itu nggih. nuwun 

8 30 Mei 2021
Eko

Gejala pertama orang yg tertular 
covid 19 apa saja

batuk, pilek, demam

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 30 Juni 2021 Rizqi Amelia Assalamualaikum..katanya 

ank..saya mau dpt PMT SAMPAI 
skarg tdk menerima

Bisa hubungi puskesmas setempat 
kak
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NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 15 Juli 2021 Gatot Slo Yang Terhormat Dinkes Jateng

Di Tempat
Bersama ini saya Hendro dari desa 
Rembun- Nogosari- Boyolali-Jateng.
Hp 081393456080.
Dengan ini kami mohon bantuan 
nya untuk memberi pertolongan 
kepada istri kami yang saat ini 
terbaring di RS Dr Moewardi Jebres 
Solo.
Berikut data pasien/istri kami:
Nama : Desy Permatasari
Umur : 27th
Diagnosa : Diseksi Aorta
Saran dari dokter harus segera di 
rujuk  ke RS Harapan Kita yang 
mungkin lebih menunjang akan 
peralatan observasi maupun 
tindakan/ operasi nya.Akan tetapi 
sampai siang tadi info dari Dokter 
disini bahwa RS tsb tidak bisa 
menerima rujukan istri kami di 
karenakan penuh, ppkm, dll..
Maka dengan ini kami memohon 
bantuan dari Dinkes Jateng untuk 
memberi kesempatan istri kami 
untuk bisa berobat di RS Harapan 
Kita.  🙏 🙏
Posisi pasien sekarang di: RS Dr 
Moewardi Jebres Solo. 
Ruang : Gedung Aster 4 Dr 
Moewardi Jebres Lantai 4, Ruang 
HIGH CARE UNIT (HCU) Mohon 
bantuan nya 🙏 🙏

Mohon maaf Pak, untuk 
ketersediaan Tempat Tidur RS kami 
tidak bisa kontrol sepenuhnya, 
apalagi kondisi RS harapan Kita 
sedang penuh (dari keterangan 
Njenengan)
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