
NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN
1 02-Jan ucuphoria Min mau lapor di daerah saya sudah 

lama banyak lalat kalau musim 
penghujan dan musim panen ayam. 
Lokasi desa kalijaran kec maos kab 
cilacap. Mohon bantuanya min 
sudah tidak nyaman

2 03-Jan diniragilw Assalamualaikum 
Selamat pagi
Mohon maaf menganggu.
Saya mau tanya apa kah di dinskes 
jateng ada lowongan kerja enggih?
Terimakasih 
Mohon direspon enggih 🙏

3 10-Jan elaa_err Di dinkes prov jateng gk ada labnya 
ya pak/bu?

4 08-Jan nopi.mryy Selamat sore saya mau tanya utnuk 
pengurusan legalisir STR apa bisa 
dikirim via pos ? Kalau bisa ke alamat 
mana ya ? Trmksh

5 13-Jan resti_prasetya Assalammu'alaikum wr,wb...
Mohon maaf mau tanya untuk minta 
legalisir STR bidan sekarang dimana 
nggih?
Matur suwun

6 13-Jan rezaadhytama Assalamu'alaikum, selamat pagi 
admin ingin bertanya.
Untuk MCU/pembuatan surat 
keterangan sehat guna 
pengangkatan CPNS 2019 di RSUD 
jateng apakah tidak di gratiskan lagi 
spt 2018 kemarin? mohon 
informasinya, terimakasih

7 20-Jan setyowatieni50 Maaf saya mau tanya di dinas 
kesehata ada lowongan apa tidak 
y?? Selain cpns? Mohon 
infonya...tks...

8 06-Jan indahsekar Selamat pagi kak. Saya ingin 
memohon surat STR masih dalam 
proses bisa?? Saya sudah sampai 
tahap pembayaran dan sudah 
mendapatkan nomor STR
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9 16-Jan cacacyg min rsud magelang yg baru udh buka 
belum yo?

10 20-Jan auliaanifaiza Assalaamualaikum, selamat siang 
pak, perkenalkan saya Aulia mohon 
maaf, untuk data kejadian anemia 
pada remaja di jawa tengah kami cari 
belum ketemu. Kira kira diupdate 
dimana nggih?

11 21-Jan itaahstr Selamat siang bapak/ibu. mau tanya, 
untuk mengurus surat keterangan 
pembuatan STR di MTKP caranya 
bagaimana ya? Terimakasih.

12 24-Jan erivirdasari Selamat Pagi Pak / Bu.  
Saya izin bertanya,  apakah di 
Dinkes Prov Jateng terdapat 
lowongan pekerjaan non PNS untuk 
lulusan Sarjana Kesehatan 
Masyarakat?  Terima kasih Pak/ Bu.

13 24-Jan oryzasahfr Assalamu'alaikum min, saya sudah 
lihat di profil kesehatan prov jateng 
tahun 2018. Tp saya tidak 
menemukan angka kejadian anemia 
pada ibu hamil di prov jateng. 
Seharusnya saya cari di literatur 
mana ya min? Terimakasih

14 22-Jan galihramadhanapn selamat pagi, saya mau tanya, kalau 
mau minta surat keterangan STR 
sedang di proses apakah harus 
langsung ke mtkp atau bisa secara 
online ya? kalau langsung apakah 
bisa di wakilkan?  kalau secara 
online alurnya bagaimana? 
terimakasih sebelumnya, maaf 
menganggu waktunya



15 23-Jan randist44 Sudah saya buka 
dmnya...pak...Saya dari semarang 
kota Ini kartu BPJS saya PBI

16 25-Jan anugrahharizqi Min boleh tanya terkait 
simpus?Sebelumnya saya belum 
studi pendahuluan ke dinas 
kesehatan pemalang, dari dinas 
kabupaten pemalang menyediakan 
simpus tidak ya?

17 24-Jan go_ysw Assalamualaikum. Saya mau 
bertanya kalau mau legalisir str apa 
harus datang langsung ke dinkes? Di 
pos kan gabisa?

18 25-Jan renahani99 Halo admin, mau nanya kalau 
program bidang promkes di dinkes 
prov itu apa saja ya? terima kasih🙏

19 25-Jan 234fashionshop selamat malam pak/bu , saya mau 
memberi usulan, gimana kalau dinas 
kesehatan berkunjung ke acara PKK 
dipedesaan untuk mengedukasi 
pemakain behel ilegal, behel yang 
dipasang bukan di dr ortodontis, 
karena sudah banyak orang yang 
salah akhirnya malah berbahaya , 
sampai infeksi , semoga usulan saya 
diterima dan bisa membantu orang2 
yang mau makek behel ilegal

20 26-Jan prelovedbyzfrr Halo admin, mau nanya kalau 
program bidang promkes di dinkes 
prov itu apa saja ya? terima kasih🙏

21 30-Jan jemiisulistyo Slamat siang Dinkes Jateng,mhon 
penjelasannya bpk/ibu, apakah 
benar syarat fogging sperti itu?



22 28-Jan sufita Pak/Bu saya mau menanyakan 
perihal pengurusan legalisir strttk d3 
farmasiUntuk pelayanan legalisir 
sampe jam berapa ya ?Langsung 
jadi atau harus menunggu beberapa 
hari ?

1 03-Feb ag4.business Niki Leres mtki Dinkes Semarang 
gehTangklet soal perihal mau 
lagalisir STR perawat..udah jadi tapi 
Lom legalisiran yg fotocopianya. 
Adakah no hp/wa yg bisa dihub kak

2 03-Feb al.ulfa Malam admin, mau tanya nih ada 
info loker tidak ya blud di 
puskesmas2 semarang? Kalo ada 
info seperti itu bisa dilihat dimana ya 
min? Makasih

3 04-Feb namamalianor Akamat dukuh bandungan desa 
sukorejo rt.01 rw.01 kecamatan 
Limpung Kabupaten batang jawa 
tengah. Nama anak : Safaras agma 
fadil (4tahun)
Nama bapak : Apri Riadi
Nama ibu : Nimatul ainiyah

4 04-Feb rike_octa Min minta tolong saya sudah kirim 
beberapa kali 3 kali validasi untuk 
STR tetep gagal terus .
Karena di nomor ijazahnya kebalik .
Saya sudah membenarkannya tapi 
ttp ajah tidak berubah mohon 
pencerahannya min .
Untuk Atas Nama Rike Octa 
Syafitriani .
Email . rikeocta1@gmail.com



5 12-Feb parcoxbegundal Pak/ibu saya mau melapor. Ponakan 
saya sakit tbc. Untuk melapor dan 
mendapatkan fasilitas penderita tb 
dimana ya pak/ibu.  Saya kemaren tlf 
kantor dinas semarang.Katanya mau 
dikasih info tentang dinas kesehatan 
sragen bagian khusus penyakit tbc. 
Sampai sekarang belum ada respon 
ya pak/ibu

6 14-Feb jemiisulistyo Siang Dinkes Jateng,mau 
tanya.kalau mau membeli obat 
pembasmi jentik nyamuk dmn nggih? 
harganya berapa?

7 12-Feb tokoalfatih17 Pak/ibu saya mau melaporPonakan 
saya sakit tbc. Untuk melapor dan 
mendapatkan fasilitas penderita tb 
dimana ya pak/ibu

8 15-Feb thomasrinaldi Min tanya dong, info Dinkes 
kebumen kl vaksin ipv dikebumen 
dan provinsi itu kosong semua ya 
min?
Soalnya temen kmrn abis imunisasi 
ipv di RS Banyumas dan katanya di 
solo jg ada, makanya mau konfirmasi 
apa cm dikebumen saja yg kosong dr 
awal 2020 atau semua RS n 
puskesmas di seluruh Jateng ya min?

9 19-Feb nindymeilisa Permisi kak mau tanya apakah di 
dinkes ada rekrutmen untuk d3 
perawat  ?



10 20-Feb tikanidya elamat Pagi, maaf mau menanyakan 
org terduga terinfeksi virus corona 
kemana ya? Di kab. Temanggung 
(Parakan) ada pasien terduga 
terkena, stlh plg umroh. Terimakasih.

11 21-Feb ummahnk25 Selamat siang min. Maaf ingin 
bertanya, kalau ingin mengurus surat 
ket. Str dlm proses bagaimana ya?

12 21-Feb eko_novan Selamat siang admin Saya barusan 
berobat  d puskesmas kemangkon 
Setelah d panggil saya mau ruang 
periksa..setelah d periksa saya 
menanyakan bisa cek 
darah...jawaban dr TIDAK BISA d 
suruh dateng setelah 3 hari Padahal 
saya panas dingin sudah 4 hari....lab 
kondisi masih buka lampu masih 
menyala.....gmn Klw ada pasien yg 
membutuhkan hasil lab mesti 
menunggu besok pagi lagi.....

13 24-Feb rizkywulanp Assalamualaikum bp/ibu, saya mau 
bertanya, bagaimana cara legalisir 
STR perawat? apakah bisa legalisir 
STR perawat di MTKP?  Atau harus 
Legalisir STR perawat ke KTKI 
pusat?  Berapa lembar maksimal 
legalisir STR perawat?  apakah 
legalisir STR perawat bisa sehari jadi 
atau harus beberapa hari? Mohon 
pencerahannya... Terimakasih 

14 24-Feb mylenna Selamat Pagi, Maaf min, mau tanya, 
kalo untuk layanan tanya jawab ttg 
STR bisa lwt DM ini tidak ya?Atau 
brgx ada via WA seperti KTKI

15 27-Feb by_sobat_wisata mohon saran
10 mahasiswa kami ada di 
guangzhou guangdong dlm rangka 
magang . dari bulan november. 
sementara mereka  diminta bertahan 
disana.da masukan atau rekomen



16 25-Feb ratllatif Memiliki penyakit hedrosipalus Sejak 
kecil Ibu saya teman dari orang 
tuanya Itu namanya ryan asli dari 
kota tegal Dan tidak punya kis 
Tolong bantuanya pak Alamat jalan 
batam gg 7 kecamatan panggung

17 27-Feb tarilestari218 Saya mau tanya balkesmas itu buka 
hari apa saja ya?

18 27-Feb inayahambar Assalamualaikum 
min kapan ada loker di dinkesjateng 🙏

19 27-Feb eplestu Selamat pagi, maaf ijin bertanya 
terkait pembukaan rekrutmen tenaga 
technical officer TB RO apakah 
berkas lamaran diperbolehkan dikirim 
via pos? Terimakasih sebelumnya.

20 21-Feb fattih-fajri Kak untuk pengumuman hasil tkhi 
kapan ya

1 03-Mar adrianus.danu Selamat Siang, saya Hardiyanto 
Danu Satrio mahasiswa semester 4 
Universitas Dian Nuswantoro jurusan 
Teknik Biomedis, ingin mengundang 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah untuk menjadi 
Pembicara di acara seminar nasional 
kami.

2 03-Mar bd.bahtiar Duplikasi tindakan yg baik akan 
berdampak baik. Terlebih hal yg 
masuk di akal dan testimonif

3 05-Mar gessy assallamualaikum... apakah saya 
bisa mendapatkan data angka 
kematian bayi menurut 
kabupaten/kota di jawa tengah 
tahun 2014-2019 ? saya sedang 
mengerjakan skripsi mengenai data 
tersebut dan sudah mulai bab 1. 
saya ingin tanya terlebih dahulu ada 
atau tidak data tersebut karena saya 
cari di dinkes hanya dapat tahun 
2017-2018 .
Tolong bantu saya,  terimakasih 
banyak sebelumnya 🙏🙏🙏🙏



4 05-Mar regitanilla_ Assalamualaikum dinkes jateng , 
disini saya pasien yang mungkin 
miskin dan kurang mampu , saya 
tidak ada keinginan untuk mengadu 
atau yang lainya disini saya hanya 
ingin menyampaikan saran , jika kami 
pasien sakit hanya ingin sedikit sifat 
lembut dari seorang penolong 
(dokter)  saya adalah pegawai 
swasta biasa di kota malang saya 
sakit selama 2 minggu dan setelah di 
usg dan lab saya sakit usus buntu, 
karena di malang saya tidak memiliki 
saudara  jadi saya putuskan untuk 
operasi di sragen dari RS Panti 
Nirmala saya di beri rujukan untuk 
dokter bedah Disgestif  ,di rumah 
saya sangat bersyukur karena 
memiliki kartu saraswati dari Kab 
Sragen dan ingin memanfaaatkanya 
, sesampainya ugd RSUD saya 
ternya  harus ke poli bedah dan 
membuat rujukan dari puskesmas ,

5 06-Mar dianhardii Assalamu'alaikum..
Selamat siang, saya dian lulusan 
poltekkes semarang, mohon maaf 
sebelumnya mau tanya apakah ada 
info lowongan kerja perawat di 
dinkes jateng? Mohon infonya
Trimakasih🙏

6 09-Mar anislaela Selamat pagi min..maaf mau tanya 
untuk hasil seleksi administrasi 
rekruitment TO TB RO kapan ya? 
Terimakasih

7 09-Mar ARN.ENESA Mau tanya min, untuk pengumuman 
lolos administrasi dan jadwal tes 
technical officer TB RO kapan ya 
min? Hehee

8 10-Mar Richafadh Selamat pagi, maaf mau bertanya 
untuk penerimaan pegawai TO TB 
RO GF ATM bisa dilihat dimana ya? 
Terimakasih



9 10-Mar jihan Halo min mau nanya hasil 
pengumuman lolos administrasi 
rekrutmen TO TB bisa dilihat dimana 
ya? Terimakasih

10 10-Mar reyliama Assalamualaikum, admin, mau tanya 
untuk pengumuman seleksi 
administrasi Tenaga Technical Officer 
TB Jateng 2020 apakah sudah rilis? 
mohon informasi min, ..

11 10-Mar mutiaraim Saya ingin menanyakan terkait 
pengumuman tenaga officer TB RO, 
hasil peserta lolos berkas apakah 
sudah di publikasi kan nggih ? 
Maturnuwun 🙏

12 10-Mar yuni_noraini Maaf pak mau menanyakan, di 
dinkes prov adakah rekruitmen basic 
pendidikan s2 kesehatan pak?  Kalo 
ada mohon informasi.

13 14-Mar vn.vnoo solo sudah meliburkan sekolah njih 
kok sukoharjo belum ya maksudnya 
belum ada informasi dari dinas 
seperti surakarta (solo)

14 14-Mar CATRUYULI Selamat malam, saya yuli dari k3 
RSND izin menanyakan untuk 
mendapatkan APD standar untuk 
covid 19 itu di rs harus pengadaan 
sendiri atau nantinya akan 
mendapatkan pembagian jatah di 
msng" fasyankes atau pripun,njih?

15 15-Mar ibn.lead Selamat siang, mau minta 
konfirmasinya hari beredar kabar ada 
pasien PDP covid-19 yang 
dikarantina di RSUD Goeteng 
Purbalingga, apakah benar?. 
matursuwun

16 15-Mar Leamilisia Min, hotline cmn jam dan hr kerja 
ajakah?



17 15-Mar RENIYV Mau tanya admin..untuk 2 pasir 
meninggal itu apakah benar² positif 
korona/ada penyakit lain?? 
Terimakasih

18 15-Mar iga.23 mohon maaf itu real / hoak ya. 
karena sudah banyak yg ngeshare

19 16-Mar sandifirmanto Assalamualaikum min, perkenalkan 
saya sandi firmanto mahasiswa 
UNNES asal Wonosobo, terkait 
masalah yang sedang kita alami 
terkait COVID 19 yang membuat 
banyak keresahan termasuk saya. 
Saya mau konsultasi, saya 
mengalami tenggorokan sedikit 
sakit(kering) sudah 2 hari yang lalu 
dimulai dari hari minggu, jujur saya 
mengalami ketakutan yang luar 
biasa, rencana dalam waktu dekat ini 
saya mau periksa tetapi saya minta 
arahan untuk prosedurnya seperti 
apa?

20 16-Mar net4569 Assalamu'alaikum, minggu pgi sya 
ikut pengajian subuh di masjid 
alkautsar gumpang, kartasura, 
sukoharjo. Dan kebetulan 
pembicaranya/ ust. Nya sempat 
cerita kl beliau sdg batuk tpi sudah 
lama batuknya. Dan beliau sempat 
selfie dg almarhum yg positif covid-19 
sekitar 2 minggu sblm pasien 
mninggal. Beliau sempat becanda 
"harusnya sya di isolasi ya, hahah". 
Tpi beliau tdk cerita sdh melakukan 
pengecekan/blm. Dan sya jg kurang 
tau nama beliau itu siapa. Mohon dr 
dinkes untuk segera mengusut 
tracking dr pasien tersebut. Jujur sya 
jd warga agak parno. Maaf ini hanya 
sekedar curhatan dr rakyat.....



21 18-Mar taqiya.ku Banyak sekali artikel yang menjurus 
bahwasanya corona ditandai dengan 
demam, batuk kering dan sesak 
nafas,Mulai dari hari senin/selasa, 
saya merasakan tenggorokan kering, 
saya ga parno sih, sampai benar-
benar muncul tanda2 terinfeksi 
corona, Saya merasa tidak pernah 
bepergian, tapi terakhir hari senin 
kemarin saya pulang dari Surabaya 
ke Rembang, Selama perjalanan pun 
saya tidak menyentuh siapapun, dan 
berusaha tidak menyentuh wajah, 
Namun, saya takut kalau saya 
benar2 terinfeksi corona, 
Toh selama di Surabaya saya kontk 
dengan banyak orang, Jadi mohon 
bisa menjelaskan lebih detail, 
sehingga tidak menghadirkan tanda 
tanya dibenak warga, Saya hanya 
takut, saya jika benar memanh saya 
terinfeksi, saya terlambat menyadari 
dan menginfeksi banyak orang, 
Terimakasih bu/pak admin🙏🙏🙏

22 18-Mar lidia_kamila Selamat siang Bapak/ Ibu yang 
terhormat.Saya warga Semarang 
hendak bertanya apakah diijinkan 
untuk kita mengimpor test Kit Corona 
Virus dari negara China? 
Bagaimana cara pengurusannya?

23 19-Mar adiprayogo Bpk/ibu mohon ijin apa ada lowongan 
buat tenaga SKM EPID 🙏

24 20-Mar dyong_wahyu Slmt siang bapak/ibu saya mau 
tanya, apakah dinkes ada  program 
penyemprot disinfekta kesekolahn 
atau kantor kantor yaa pak, dan jika 
ada bagaimna prosedurnya ya pak 
jika ingin mengajukan, trimksh



25 20-Mar githa_nugroho Untuk hasil lab pasien PDP itu 
keluarnya berapa lama lagi ? Kita 
keluarga udah menunggu 4 hari tp 
blm ada konfrmasi lagi ,
Baik dari rumah sakit mau pun dari 
dinkesnya sendiri ...Pasien sudah 
sehat tp masih tetep tinggal diruang 
isolasi ...
Kami takut pasien setres dan 
ngedrop lagi .
Mohon kebijakannya ,

26 16-Mar nurfathoni Selamat siang, bagaimana prosedur 
pendaftaran pemeriksaan Corona di 
RS Tugurejo?
Dan kapan dibuka untuk umum?

27 21-Mar fdtkktchmo Saya sebagai tim medis jujur was 
was ketika ingin berangkat bekerja, 
mohon tolong dengan sangat bpak/ 
ibu yg berada diatas sana sebagai 
pemimpin tolong keluarkan kebijakan 
bahwa APD haanya digunakan 
untuk tim medis, entah itu dengan 
kartu tanda anggota kesehatan atau 
apapun sehingga tidak sebagaian 
orang biasa menimbun APD untuk 
dibisniskan. Itu sungguh perbuatan 
yang sangat tidak manusiawi

28 21-Mar novawanda30 Pak apakah ini benar britanya?



29 21-Mar karuniautama Selamat sore, bapak/ibu saya ingin 
menanyakan perihal masker, saya tadi 
menyimak pemberitaan di Media yang 
menyebutkan bisa meminta 
persediaan masker ke Dinkes Provinsi 
tetapi hanya dalam keadaan tertentu 
atau darurat saja. Maaf jika saya 
lancang 🙏  saya dan keluarga sudah 
kesana kemari mencari masker untuk 
pemakaian pribadi dan rencananya 
akan saya bawa sebagian ke Jepang, 
saya bekerja sebagai Careworker di 
Jepang dan akan berangkat sebentar 
lagi tetapi nihil hasilnya bahkan 
kemarin ada yang menjualnya dengan 
harga 360rb hanya untuk satu box 
masker, mohon infonya bapak/ibu jika 
emang berita itu benar 🙏😔  kami 
butuh infonya

30 21-Mar info.cilacap Halo min
Ada dua post saya report untuk info 
warga cilacap
Kalau ada post update info terkait 
covid-19 boleh di tag akun kami ya
Terimakasih

31 22-Mar budi_wina Pak, ini di wonosobo kok malah 
pasarnya semakin ramai ya banyak 
orang yang pada belanja untuk 
persiapan lebaran seperti tahun 
yang sudah2. Apa ndak bahaya itu. 
Juga perlu di ingat di wonosobo 
banyak masyarakat yang bekerja 
sebagai TKI beberapa juga ada yg 
baru pulang dari luar negri. 
Beberapa bulan kedepan pasti bakal 
banyak yang mudik juga.

32 22-Mar syvatityan Assalamualaikum pak, saya ingin 
curhat pak. Kakak saya kerja di 
puskesmas kab. Wonosobo disana 
ada pasien pasien yang datang 
dengan gejala mirip corona pak. Tapi 
disana tidak ada APD yang lengkap. 
Mohon diperhatikan pak jangan 
sampai petugas kesehatan jadi korban 
lagi pak. Maturnuwun 🙏🙏



33 19-Mar ajlarasatip Kak saya ingin tanya di wilayah saya 
daerah kebojongan, kec. Comal, 
Pemalang. Ada seorang yg baru 
pulang dari LN. Saya tidak tau beliau 
ini sudah di cek atau belum

34 19-Mar ra.dyananda Min, saya ingin bertanya, oleh dinkes 
prov.apakah ada langkah/instruksi ke 
dinkes kabupaten untuk melakukan 
tindakan-tindakan? Minimal 
sosialisasi lah. Saya warga 
Grobogan cari akun sosmed dinkes 
kabupaten saya menemukan update 
postingan mereka terakhir bulan 
Februari. Sosmed saja tidak update 
min, apalagi sosialisasi dan langkah 
nyata. Di  Grobogan tidak ditemukan 
kasus, saya yakin itu krn tidak ada 
pengecekan, tidak ada koordinasi. 
Bupati saya saja hari Sabtu Minggu 
kemarin masih bikin acara 
kerumunan dlm rangka rangkaian 
HUT kab. Baru setelah banyak yg 
mention ke Pak Ganjar Bupati baru 
sosialisasi di sosmed. Itu pun hanya 
sosialisasi. Tidak ada langkah nyata. 
Dia bagi bagi masker tapi ke satpot 
PP. Jadi saya khawatir sebenarnya 
di Grobogan PDP banyak cuma tidak 
ada langkah nyata preventif dan 
penanganan. Coba mimin cek akun 
dinkes kabupaten Grobogan. Saya 
mohon dinkes Prov Jateng untuk 
memberikan instruksi agar dinkes 
kab. turun ke kecamatan, dari 
kecamatan ke kelurahan dan desa

35 19-Mar heksodipoyo Selamat pagi....mohon informasi nya 
utk permintaan fogging ke dinas 
kesehatan syarat-syarat nya apa 
saja ...? Terima kasih

36 23-Mar intanputriezi Assalamualaikum wr wb.. selamat 
siang.. 
mohon informasi untuk daerah 
semarang, bagaimana dengan 
menggelar acara resepsi pernikahan 
di gedung/restaurant ataupun 
rumah.. apakah masih diperbolehkan 
? Mohon info dari dinas kesehatan.. 
maturnuwun.. 
wassalamualaikum wrwb🙏🙏🙏



37 23-Mar anur_rahmasari Apakah kabar tersebut benar 
adanya bahwa gatis merah itu 
adalah zona virus corona yang ada 
di purwokerto ?Banyak sekali teman 
teman saya yang bikin story tersebut 
Dan membikin panik semua orang 
yang tidak tau jelas informasi  
tersebut Mohon penjelasannya kak, 
terimakasih

38 23-Mar rezampura Saya reza warga dari kota semarang, 
mau menanyakan kalau membeli 
bahan untuk pembuatan APD tenaga 
medis dimana ya? Karena saya 
rencana ingin membantu membuatkan 
APD untuk para medis di kota 
semarang. Terima kasih 🙏🙏

39 22-Mar abdi.el13 Maaf pak saya mengganggu 
waktunya saya barusan dapat wa 
dari orang Semarang beliau 
konsultasi katanya beliau mendapati 
gejala covid-19 cuma beliau saya 
sarankan untuk memeriksakan diri ke 
rumah sakit pasiennya masih ragu 
takut untuk masalah kondisinya apa 
di Semarang ada relawan covid-19  
dan apakah ada yang bisa bantu 
bujuk si pasien soalnya saya jauh di 
Wonosobo jika saya dekat sudah 
saya pantau pasien dan pasien 
mengalami gejala batuk kering sudah 
4 hari damam setiap pagi hari  dan 
nyeri tenggorokan sama nyeri dada 
untuk alamat si pasien : Jalan 
bedagan baru no 16 Semarang 
tengah

40 22-Mar yuk_dirumah tolong, ini orang meresahkan 
minsudah tau jadi ODP rs moewardu 
kenapa malah keluar berkeliaran, itu 
tepatnya dia di daerah 
singosaren..tempat tinggal di fajar 
indah



41 22-Mar bhetariagdini Peraturan saat ini mengenai Covid 
19 Pandemic, utk kegiatan 
pernikahan maksimal brp org yg 
disarankan boleh diadakan?

42 24-Mar rionhalley Selamat siang...
Mau bertanya tentang pembiayaan 
terkait covid-19 ditanggung oleh 
siapa untuk pasien
1. ODP
2. PDP
3. Positive Covid-19
Terima kasih

43 24-Mar mommyqueenemir Assalamualaikum wr wb . Disini saya 
warga dusun Calombo Kelurahan 
Lopait Kecamatan Tuntang mau 
melaporkan bahwa di daerah kami 
masih ada yang menyelenggarakan 
pesta pernikahan ditengah wabah 
COVID-19 ini. Acara tersebut 
berlangsung pada tanggal 20-23 
Maret 2020 kemarin. Saya tidak tahu 
apakah perangkat desa kami sudah 
melakukan himbauan / sosialisasi 
kepada warga desa kami ini. Karena 
masih banyak warga yang 
menyepelekan, tidak peduli terhadap 
wabah COVID-19 ini. Saya harus 
bagaimana? Mengingat sepertinya 
kesadaran warga disini akan 
kesehatan kurang baik. Mohon 
bantuannya. Ditakutkan akan terjadi 
acara seperti ini lagi ditengah wabah 
corona saat ini. Karena seperti kita 
ketahui bulan Rajab dan Sya'ban 
dikenal dengan "bulan kawin". 
Terimakasih. Wassalammualaikum wr 
wb.



44 26-Mar umi_rifatus Selamat Malam Admin. Permisi Min 
mohon maaf, izin bertanya, 
skema/prosedur penangana 
ODP/PDP di Jateng bagaimana 
nggeh.Saat ini saya di Yogyakarta, 
Kedua orangtua saya tinggal di 
Brebes.Keduanya berkunjung ke 
Cirebon sekitar 5 hari yg lalu, 
padahal situasi Cirebon ditetapkan 
sebagai zona waspada oleh 
Gubernur Jabar (infonya).Keduanya 
berkunjung ke Cirebon sekitar 5 hari 
yg lalu, padahal situasi Cirebon 
ditetapkan sebagai zona waspada 
oleh Gubernur Jabar (infonya).Saat 
ini keduanya mengalami batuk-batuk. 
Bahkan kondisi ibu semakin parah 
sejak kemarin. Ibu mengalami batuk 
demam nyeri tubuh dan sesak nafas. 
Mulai gejala sejak kemarin, 
Bagaimana ya Min?Terima kasih

45 28 Mar HAFIZ.DIPO Maaf di daerah saya ada orang 
taiwan ..dia abis pulang dari 
negaranya ...trus abis saya jumpa 
dia pagi tadi di pasar.

46 30-Mar Fajarlutfhm Selamat pagi, mau konfirmasi di web 
jateng covid 19 kok positiv corona di 
RSU kardinah sudah ga ada ya pak? 
Soalnya data tersebut tidak muncul 
di 3 kategori positif, meninggal 
ataupun sembuh

47 30-Mar sari_rumanti Selamat siang admin..Saya sari dr 
kebumen. Bisakah saya memperoleh 
informasi bahan baku utk pembuatan 
masker medis dan baju isolasi? Saya 
ingin membantu puskesmas2 dan 
rumah sakit disini. Jika mungkin Saya 
mau membuka donasi utk bahan 
baku, kemudian saya jahit utk 
dibagikan gratis.



48 28-Mar rionhalley Selamat siang ,,,,Mohon maaf 
mengganggu waktunya. Nama saya 
Rion Halley, anak dari Ibu Sri Purwati 
yang menurut keterangan dari RS 
Columbia Asia Semarang positif 
terinfeksi COVID-19, saya mau 
menyampaikan beberapa hal pak: 
Tgl 14-03-2020 ibu saya dirawat di 
RS Panti wilasa Citarum ruang 
cempaka dengan diagnose vertigo 
dan gangguan pencernaan, tgl 17-
03-2020 diijinkan pulang dari RS 
karena dinilai keadaan sudah 
membaik, walaupun ibu saya masih 
muntah-muntah warna coklat, dan 
disarankan untuk kontrol tgl 21-03-
2020, pada saat control disarankan 
harus segera dilakukan endoskopi 
dan CT scan, tapi karena RS Panti 
wilasa tidak ada alat maka dirujuk ke 
RS Columbia Asia, dan disuruh 
dating kesana hari senin karena kl 
sekarang tidak bisa, terkait dengan 
system BPJS, karena ibu saya sudah 
kesakitan tanggal 22 jam 00.30 saya 
bawa ke RS Columbia Asia 
Semarang, di IGD ibu saya dlakukan 
rontgen dan oleh dokter IGD 
dimasukkan ke ruang isolasi karena 
menurut hasil rontgen diduga 
terinfeksi

1 4/1 al_azizy26 punten pak apakah data tsb sudah 
sinkron dengan yang di covid jateng?

2 4/2 xander.nico95 Ijin edar bisa ditanyakan di 
kefarmasian Dinkes Prov Jateng, 
silahkan menghubungi office hotline 
pada jam kerja nggih. Matur suwun



3 2-Apr our.batik Slmt siang yth. Bapak/Ibu admin 
Dinas Kesehatan Prop Jawa 
Tengah, mohon maaf saya ingin 
menyampaikan keluhan sebagai 
masyarakat setempat. Bahwa didesa 
saya susukan, lanjan, kab semarang 
akan dilaksanakan kegiatan nyadran 
tahunan dan di kesempatan itu 
semua orang didesa berkumpul 
untuk syukuran biasanya makan 
bersama. Puncak kegiatan nya 
besok pagi tgl 3 april pukul 6-7pak. 
Mohon bapak ibu membantu untuk 
memberikan sosialisasi dan 
himbauan untuk tidak melaksanakan 
ditengah kabar corona yang saat ini 
meresahkan masyarakat. Mohon 
dibantu sosialisasi matur nuwun pak, 
moga gusti amberkahi

4 3-Apr nnisafebriana Min, mau tanya. Sy td pagi ke RS 
Hermina periksa promil. Trus karena 
ada berita penutupan jalan, sy diejek 
temen sy sbg PDP pdhl sy tdk 
pernah ke luar kota, sy tidak sakit 
batuk demam dll. Suhu sy 36°, 
selama di RS sy tdk bersenggolan 
dgn siapapun. Pegang apapun sy 
kasih tissue trus dibuang. Kenapa 
orang langsung mengejek sy sbg 
pasirn pdp ?

5 4 April 2020 lapakbocil .di RS dr.R.Soetrasno rembang 
tempat sya bekerja ada kasus positif 
Covid . Tp kenapa di situs tdk ada

6 4-Apr ganiawan Selamat pagi, apakah benar korban 
Chovid-19 yg meninggal di jawa 
Tengah dari yang sebelumnya 8 
orang pada tanggal 3 April, kini 
menjadi 18 orang?
mohon informasi berita terkait hal tsb..
karena setiap hari saya memantau 
website resmi corona.jatengprov.go.id

terimakasih



7 5-Apr roky_vay Selamat pagi Di desa saya banyak 
Pemudik dari jabodetabek, para 
Pemudik sudah didata sama RT dan 
sudah dilapor ke pemdes. Tapi tidak 
ada tindakan nyata, buktinya 
Pemudik masih bisa kluyuran seolah 
tidak ada pandemi apapun. Saya 
yakin Pemudik paham, tapi ngeyel. 
Kalau kita yang negur malah galakan 
si Pemudik tersebut. Solusinya 
gimana min, demi keselamatan 
semuanya . Mohon dibantu. Saya 
dari desa panisihan Kec. Maos Kab. 
Cilacap

8 6-Apr susi_wahyuni Selamat pagi pak/Bu, saya mau 
tanya tentang pemberhentian 
penerbitan STR kesehatan 
masyarakat. Solusinya bagaimana 
pak/Bu, jika lowongan pekerjaannya 
mensyaratkan STR

9 6-Apr ario.danang Pak, di Desa Sukorejo Duyungan 
Sidoharjo Sragen .. 3 pasien sembuh 
.. 1 pasien meninggal. 2 pasien sakit 
.. DBD .. blm ada tindakan fogging dr 
kelurahan.

10 6-Apr rojobawaludins Asalamualaikum bapak.. Minta tolong 
banget..Screen shot kan pesan iki... . 
Yang nge dm panjenengan sinten ngih 
bapak..Nyuwun tulung sanget 
bapak🙏 Akun ig nya nama nya siapa 
pak

11 7-Apr ciee_cahyo Selamat siang pak/buk, mohon 
infonya kalau mau produksi masker 
persyaratannya bagaimana ya ??

12 7-Apr willisutanto Selamat malam Admin. Barangkali 
ada saudara/rekan, yang bekerja di 
Puskesmas, di seluruh Indonesia, 
yang membutuhkan, kami siap 
mengirimkan ke unit Puskesmas tsb. 
Cakupan wilayah seluruh Indoneai. 
Mohon dibantu disebarluaskan Bapak 
Ibu . Bisa dikontak melalui DM 
instagram @aeroterrascan  . 
Terimakasih sebelumnya🙏 . 
#fightcovid19together

13 7-Apr vivichristine Mau tanya semisal kami mau bikin 
kerjasama acara live ig apa bisa dgn 
dkk prov?Pagi, kami rencananya 
mau kerjasama buat live ig bahas 
imunitas tubuh dan cairan tubuh.



14 8-Apr lia_arsy6 Aslaamualaikum  mohon info pak 
untuk legalisir str tenaga kesehatan 
apakah bisa mengirim berkas ke mtkp 
jateng ? Berkaitan adanya wabah 
korona 🙏

15 8 April 2020 willisutanto Selamat malam Admin. Barangkali 
ada saudara/rekan, yang bekerja di 
Puskesmas, di seluruh Indonesia, 
yang membutuhkan, kami siap 
mengirimkan ke unit Puskesmas tsb. 
Cakupan wilayah seluruh Indoneai. 
Mohon dibantu disebarluaskan Bapak 
Ibu . Bisa dikontak melalui DM 
instagram @aeroterrascan  . 
Terimakasih sebelumnya🙏 . 
#fightcovid19together

16 8 April 2020 ariss_setiawan13 min mau tanya klo di phk pabrik yang 
berada di jabar bisa ikut daftar 
prakerja

17 6-Apr ario.danang Pak, di Desa Sukorejo Duyungan 
Sidoharjo Sragen .. 3 pasien sembuh 
.. 1 pasien meninggal. 2 pasien sakit 
.. DBD .. blm ada tindakan fogging dr 
kelurahan.Perangkat desa sdh data 
waktu ada 3 pasien DBD. Tp gak 
ada tindakan fogging pak.

18 9-Apr ekharti07 min mo tny,brita ini bnr g y (perihal 
sebaran data covid di semarang per 
kelurahan) 

19 10-Apr tutugkinasih Poster Web corona jateng salah loh. 
Tu ODP dan PDP udah harus ada 
gejala.itu ditulis belum menunjukkan 
gejala

20 11-Apr febrianiulfa Selamat pagi, bagaimana cara 
mengadukan keluhan terhadap 
pelayanan puskesmas?

21 11-Apr erlindanur Assalamu'alaikum.. nyuwun sewu 
mau tanya.. untuk kegiatan anak2 
kebutuhan khusus bolehkah terapi 
selama KLB di solo? Karena tidak 
memungkinkan terapi via online.. 
Kalau boleh, prosedurnya seperti 
apa?
Terimakasih sebeumnya..
Wassalam..

22 12 April 2020 onesuntea Selamat malam, maaf, apa ada 
juknis pemeriksaan rapid tes untuk 
covid19 ini? Terima kasih



23 13 April 2020 lailarahmani selamat siang, mohon maaf saya 
mau bertanya, ini kan str saya 
sedang dalam proses menunggu 
pengiriman dari ktki, dan ini saya 
mau mendaftar direkruitmen rumah 
sakit. apakah saya bisa mengajukan 
untuk mendapatkan surat 
keterangan str sedang dalam proses 
ya ? terimakasih

24 14 April 2020 ahmadsykur1989 Selamat Pagi,
Mohon informasi apakah 1 Pasien 
Positif Covid19 di Desa Blimbingrejo, 
Kecamatan Nalumsari, Kabupaten 
Jepara itu Benar? Mohon 
pencerahan nya njih

25 14 April 2020 yayasan.almunawaralis
laki

Assalamualaikum wr wb

Kepada bapak / ibu yang baik hati 
dan kami hormati

Perkenalkan
Kami, Dari pengurus yayasan 
almunawar al islami
Yang mengelola lembaga sosial 
asuhan anak penghafal alqur'an

Mohon maaf 
Kalo kita mau mengajukan 
permohonan bantuan untuk panti 
asuhan, bisa ?

26 14 April 2020 anismapratiwi min ini mana yg bener kok data 
pasien positif beda?? (perihal data 
covid antara jateng dengan pusat) 

27 14 April 2020 myicca3 Assalamualikum kak admin saya mau 
bertanya, saya lulusan bidan th 2017 
sdh lulus ukom tp blm urus str, tinggl 
di kirim saja sebenarnya ke 
semarang, masih bisakah kak diurus 
sekarang, jika saya kirim berkas saya 
ke semarang besok ? Saya bekerja 
sangat butuh sekali str nya kak.. 
mohon dibantu menjawab ya kak 
admin

28 14 April 2020 sun_shyyy Jika menyebarkan nama pasien serta 
tempat tinggal pasien yang 
menderita korona apakah dapat 
dikenakan pidana ?



29 15 April 2020 gigihpradana kenapa dinkes tidak mengupdate 
penyebaran covid di jateng ?

30 17 April 2020 adzimaalfauzan Untuk protokol/sop penanganan 
pemudik untuk posko di tingkat RW 
ataupun kelurahan wonten pak?

31 17 April 2020 miftakhul_khoiril Untuk kota dan kabupaten 
Pekalongan kok belum bisa rapid 
test dan swab test sampai sekarang 
ya ,sedangkan jumlh kasus udah 
meningkat

32 17 April 2020 dhani_kusumaa Selamat malam 
Mohon maaf mengganggu 
Perkenalkan nama saya ibu dhani. 
Ijin bertanya. Apakah Dinkes Jateng 
masih membutuhkan masker 
kesehatan?

33 18 April 2020 yatisaputro Selamat sore bapak / ibu dinkes ..
Mohon bantuanya ...saya akan 
melakukan penerbangan pada 1 mei 
dri singapura ke semarang 
dikarenakan kontrak kerja saya sudah 
habis dan bos saya sudah tida 
menginginkan saya....setibanya 
dibandara saya tidak ingin pulang 
kerumah dulu saya ingin mengisolasi 
diri slama 14 hri sebelum bertemu 
keluarga....mohon bantuanya untuk 
mencarikan tempat isolasi untuk saya 
yg disediakan dari pemerintah jawa 
tengah dan apakah ada nomer yang 
bisa saya dihubungi ...🙏

34 19 April 2020 ulfalutfimarwatina Min, kok tidak di update jumlah kasus 
corona di Jawa Tengah dan 
persrbarannya?

35 20 April 2020 seputar_brebes Assalamualaikum.. selamat siang 
menjelang sore.. 
mau konfirmasi pak, apakah berita ini 
bener atau tidak ? tadi saya buka 
webnya belum menemukan peta ini 
pak soalnya.  Terima kasih.



36 20 April 2020 athayeb90 membutuhkan info perihal warga 
jateng terdampak covid yg tidak 
dapat mudik 

37 21 April 2020 jesslynindah16 Selamat malam Pak/Ibu, saya ingin 
menanyakan update covid19 per 20 
april 2020 ambil datanya dari mana ya 
pak. Saya ingin melihat update kasus 
per provinsinya namun saya tidak tahu 
harus ambil datanya dari mana 🙏

38 21 April 2020 melianadewik Selamat Malam saya meliana domisili 
di gisiksari raya no. 4 smg.. Mohon 
info jika 1 kos di tempat saya ada yg 
+covid 1 org dan Dimana jumlahnya 
ada 40 kamar, apakah kami bisa 
mengajukam utk rapid test?. trims

39 22 April 2020 rezamapura Saya reza warga dari kota semarang, 
mau menanyakan kalau membeli 
bahan untuk pembuatan APD tenaga 
medis dimana ya? Karena saya 
rencana ingin membantu membuatkan 
APD untuk para medis di kota 
semarang. Terima kasih 🙏🙏

40 22 April 2020 f.ardinsyah assalammualaikum
mohon maaf 
perkenalkan saya faris mahasiswa 
universitas ahmad dahlan di 
jogjakarta
saya ada tugas untuk meriset 
tentang covid di jawa tengah.tujuan 
saya
bisakah saya mendapatkan
update an tentanng covid beberapa 
waktu terakhir ini
untuk saya analisis sebagai tugas 
dari kampus 



41 23 April 2020 hadidblackyfr Assalamualaikum,saya hanya ingin 
bertanya saya warga Pemalang 
Jawa tengah berada di Jona merah 
Jakarta barat ,apakah benar untuk 
playanan selain covid disetiap klinik 
atau dokter dokter dipemlang 
khususnya di desa saya sendiri tidak 
melayani orang yang sakit seperti 
sakit gigi tolong saranya BPK /ibu  
soalnya ini terjadi terhadap istri saya 
yg sudah brapa hari ini menderita 
sakit gigi yg sangat hebat niat ingin 
periksa tapi ditolak mohon saranya 
bapak/ibu dinas kesehatan

42 23 April 2020 vivichristinemagdalena Halo, sore admin Promkes Dinkes 
Jateng. Saya Vivi. Saya bekerja di 
Pocari Sweat Indonesia. Kami 
berencana membuat video edukasi 
tentang tips menjaga imunitas tubuh 
bekerja sama dengan RS di Solo 
dan Semarang. Apakah bisa direpost 
di IG Promkes Dinkes Jateng. Bila 
berkenan nanti kami akan videonya 
terlebih dahulu. Nuwun

43 24-Apr adhit.my.id met malam kak admin, saya mau 
tanya nih, saya ada produk camilan 
makann. di masa corona seperti ini 
apakah bisa mengurus ijin P-IRT ? 
kalau bisa caranya bagaimana ya? 
apakah  online atu harus ada survey 
juga?  domisili saya di kabupaten 
magelang.

44 24-Apr escncw Assalamualaikum pak. Maaf mau 
menanyakan. Untuk pembuatan 
surat keterangan imunisasi, 
persyaratanya apa saja ya? Apakah 
ada biayanya? Terimakasih

45 24-Apr natkhus Selamat siang min, mau tanya rs 
mana aja ya yg menangani swab 
test?

46 25-Apr yuli.rosa.prasetya Apakah bisa legalisir str perawat?
47 26-Apr mutiarapratama Pagi kak Kalo butuh APD set sya 

siap bantu Lokasi jogja 
Wa.me/6283891111330



48 27 April 2020 masputku min klo punya gejala sesak napas trs 
badan gak enak itu gejala covid?

49 27 April 2020 aprilia_reni12 Selamat siang. Apakah Dinkes 
Jateng bisa membantu dalam 
mendapatkan informasi secara detail 
mengenai covid -19 yg terjadi di 
setiap wilayah provinsi Jawa tengah 
?Kemarin sore, Minggu 26 April 2020 
di desa Bumen kecamatan 
Sumowono kabupaten Semarang. 
Kedatangan jenazah, dri keadaan 
sebelumnya sebelum jenazah 
meninggal, jenazah tersebut belum 
pernah tinggal / berkunjung ke desa 
Bumen. Tetapi kemarin sore jenazah 
di bawa ke desa Bumen yg bukan 
tempat tinggal aslinya. Tetapi kakak 
dri jenazah tersebut tinggal di desa 
Bumen sebagai warga pendatang dri 
Boyolali.Dengan berita yg beredar dri 
desa lain bahwa jenazah tersebut 
sakit bawaan yaitu kanker dan juga 
terkena covid-19. Dari berita tersebut 
di peroleh karena dalam proses 
pemakaman jenazah dgn prosedur 
penanganan jenazah covid-19. 
Warga desa hanya di perbantukan 
untuk membuatkan liang lahat dan 
tindakan selanjutnya di lakukan oleh 
petugas khusus yg memakai pakaian 
APD lengkap.Dari peristiwa itu, yg 
warga dan saya tanyakan. 
1.Apakah pasien yg meninggal 
bukan covid-19 saat pandemi ini 

50 28 April 2020 wdyaulfa Pa.. ada data tentang daerah covid 
nggak?

51 28 April 2020 runi_hariyani Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh,  maaf sebelumnya 
saya runi hariyani mahasiswa 
Universitas Haluoleo jurusan farmasi,  
saya ingin menanyakan perihal data 
kasus covid19 mulai dari tanggal 2 
maret-20 april, saya sangat 
membutuhkan data tersebut untuk 
menjadi rujukan dari tugas statistik 
saya, sekiranya admin akun IG ini 
dapat memberikan informasi 
mengenai data tersebut, 
Atas perhatiannya saya ucapkan 
banyak terima kasih
Wassalammualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh

52 29 April 2020 nuzul2222 Menawi Badhe Nyuwun surat dlm 
proses pripun nggeh?



53 29 April 2020 hasnahanif Maaf mengganggu perkenalkan saya 
p.hardi dari purbalingga, kalau saya 
lihat data Dinkes provinsi dengan 
kota Semarang kok bedanya 
jauh.siwebsite kota semarang jumlah 
sembuh 89 sedangkan di website 
propinsi masih 45 an. Padahal  kalau 
dijumlahkan dengan kab.kota dijawa 
Tengah akumulasi kesembuhan. 
Sekitar 145 an tapi diwebsite  Dinkes 
pertanggal 28/4/2020 jam 13.50 
masih 110  dan terimakasih

54 29 April 2020 fransiskaleaa Min boleh minta WAnya saya mau 
tanya ttg pembuatan STR

55 29 April 2020 eviummuizayumma Sore min....mohon maaf ijin bertanya 
ttg surat pemberitahuan ttg masalah 
STR. Untuk kasus perpanjangan 
STR apakah seperti biasa atau bisa 
di poskan juga,mengingat posisi di 
solo. Terimakasih

56 29 April 2020 nanaftr_ Assalamualaikum min, mau tanya, 
untuk pengajuan penggantian STR 
Bidan dari D3 ke D4 masih tetap bisa 
berjalan min?

57 29 April 2020 benih_bunga_celosia_
magelang

Selamat sore kak
Maaf kak mau tanya ??
Bagaimana ya kak cari bantuan 
untuk orang tua saya untuk biaya 
cuci darah
Soal nya selam ini pihak kesehatan 
dari kabupaten maupun kecamatan 
sampai kelurahan/desa blm ada 
bantuan kepada keluarga kami 
Sementara BPJS harus bayar sendiri 
untuk 
Makan sehari hari kita tidak cukup kak
Soalnya yang kerja cuma saya 
sendiri sebagai ank pertama
Mohon bantuannya kak untuk biaya 
keseharian buat bapak saya yg 
harus cuci darah 2 kali satu Minggu. 
Soalnya setiap saya tanya ke 
desa/kelurahan untuk mengajukan 
permohonan bantuan tidak pernah 
ada tanggapan



58 29 April 2020 raniairfan30 Klo saya str nya hilang,sudah kirim 
email ke helpdesk ktki balasannya d 
suruh koordinasi dengan mtkp Jateng

59 29 April 2020 gusti_cn Mau nanya apa itu surat jalan gugus 
depan dan bagaimana cara 
dapetnya? 

60 30 April 2020 khusnulrahmawati Min, boleh tanya , biaya pemakaman 
pasien terduga covid (pasien 
meninggal di RS swasta, gejala 
sesak nafas, tetapi test rapid negatif, 
test swab tidak dilakukan, 
pemakaman dilakukan Dinkes dgn 
protab covid) apakah ditanggung 
pemerintah atau keluarga yg 
meninggal?



61 30 April 2020 aldiandalan Kepada Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah

Saya ingin tanya perihal sebaran 
data kasus COVID19 di seluruh 
Kabupaten Kota di Jawa Tengah.

Dimana saya bisa dapatkan tabel 
data total kasus terperinci untuk 
setiap Kab/Kota ?

Saya sudah cek di 
https://corona.jatengprov.go.id/data-
statistik namun datahanya 
menampilkan rincian total kasus per 
Rumah Sakit dan sebaran per pasien 
di peta Jawa Tengah pada fitur 
Tableau, namun data kasusu per 
Kab/Kota tidak bisa jadi alternatif 
download atau pengunduhan pada 
Tableau.

Mohon penjelasannya.

Terima kasih

62 30 April 2020 nhanifah Permisi izin bertanya untuk yg 
menghendaki dikirimkan kembali ke 
alamat rumah, menggunakan surat 
balasan dan secara COD maksudnya 
bagaimana ya?

1 1 Mei 2020 hartoyoputro Mau tanya nih min..apakah bisa 
mengadakan rapid test di kampus..

2 2 Mei 2020 pitik_jantan Mohon info semoga ada loker 
perawat, saya kerja drumah sakit 
swasta dipurbalingga,, bulan ini saya 
dan tman2 seangkatan mengalami 
tidak dlanjut kontrak kerjaanya 
karena rumah sakit mengalami 
penurunan pendapatan dan ada 
sebagian ruangan dinon aktifkan,, 
semoga dinkes jateng bisa mebantu 
nasib kita yg saat ini sulit mencari 
pekerjaan karen pademi corona.. 
Ada 18 orang senagkatkn saya yg 
sekarnag menjadi pengangguran.. 
Maturnuwun



3 2 Mei 2020 sriadhiendaryanti Admin 
Layanan imunisasi apakah ditutup 
sementara? Ini dari wonogiri
Matursembahnuwun. Mohon 
pencerahan pak untuk imunisasi 
kabupaten wonogiri kenapa ditutup 
sementara ya pak..imunisasi bayi 
habis lahir sdh dtunda lama ini pak

4 3 Mei 2020 ulviananovitasari Assalaamu'alaikum

Semoga selalu dalam keadaan 
sehat.aamiin

Saya apt. Jihan, Magelang. Bulan 
lalu mengurus Lolos Butuh Apoteker 
dari Dinkes Jatim.

Tanya nggih min.
1. Apa Dinkes Prov Jateng melayani 
tatap muka utk konsultasi Lolos 
Butuh Apoteker?
2. Saya tidak menemukan info utk 
pengurusan lolos butuh,di website 
Dinkes Jateng. Bagaimana 
pengurusannya nggih?
3. Saya mendapatkan surat 
pengantar dari Dinkes Jatim perihal 
lolos butuh. Terkait no 1, jikalau tidak 
melayani tatap muka, apakah surat 
pengantar Dinkes Jatim bisa saya 
kirimkan pos? Dialamatkan ke siapa?

Maturnuwun.

5 4 Mei 2020 hufitanya_ Selamat siang , ijin bertanya min
Sebenernya bagaimana prosedur 
pengeluaran surat keterangan hasil 
rapid test dan surat selesai isolasi 
bagi keluarga pasien yang positif 
covid? Bukankah seharusnya ada 
pengeluaran surat dari dinsa terkait 
nggih? Apakah surat itu hanya bisa 
di keluarkan untuk keluarga yang 
mempunyai kepentingan seperti 
untuk laporan ke tempat kerja, dll? 
Bukan seharusnya setiap anggota 
berhak mendapatkan surat 
keterangan tersebut? 
Mohon penjelasan 
Terimaksih



6 4 Mei 2020 monafytrie26 Selamat siang, min maaf mau tanya,
Untuk minta legalisir strttk harus 
datang langsng ke dinkes atau bisa 
via pos ya ??
Terimakasih

7 4 Mei 2020 lia_arsy6 Pak mau menanyakan apabila 
mengirim str atas nama dua orang 
alamat sama satu map apakah boleh 
pak?

8 6 Mei 2020 vincentius_mf permisi mau bertanya, data covid di 
web jateng dan web semarang kok 
berbeda?

9 6 Mei 2020 bseto_ mau tanya. cara ngurus perpanjang 
STR tu bagaimana proses dan 
syaratnya ya...

10 6 Mei 2020 samsiadewi_ Assalamu'alaikum 
Saya dewi dr Sukoharjo, boleh minta 
nomor WA dinkes jateng min? Mau 
menanyakan tentang STR. Terima 
kasih

11 7 Mei 2020 jlarem807 Yth dinkes, status 3 alat pcr diatas 
bgmn ya kok gak pernah muncul 
prmberitaan. Dari data2 yg 
dimunculkan sptnya swab tes jateng 
masih kecil sekali harusnya dg 
tambahan diatas naik 1500an per 
hari.Maaf sy hanya warga yg concern 
dg perkembanagan covid19 di propinsi 
kita....Mohon updatenya... 🙏🙏

12 7 Mei 2020 daniel_purbo Mohon info update lokasi peta 
sebaran kasus di web 
corona.jatengprov.go.id. sprtinya 
update terakhir masih bulan april. 
Trmakasih

13 7 Mei 2020 debora_nonik selamat sore bapak/ibu, maaf saya 
mengganggu pak/bu, perkenalkan 
saya noni direktur CV Bintang Satria 
Mandiri, ingin menawarkan baju apd, 
sepatu boot hunter dan masker, 
sapa tau bapak/ibu berkeinginan 
memesan bisa wa saya 
085855583388, atau ingin 
berbertanya2 di persilahkan, terima 
kasih perhatiannya bapak/ibu

14 8 Mei 2020 nidiprasetyo2019 Assalamu'alaikum...Mohon petunjuk 
untuk hasil lab swab apakah 
memerlukan waktu yang lama?? 
Karena sampai saat ini hasil lab 
belum keluar...wassalamu'alaikum...



15 9 Mei 2020 sulmaacha selamat malam, 
saya perawat. saat ini saya sedang 
tidak ada pekerjaan, saya ingin 
mengisi waktu luang saya untuk 
menjadi relawan medis di daerah 
semarang. kalo bisa mohon 
instruksinya bagaimana untuk tindak 
lanjutnya. terimakasih.

16 9 Mei 2020 ayamgulingdjoeraganpi
tik

selamat siang bp/ibu yang terhormat, 
di dinkesjateng
saya bp. sapdo budiyono mau 
bertanya apakah dengan situasi 
Covid  sekarang ini kami bisa 
mengajukan pengurusan P_IRT 
untuk legalitas produk kami 
dipasaran, mohon infonya. terima 
kasih

17 10 Mei 2020 wdyaulfa Nama web nya Jateng apa yah pa.??

18 10 Mei 2020 @alvinozivaroputra Link ini apakah benar valid ya pak?
Aplikasi pedulilinhkungan

mohon dijawab bapak ibu admin 
dinkes jateng

19 12 Mei 2020 isto_glempang Selamat sore, kami ingin 
menindaklanjuti laporan sdr/i sbb 
:(perihal laporan di lapor gub)

20 13 Mie 2020 jaluihza Sama tgl 9 mei kemarin ada pdp 1 di 
kelurahan tengaran, tp kok sekarang 
ga ada sama sekali, dikolom sembuh 
juga tidak ada. Apa salah input data 
ya?

Mohon informasinya ..

21 14 Mei 2020 jaenal 9989 Mf ini supaya dpt BPJS pbi 
bagaimana



22 16 Mei 2020 valentinadinarnugrahe
ni

Selamat pagi Pak/Bu
Saya Valen dari Semarang
Saya bekerja di RS yg cukup 
ternama di Semarang
Mungkin sedikit cerita saya ini tidak 
berhubungan dengan Covid 19 yg 
sedang heboh kini. 
Tapi saya juga gatau mau lapor ke 
DINSOS,Pak Ganjar,Pak Hendi atau 
siapa. 
Saya minta usul dan saran dari 
njenengan mawon. 
Jadi begini Pak/Bu,di RS tempat 
saya bekerja itu ada seorang pasien 
ibu hamil dan beliau sekarang sudah 
melahirkan dengan proses cesar. 
Beliau sudah beberapa hari ini tidak 
diperbolehkan pulang dari pihak RS 
dikarenakan beliau tidak mampu 
untuk membayar semua biaya yg 
sudah dikeluarkan. 
Beliau berasal dari luar Jawa, awal 
kedatangan beliau katanya beliau 
diantar oleh saudaranya. 
Di awal beliau masuk RS beliau 
memilih perawatan di kelas Deluxe, 
dimana itu kelas yg cukup menguras 
biaya. 
Dari kelas Deluxe beliau tidak 
sanggup membayar kelas tsb, dan 
sampe ini berada di kelas 3.
Beliau sekarang ditahan oleh pihak 



23 18 Mei 2020 mommyqueenemir1517 Assalamualaikum bapak / ibu admin 
ditempat. Saya mau melaporkan 
mengenai kasus salah satu 
Pedagang Pasar Pagi Salatiga yang 
positif terpapar virus COVID-19. 
Kebetulan pasien yang 
bersangkutan adalah warga Dusun 
Calombo Desa Lopait Kecamatan 
Tuntang Kabupaten Semarang. 
Mohon untuk segera dilakukan 
tracing contact mengingat mungkin 
banyak warga disini yang melakukan 
kontak terakhir dengan pasien 
ataupun keluarganya. Dan juga ada 
yang ingin saya tanyakan, apakah 
syarat untuk mendapatkan rapid test 
pak / bu? Bisakah warga kami yang 
pernah kontak dengan pasien 
maupun keluarganya mendapatkan 
rapid test? 
Mohon dibantu juga untuk sosialisasi 
kepada warga kami, mengingat 
warga kami masih banyak yang abai 
terhadap protokol kesehatan terkait 
COVID-19 ini. 
Terimakasih. Wassalammualaikum

24 19 Mei 2020 tiyas21 Itu ibu saya kerja di singapura, misal 
mau pulang bagaimana yaaa

25 21 Mei 2020 christentiretnalia siang min

sya mau tanya, untuk legalisir strttk 
syaratnya bawa apa saja ya? 
apakah perlu menunjukkan strttk asli?
karena ssekarang saya posisi di 
jogja(kerja) dan tidak bisa balik 
semarang karena pandemi ini
terimakasih
christentiretnalia's profile picture
mohon dijawab ya min 



26 24 Mei 2020 ifdlol Selamat malam dinkes jateng
Mohon info jika ingin mengajukan 
rapid tes massal bagaimana
Kami dr ppp tawang kendal

Hari ini ada satu keluarga yg 
dijemput rs kendal untuk isolasi karna 
reaktif covid
Org org tersebut sering keluar masuk 
tpi tawang
ifdlol's profile picture
Trmksh🙏🙏

27 26 Mei 2020 @abyadhfitrah Selamat pagi

Maaf mau tanya admin..
Dinkes jateng apakah hari ini sudah 
buka?
abyadhfitrah's profile picture
Terimakasih🙏

28 26 Mei 2020 @daedajinta Minn, kalau mau legalisir str bidan 
apakah masih bisa ? Selama Covid

29 26 Mei 2020 @hexa2020 Ditempat saya zona merah tp entah 
knp tdk ada sosialisasi dr pemerintah 
desa

30 27 Mei 2020 @talkwithaam Min, izin tanya dong. Ada 
tetanggaku dari banten mau masuk 
ke solo dikarenakan orangtua 
meninggal, persyaratan dokumen 
apa yg harus disiapkan oleh mereka?

31 28 Mei 2020 @kinantaners Selamat sore Admin, mohon izin 
bertanya, untuk memverifikasi akun 
Instagram milik instansi agar bisa di 
approve, syarat syarat nya apa ya? 
Mohon petunjuknya min, atas 
bantuannya diucapkan terimakasih.

32 28 Mei 2020 @christentiretnalia selamat malam
christentiretnalia's profile picture

saya atas nama christenti retnalia P 
sudah mengirimkan FC STRTTK 
sebanyak 5 lembar ke SDMK Dinkes 
Jateng dan sudah diterima oleh 
INGGA pada tanggal 28 Mei jam 
20.05. Untuk mengetahui proses 
selanjutnya terkait legalisir yang 
sudah selesai dan pengiriman berkas 
balik ke alamat yang tertulis 
konfirmasinya ke siapa ya untuk 
proses selanjutnya? terimakasih



33 29 Mei 2020 @ayit31 Assalamualaikum, maaf mau tanya 
utk legalisir STR perawat apa masih 
bisa di dinkes prov? Atau harus ke 
PPNI dpw jateng(ungaran)

34 30 Mei 2020 @rdprmd Minta hotline/nomor telpon satgas 
covid jateng/semarang dong min

35 30 Mei 2020 @adellaindri Maaf pak bu, mau menyingkronkan 
data saja. Di web blora dan jateng 
jumlah pasien covid sembuhnya 
berbeda yg di web blora sudah ada 
2 pasien dinyatakan sembuh, 
sedangkan yg di jateng junlah 
pasien sembuh masih 0. Itu ada 
kesalahan data dari blora nya atau 
dari web jateng nya nggih pak/bu?

1 1 Juni 2020 @permataswp Halo min.
Saya warga Solo, hendak bertanya. 
Kalau hendak minta surat 
keterangan bebas covid19 guna 
keperluan utk tes pekerjaan, itu bisa 
kah saya datang ke puskesmas 
langsung? Atau harus ke rumah sakit 
ya?
Dan untuk biayanya gratis atau 
dikenakan biaya?
Terimakasih. Semoga ada jawaban🙏



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

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

Tujuan dari diadakannya diskusi ini 
adalah supaya masyarakat dan 
lingkungan khusunya daerah Jawa 
Tengah dapat lebih memahami 
tentang konsep New Normal, untuk itu 
kami mengundang perwakilan pihak 
Dinas Kesehatan Jawa Tengah agar 
dapat hadir sebagai pembicara dalam 
diskusi kami. Terima kasih atas 
perhatiannya.🙏

3 2 Juni 2020 @nathanyangela Selamat sore,
Perkenalkan saya Angel dari PT.DS 
Solutions Internasional
Perusahaan kami bergerak dibidang 
distribusi alat medis ( seperti masker, 
disinfectant, hand sanitizer, sarung 
tangan, rapid test covid, dan PCR )

Jika saya mau menawarkan produk 
ke dinas kesehatan Prov Jawa 
Tengah , saya bisa hubungin 
kemana ya? 
Terimakasih sebelumnya



4 3 Juni 2020 @ditagna Assalamualaikum wr.wb

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

Terimakasih

5 3 Juni 2020 @fitri.liarika89 Untuk STR perawat juga di sini?? 
Berapa lama proses legalisirnya??

6 4 Juni 2020 @funiagustya Selamat siang admin.. sy mau 
menanyakan kapan pasar 
peterongan di sterilkan ya? Terima 
kasih sbelumnya

7 4 Juni 2020 @fathan.syafiq.90 ssalamualaikum 
Pak/Bu tolong saya
Tgl 9 Maret 2020 lalu saya habis 
melahirkan di puskesmas 1 
Sumbang, awalnya berjalan lancar 
saya lahiran normal anak sy juga 
sehat dengan BB 3.150gr.
Setelah beberapa menit plasenta ga 
keluar² katanya lengket tapi sama 
Bidan Puskesmas dipaksa keluar
Setelah plasenta keluar sy 
pendarahan hebat sampai ganti 
3karpet bersalin saking banyaknya 
darah yg keluar. Kemudian sy dirujuk 
ke IGD RS Margono Soekarjo
fathan.syafiq.90's profile picture

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

8 4 Juni 2020 @dedykurnia94 Min maua tanya .... Di pandemi ini 
PIS PK masih bisa di jalankan ga min 
?

9 4 Juni 2020 @riaspengantinadinda Min, mau tanya legalisir str online 
bisa gak?

10 5 Juni 2020 @praptikasih Bisa di lakukan secara online ga ya 
pak/bu, soalny sy lg kerja di jawa 
barat



11 6 Juni 2020 @yudhistiragilangp Selamat siang Dinkes Prov Jateng. 
Saya mau bertanya, untuk kota 
semarang, faskes yang melayani 
rapid tes / swab dimana saja ya? 
Terimakasih

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

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

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

15 10 Juni 2020 mijiltrie Minta info ada lowongan kerja untuk 
d3
mijiltrie's profile picture
Trimakasih

16 10 Juni 2020 @raffiauliyaa Halo kak, saya ingin bertanya

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



17 10 Juni 2020 @novicwulandari Min apa benar kegiatan posyandu di 
desa2 sdh diperbolehkan kembali? 
Kalau kegiatan vaksin di kantor kpala 
desa ato puskesmas sya setuju min, 
g mslh. Soalnya klo vaksin kan 
penting. Di desa sya kegiatan 
penimbanganya di rumah penduduk 
n msh bergerombol.
Sekolah sja blm boleh,msak 
penimbangan balita sdh 
dperbolehkan min?
novicwulandari's profile picture

Sya dri desa trangkil kecamatan 
trangkil kabupaten pati min

18 14 Juni 2020 @abdurr_3007 Maaf.... katanya pemerintah 
memfasilitasi pemeriksaan gratis 
untuk santri guna untuk minta surat 
keterangan sehat.....
Tpi buktinya di puskesmas kami 
masih saja di pungut biaya...

19 15 Juni 2020 @mellazahrina Siang Min.. mau tanya
tentang rekrutmen dinkes prov jateng 
itu formulirnya melalui web atau 
mengisi datang langsung ke 
dinkesprov semarang
mellazahrina's profile picture

terimakasih sebelumnya



20 15 Juni 2020 @bbbunno Selamat pagi, bapak/ibu admin.

Pak, saya salah satu karyawan di PT 
ungaran sari garments, pringapus. 
Kemarin malam saya mendapat 
kabar, jika salah satu karyawan di 
unit factory kami sudah positive covid-
19 dan beberapa hari sudah masuk 
kerja sebelum hasil tes swab 
diketahui.
Mohon segera diberi tindakan dan 
teguran utk factory karena selama ini 
mengabaikan protokol kesehatan 
dan memaksa karyawan yg sudah 
pulang ke daerah masing2, utk 
bekerja, tanpa adanya fasilitas rapid 
tes dari perusahaan. 
Kami tdk ingin tempat kerja kami 
menjadi cluster baru, sedangkan 
manajemen seperti menutup mata 
dengan keadaan ini dan terkesan 
ingin menutupi kasus ini dari publik.
Mohon identitas saya bisa di 
lindungi, Pak/Bu
Terimakasih

21 15 Juni 2020 @rzkyenggar74 Selamat pagi admin, saya 
mendapatkan info tentang rekrutmen 
tenaga relawan covid 19 di dinkes 
jateng. Ada salah satu syarat untuk 
mengisi formulir pendaftaran. Formulir 
pendaftaran itu bisa didapatkan 
dimana ya min? Minta langsung ke 
dinkes jateng atau bagaimana? 
Mohon bantuannya. Terimakasih

22 15 Juni 2020 @hikariichino7 Min mau tanya untuk yang relawan 
itu masa kerjanya berapa lama ya?

23 15 Juni 2020 @Sesuai dgn Yg 
diminta nggih

Untuk perawat ners tidak ada ya 
admin?

24 15 Juni 2020 @nhidayah_____ Lulusan sarjana gizi boleh mendaftar 
menjadi tenaga promkes tidak ya?

25 15 Juni 2020 @lanigacahya Selamat pagi min mau tanya bener 
berita nya apa gak ya foto diatas 
(perihal rekruitment relawan 
penanganan covid-19)



26 15 Juni 2020 @alysafatina2016 Selamat siang mohon dibantu untuk 
menjawab,dokumen apa sajakah 
yang harus disiapkan oleh teman2 
kerja saya yang akan 
diberangkatkan lagi ke PLTU SULUT 
3 untuk bekerja kembali 
disini..apakah hanya rapid test saja 
atau ada yang lain...terimakasih

27 15 Juni 2020 @adiprayogo1708 Ijin bpk/ibu apakah nanti bisa 
ditempatkan sesuai domisili. Jika bisa 
saya segera mendaftar 🙏
adiprayogo1708's profile picture
Sy kemarin tgs sbg relawan covid di 
kota pekalongan jika bisa saya akn 
melanjutkan tgas saya

28 15 Juni 2020 @lia_arsy6 D4 kebidanan bisa mendaftar pak?

29 16 Juni 2020 @indrikw20 Selamat sore min, mau tanya kalo 
mau minta surat verifikasi STRTTK 
untuk Tenaga Teknis Kefarmasian 
apakah dari dinkes prov?

30 16 Juni 2020 @mijiltrie Saya ikut daftar relawan covid 19 
tapi ternyata bukan untuk d3 
keperawatan
Apakah ada harapan
mijiltrie's profile picture

Trimakasih infonya

31 17 Juni 2020 @molinaindw Selamat pagi min. Mohon maaf ingin 
bertanya, untuk pengumuman hasil 
rekruitmen relawan covid akan 
diumumkan di website dinas 
kesehatan provinsi jateng kah? 
Terimakasih sebelumnya

32 17 Juni 2020 @sankesasia.men Untuk pengumuman hasil rekruitment 
kan tanggal 17 Juni, itu lihatnya 
diaman ya kak ?
sankesasia.men's profile picture
Lihatnya dimana ya kak, hasil

33 21 Juni 2020 @luluthuditaloven Selamat siang saya LULUT HUDITA 
LOVEN dari RSUD KI AGENG SELO 
WIROSARI, mau tanya untuk legalisir 
str perawat bolehkah ngirimnya lewat 
jnt rombongan beberapa orang atau 
ngirimnya harus sendiri-sendiri? 
Terima kasih

34 22 Juni 2020 @andreeeku Assalamualaikum admin saya mau 
tanya kenapa pasien dengan rekam 
medis sakit ginjal dan harus cuci 
darah kok masuk kategory odp 
corona ya mohon penjelasan



35 22 Juni 2020 @afath_afath sore, mau tanya, mengenai lanjutan 
dari hasil oprec relawan covid gimana 
ya? apakah sudah ada info lanjutan 
atau baru sebatas pengumuman? 
takutnya saya ketinggalan info 
karena belum ada email apapun. 
terimakasih

36 24 Juni 2020 @div.andira Assalamu’alaikum,
Selamat siang, maaf mengganggu 
waktunya. Saya Diva Andira Rahma 
Bramnesty dari DPM Poltekkes 
Kemenkes Semarang ingin 
mengajukan kerjasama kepada 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah bidang promosi kesehatan 
untuk menjadi juri podcast lomba 
National Parliamentary Competition 
In Health pada kegiatan yg akan 
kami adakan pada tanggal 6-31 juli 
2020. Apakah ada persyaratan 
khusus untuk mengajukan kerjasama 
ini?
Terimakasih.

37 25 Juni 2020 @oktavia013_ Kak tolong diperpanjang masa anak 
tenaga kesehatan covid 19 untuk 
mendaftar sekolah kak saya mohon 
karena dipuskesmaa ibu saya tidak 
mengetaui peredaran surat tersebut, 
mohon pengertiannya kak🙏

38 25 Juni 2020 @nur.r.nisa Permisi min, mau bertanya kalau ke 
semarang harus bawa surat jalan 
atau sejenisnya, kebetulan saya ada 
pembekalan relawan di dinkes prov 
dan rumah saya di luar semrng



39 25 Juni 2020 @alfiatin_as Dear Bapak/Ibu yang Terhormat
Mohon dibantu pak
Mertua saya sekarang dalam 
keadaan sakit di RS. Karyadi 
Semarang, Namun masih menunggu 
Ruang operasi.
Bapak saya sudah 2X balik dari RS 
Karyadi , dan ini masih menunggu 
info apakah bisa dioperasi atau 
tidak, dengan alasan tidak ada 
tempat.
Sedangkan bapak saya sudah 
dalam keadaan sakit parah (Butuh 
dioperasi) namun karena 
menggunakan BPJS bapak belum 
juga dapat penanganan. Minggu lalu 
bapak dari RSI ngemplak Kab. Pati, 
dirujuk ke RS Suwondo Pati dan dari 
RS Suwondo di rujuk ke RS Karyadi 
semarang. Mohon bantuannya untuk 
disampaikan pak agar mendapat 
penanganan atau tindakan operasi.
Karena Rumah Kami jauh di Pati jika 
harus bolak balik semarang 
menggunakan Grab/Gocar biaya 
700k PP. Kami dalam keadaan 
susah pak. Mohon dibantu pak
Terimakasih banyak Pak🙏🙏

40 26 Juni 2020 @yennidw Pagi min, mohon infonya terkait 
langkah selanjutnya utk relawan 
covid 19 yg diterima bagaimana? 
Kebetulan nama saya tercantum di 
pengumuman namun hingga 
sekarang saya belum menerima 
email pemberitahuan lebih lanjutnya. 
Mohon infonya min, suwun

41 26 Juni 2020 @option_place Asslkm min
Saya mau tanya
Teman saya positif hepatitis b dan 
posisinya hamil
Setelah melahirkan di rs vaksin untuk 
bayi dengan kondisi ibu positif 
hepatitis b itu kosong. Dan sudah 
sebulan semenjak lahir bayi belum di 
beri vaksin hepatitis. Karena sudah 
tanya ke rs2 area jepara dan kudus 
tidak ada semua. Katanya harus 
lapor ke dinas kesehatan. Tolong 
bantuannya



42 27 Juni 2020 @alvinozivaroputra Saran untuk setiap faskes pertama 
puskesmas melakukan scraining 
masuk yg ketat,,,ketika pasien masuk 
kelokasi puskesmas,,,supaya menjaga 
dan membatasi adanya penularan 
lokal dg tenaga medis 
dipuskesmas...puskesmas rawan 
dikarenakan faskes pertama akan 
bersingungan langsung dengan 
masyarakat...edukasi dan 
pengetahuan yang kurang bagi 
masyarakat desa akan menimbulkan 
kurangnya menaati protokol kesehatan 
sesuai anjuran pemerintah..salam 
sehat🙏👍

43 29 Juni 2020 @addes_ Min

Selamat siang bu/pak di puskesmas 
kalau bikin surat keterangan sehat 
harus 3 syarat ini ya bu, 1.ijin nikah. 
2.ngelamar kerja. 3.masuk sekolah,
Gimana dengan saya yang kerja 
diluar klaten ke Jogja tapi tidak 
masuk 3 kriteria itu
Ditolak saya sama pihak puskesmas 
bu, karna tidak masuk 3 kriteria itu
addes_'s profile picture
Dan petugasnya pun acuh tanpa 
ngasih solusi saya harus kemana, 
malah mbaknya yang magang lebih 
pinter dari petugas puskesmas 
solutif, ngasih saya saran harus ke 
rumah sakit

44 29 Juni 2020 @meisasirait selamat sore admin. saya warga 
kendal, ingin bertanya untuk 
prosedur mendapat surat bebas 
covid dari dinas kesehatan 
bagaimana ya?
terimakasih

45 29 Juni 2020 @madia_a.s Selamat Sore admin, Saya madia, 
Saya adalah Relawan Yayasan
AIDS Indonesia, Pada Kesempatan 
kali ini saya ingin mencari data
perihal AIDS Apakah admin
memiliki data tersebut? Atau kepada 
siapa di dinkes prov.jateng saya hrus 
bertanya admin? Terima Kasih 
bantuannya



46 29 Juni 2020 @sitiretnoasih92 Assalamualaikum. Sya retno. Mau ijin 
bertanya kalo mau buat surat ket str 
dalam proses itu bayar mboten 
nggih? Dan alurnya bagaimana? 
Trims

47 29 Juni 2020 @pasubranmenur Malam min. Mau tanya. Untuk data 
covid yang di update di website 
jateng itu di update setiap jam 
berapa ya?
Karna untuk kasus hari ini, di website 
jateng terkonfirmasi positif 67 
sedangkan di data gugus tugas 
covid pusat 198. Selisih nya banyak 
banget. Yang benar yang mana?

48 30 Juni 2020 @rangg.akbar Kalo mau update covid jateng lewat 
pundi njih pak/buk nuhun



1 1 Juli 2020 @pasubranmenur Malam min. Mau tanya. Untuk data 
covid yang di update di website 
jateng itu di update setiap jam 
berapa ya?

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

2 2 Juli 2020 @irmadwidmy Selamat sore Admin!
irmadwidmy's profile picture

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

Terimakasih

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



4 5 Juli 2020 @devidahlia_ Selamat pagi min mau tanya, untuk 
melihat perkembangan kasus covid 
di jateng kan ada di link jateng prov 
ya, kalo mau liat rekap seminggu 
kebelakang lihat datanya dimana ya 
min?

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

6 11 Juli 2020 @syifamahbub Min, saya warga purwokerto, jika 
akan kembali ke jkt kn harus bawa 
SIKM, cara mendapatkannya 
bgaimana yah



7 12 Juli 2020 @bx.alcapone_13 Kok ga ad grafik desanya min
Saolnya darinkamren ada ad grafik 
desanya aja desa yg ada yg positif 
ga semua mmberlakukan lockdown 
lingkungan , tapi kalau ada tabel info 
desa kita bisa lbih hati".. kalau ga ad 
tabelnya desanya kita g tau desa 
mana saja yg kena
Soalnya kehidupan masyarakat saat 
ini sudah seperti kehidupan normal

8 12 Juli 2020 @vickykriting Hallo
Apakah bisa izin magang untuk 
mahasiswa perpajakan?

9 12 Juli 2020 @larasatiwptr Asslalamualaikum,
Selamat pagi,
Izin bertanya, nama saya Larasati 
salah satu mahasiswa di Universitas 
Diponegoro Semarang, izin bertanya 
jika ingin mengundang salah satu 
anggota Dinas Kesehatan Provinsi 
Jateng untuk mengisi sebagai salah 
satu pembicara di seminar itu 
prosedurnya bagaimana ya ?
Terimakasih

10 13 Juli 2020 @evadianaaaaa Assalamualaikum wr wb.
Selamat Pagi bapak/ibu Admin Dinas 
Kesehatan Provinsi Jateng
Maaf mengganggu waktunya, saya 
Eva Diana lulusan S1 S.KM 
peminatan Administrasi Kebijakan 
Kesehatan ingin menanyakan terkait 
apakah ada posisi lowongan untuk 
tenaga S.KM? Jika ada saya ingin 
mencoba opportunity saya untuk 
mendaftar di Dinas Kesehatan Prov 
Jateng. Mohon Informasinya 
bapak/ibu.
Terimakasih 🙏😊



11 13 Juli 2020 @ditandriani_ Selamat pagi, mohon info syarat apa 
saja yg digunakan untuk mengurus 
STR yg hilang? 🙏

12 14 Juli 2020 @ratihdwirachamawati Assalamualaikum selamat pagi maaf 
sebelumnya bu/pak saya mau nanya 
apakah bisa minta legalisir melalui 
online atau email ya?

13 14 Juli 2020 @galihwirandi Halo selamat sore

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



14 15 Juli 2020 @velarisamaulina Selamat siang Bapak/Ibu, 

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

15 15 Juli 2020 @halownov Selamat malam kak, saya novia ingin 
bertanya apakah legalisir STR ke 
Dinkes provinsi dapat diwakilkan? 
Jika dapat diwakilkan apakah ada 
syarat khususnya? Terima kasih kak.

16 20 Juli 2020 @surya_cy Assalamualikum min,menanyakan 
untuk pasien yg evaluasi sweb tahap 
kedua untuk daerah demak apakah 
alatnya sudah tersedia. jadi yg 
pasien swab pertama positif 
selanjutnya isolasi mandiri 14 hari 
drmah,selanjutnya tidak di lakukan 
evaluasi swab kedua apabila tanpa 
gejala ringan sedang maupun 
berat,sudah di nyatakan sembuh 
apa benar.
surya_cy's profile picture

begitu yg saya terima kemarin min 
penjelasanya, itu aturan nasional 
apa wilayah tertentu...
surya_cy's profile picture
katanya ada aturan baru buat swab 
pasien,apa benar min...

17 21 Juli 2020 @srirejeki19_ Siang min, maaf mau tanya sudah 
ada pendaftaran tenaga BOK tahun 
2020 untuk sanitarian belum ya? 
Terima kasih

18 21 Juli 2020 @aldisrauf Apakah data peta bisa diakses 
dalam bentuk tabel min?



19 21 Juli 2020 @ditaindahmhrn Assalamualaikum, selamat pagi 
Bapak/Ibu Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah. Perkenalkan saya Dita 
Indah Maharani dari jurusan D3 
Hubungan Masyarakat Universitas 
Diponegoro. Mohon maaf saya ingin 
bertanya apakah dibulan September 
tahun 2020 ini Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah membuka 
kesempatan bagi mahasiswa untuk 
melakukan kegiatan Kuliah Kerja 
Praktek (Magang)? Terima kasih.

20 22 Juli 2020 @rreynesp Mau tanya min,kalau ada yg bilang 
sinar laser merah itu buat penyinaran 
kanker
Bahaya kah buat di sodorkan ke 
kening
Karna masih ada yg ngotot itu 
bahaya
rreynesp's profile picture
Karna sinar infared

21 23 Juli 2020 @srirejeki19_ Siang min, maaf mau tanya sudah 
ada pendaftaran tenaga BOK tahun 
2020 untuk sanitarian belum ya? 
Terima kasih

22 24 Juli 2020 @agnes_t_yas Siap menjadi relawan covid 19/siap 
di panggil jika ada loker untuk 
tenaga kesehatan.
Suami lulusan ners...

23 24 Juli 2020 @devi_ilmadhina Assalamualaikum,
Saya devi mau menanyakan, apakah 
di kantor dinkes jateng ada 
rekruitmen karyawan baru?
Mohon infonya admin,
Terima kasih

24 25 Juli 2020 @rohmania.d Selamat Pagi, saya Rohmania Dani 
Mahasiswa dari UNS izin bertanya 
mengenai magang, apakah Dinas 
Kesehatan Prov Jateng membuka 
lowongan untuk mahasiswa magang 
? Terimakasih

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



26 25 Juli 2020 @ahmadlukmanp Assalammualaikum, perkenalkan 
saya Ahmad Lukman Prasetyo 
mahasiswa Linguistik 2017 
Universitas Diponegoro, ingin 
bertanya, apakah dibuka 
kesempatan magang di dinas 
kesehatan prov Jateng?

27 26 Juli 2020 @halownov Selamat malam kak, saya ingin 
bertanya lagi, apakah ada biaya 
untuk legalisir STR? Dan apakah 
memerlukan waktu yang lama? 
Terima kasih kak

28 27 Juli 2020 @restidwijuni Kak minta info untk pembuatan STR 
kesmas kak 🙏

29 27 Juli 2020 @ejprasetya Selamat sore admin dinkes provinsi 
Jateng
Perkenalkan nama saya Eko, izin 
bertanya saat ini apa ada lowongan 
pekerjaan di dinkes nggeh ?

30 27 Juli 2020 @chamuraz SKM masih mewajibkan STR ?

31 28 Juli 2020 @doelast_ Selamat siang pak, mohon 
kejelasannya soal tes swab.Apakah 
ada pengulangan tes swab?

32 28 Juli 2020 @fannyerlazuhana Selamat sore bapak/ibu Dinkes 
Provinsi Jawa Tengah. Ini saya Fanny 
alumni S1 Farmasi Universitas Setia 
Budi Surakarta mau bertanya, semisal 
mau legalisir STRTTK dititipkan teman 
yg posisinya lagi disemarang apakah 
bisa ya bapak/ibu? Semisal boleh 
syaratnya apa saja ya? Soalnya posisi 
saya di Jawa Timur mau ke Semarang 
juga pandemi seperti ini. Terima kasih 
bapak/ibu🙏



33 28 Juli 2020 @auliadmll Assalamu alaikum, mohon maaf 
sebelumnya saya mau bertanya 
apakah data seperti ini dibenerkan? 
Teman saya swab 3 kali masih positif, 
dia tanpa gejala, dianggap sembuh. 
Mohon penjelasannya🙏

34 30 Juli 2020 @odiliaesti Assalamualaikum, Bagaimana cara 
keluarga pasien bisa meminta 
keterangan dari pihak RSUD untuk 
klarifikasi penangan pasien selama 
dirawat? Dan bagaimana keluarga 
pasien bisa mengajukan komplain atas 
pelayanan yg kurang baik olh pihak 
RSUD? Mohon arahan 🙏

35 30 Juli 2020 @wikawh_hc Selamat siang,

Bagaimana prosedur pelaporan jika 
kantor tempat kita bekerja ada yang 
terpapar Covid-19?
wikawh_hc's profile picture
Apakah ada nomor Whatsapp yang 
bisa dihubungi?

1 2 Agustus 2020 @hestyakim Malam min, mau tanya untuk 
pengiriman berkas untuk legalisir str 
ditujukan ke siapa ya? Terima kasih

2 3 Agustus 2020 @acls_perki_solo Untuk kota solo saatbini masyk zona 
apa ya
acls_perki_solo's profile picture

Untuk kota solo termasuk zona apa 
ya

3 4 Agustus 2020 @devikartikasariii Selamat pagi min..saya devi
Mau tanya untuk loker didinkes prov 
apakah masih di buka?



4 5 Agusus 2020 @ellviayo izin bertanya, apakah di Semarang 
sendiri masih menerapkan sistem 
PKM atau sudah masuk New Normal. 
Jika belum, apa saja hal yang 
dibolehkan/tidak dibolehkan dalam 
sistem PKM yang berjilid2 ini?

mohon jawabannya bu/pak, untuk 
saya buat laporan terkait KKN-DR 
yang dilakukan di Semarang. 
Terimakasih🙏

5 5 Agusus 2020 @yulindasilviokta Selamat pagi , untuk syarat 
mengajukan surat rekom PAFI dan 
belum pernah praktek di jateng apa 
aja ya kak syaratnya?

6 5 Agusus 2020 @elok_novistara Selamat sore. Saya ingin meminta 
nomer WA untuk menanyakan 
informasi seputar legalisir STR
Terimakasih
elok_novistara's profile picture
Mau tanya untuk legalisir ijasah, 
dikirim lewat pos syaratnya apa saja?

7 6 Agusus 2020 nanaftr__ Selamat pagi pak, saya Nana Fitriana 
asal Kabupaten Tegal yang mengurus 
pengajuan naik level STR Ke D4 
Kebidanan, izin bertanya untuk 
berkasnya kan sudah dikirim nggih 
pak, tapi webnya ktki kemkes str 
sedang error pak, jadi saya tidak bisa 
tracking berkasanya sudah sampai 
mana pak, kiranya bagaimana nggih 
pak? Barangkali bisa membantu di 
cekan pak 🙏  Terimakasih banyak 
sebelumnya pak

8 / Agusus 2020 @
istiqomah.meilisaf

Assalamualaikum, bu, pak, mba atau 
mas...
Kalo ada lowongan kerja di dinkes 
bisa kita cari di mana ya? Saya lulusan 
kesling thun 2019, susah cari kerja 
sesuai jalur di semarang, kalau pun 
bisa jadi tenaga non asn di dinkes 
saya berkenan, di resepsionis, atau 
bagian apapun boleh, atau saya 
pernah dengar jadi kordinator 
lapangan, saya juga mau. Terimakasih 
sebelumnya 🙏😇

9 / Agusus 2020 @rangg.aakbar Pak/bu semisal kita renang dimasa 
seperti ini apakah aman untuk 
dilakukan?



10 9 Agusus 2020 @muflih.adnan Masjid Assalaam Hypermarket 
berada di jalan provinsi.
Masjid ini awalnya ditutup oleh 
manajemen. Namun karena ada 
oknum (akun fb Umaier Khaz) yang 
memprovokasi warganet agar 
manajemen membuka masjid, dan 
provokasinya viral, maka manajemen 
assalaam hypermarket membuka 
masjidnya.
Kemudian, yang terjadi adalah 
seperti yang ada di foto. Klaimnya 
sesuai protokol.
Apakah benar protokol di masjid 
hanya shaf yang renggang? Tanpa 
masker, tanpa sajadah. Bahkan 
mungkin tempat wudhu dibuka, yang 
itu adalah tempat paling sempurna 
untuk bertukar droplet.
Saya sudah menghubungi 
manajemen namun tanggapanya 
tidak memuaskan. Manajemen hanya 
bilang bahwa mereka sudah 
berusaha maksimal.
Oleh karena itu, saya mohon dinkes 
provinsi turun tangan agar masjid 
tersebut kembali ditutup.
muflih.adnan's profile picture

Saya sudah tdk tahu lagi harus minta 
tlg ke mana. Saya berharap dinkes 
provinsi bisa mengatasi masalah ini 

11 11 Agustus 2020 @yudhaferdy Selamat sore bpk ibu ditempat
Saya warga kelurahan karangayu 
kec smrng brt .
Mau tanya soal santunan kematian 
pdp covid katanya ada ya ??
Kalo emng bneran ada langkah yg 
dilakukan apa ya pak ??
Mohon bantuannya trima kasih pak .

12 12 Agustus 2020 @fnraa_ Halo admin, selamat siang!
Mohon maaf, untuk data profil 
kesehatan Jateng tahun 2019 bisa 
dilihat dimana ya? Karena saya 
mencari di website hanya ada 
sampai 2018 saja.
Mohon bantuannya kakak admin, 
terima kasih🙏🙏



13 12 Agustus 2020 @galihjastro Selamat siang....mau nanya surat 
hasil test ini berlaku berapa minggu 
ya??

14 13 Agustus 2020 @efivpratiwi Selamat siang
Kenapa pt erela tidak di tutup 
ya.Kalo saya berbicara disini nama 
saya bisa dijamin gak di buka ndak 
ya?

15 13 Agustus 2020 @taufikisma Asalamualaikum,
Pak bagaimana caranya supaya 
dapat bantuan dana, supaya bisa 
biayai anak kembar saya dirumah 
sakit pku gombong.
Apa yg harus kulakukan?
Anak saya prematur

26 juta biaya sangat besar, saya 
tidak punya apa apa



16 15 Agustus 2020 @satriaraw Assalamualaikum,
Kapan hasil swab Ayah saya keluar 
ya? Kenapa lambat sekali 
penanganan covid-19. Sudah 
seminggu hasil swab belum ada info
satriaraw's profile picture
Mau sampai kapan Ayah saya 
nunggu di ruang isolasi? RS 
Telogorejo

Sudah sejak hari Sabtu tanggal 8 
Agustus masuk ruang isolasi, hari 
Senin tanggal 10 Agustus diambil 
swab pertama, swab kedua hari 
Selasa tanggal 11 Agustus.
Tapi sampai sekarang belum ada 
info hasilnya untuk swab pertama 
maupun kedua. Apakah memang 
selama itu kah prosesnya? Padahal 
hasil rapid saat dirawat disini negatif.

17 24 Agustus 2020 @tasyanurlailadilla Assalamualaikum dan selamat siang, 
Kak, izin bertanya untuk pengambilan 
data profil kesehatan jawa tengah 
tahun 2019 belum diinput ke website 
ya? Adapun sy ingin bertanya kak, 
apakah untuk memperoleh data 2019 
perlu membawakan surat dari institusi? 
Terimakasih 🙏

18 26 Agustus 2020 @albi.desaign Min mau nanya
Untuk kota/kab yg zona kuning 
orange hijau itu lihatnya dimana ya 
??
albi.design's profile picture

Suwun mimin

19 27 Agustus 2020 @galihjastro Pak mau nanya ini kan masa berlaku 
nya 14hari...hasil test ini keluar tgl 10 
Agustus,kalau di pake buat 
penerbangan tgl 24 Agustus kira2 
bisa gk ya?



20 28 Agustus 2020 @edoharmasardian Assalamualaikum. Mau tny kalau 
legalisir STR lewat ekspedisi JNT 
prosesnya brp lama ya?

21 29Agustus 2020 @tejodanu Selamat siang,,, teman dokter saya 
yang di balkesmas klaten 
mengemuhkan apd yang disediakan 
tidak stabdart,,
tejodanu's profile picture
Apakah bisa ditindak lanjuti? 
Sebelum menjadi fitnah. Saya dapat 
curhat TS yang bekerja di Balkes 
Paru Klaten, setelah cek ternyata 
UPT dibawah dinkes Jateng, jadi 
saya sampaikan keluhannya ke DM.

22 31 Agustus 2020 @wjrmma Assalamuallaikum
Selamat pagi
Saya mau menanyakan untuk 
permohonan legalisir str apakah bisa 
online atau yg bersangkutan datang 
langsung ke dinkes provinsi ?
Terimakasih

1 1 September 2020 @arumgaluh_s Selamat siang admin, mohon maaf 
apabila lancang dan mengganggu 
waktunya😊
Jika hanya lulusan D3 saja apakah 
bisa bekerja di dinas kesehatan nggih? 
Terimakasih sebelumnya🙏🙏🙏

2 1 September 2020 @elviraperaa selamat sore, min. kenapa di website 
covidjateng udah gak diupdate per 
kab/kota?



3 4 September 2020 @keiyla_mc Mau tanya tentang jam kerja di 
puskesmas,
Cz sy pernah k puskesmas 
kebondalem Pemalang jam 10.10 
WIB katanya udh tutup tu pas hari 
biasa, hari ni hr jumat sy kembali lagi 
ke puskesmas kebondalem
Katanya tutup jam 10 waktu tu..
Lha hari ni kesana jam 09.30 WIB 
udh tutup jg
keiyla_mc's profile picture
1,5th yg lalu dipuskesmas yg sama 
saat adik sy melahirkan, pake bpjs tp 
tetap dikenai biaya tambahan, di 
nota ada kain kasa, infus, 
pembalut(klo ini sy maklumi cz bkn 
bagian dari proses melahirkan) tp 
kayak infus, kain kasa, biaya 
kebersihan, tu ditanggung adik 
sy...tolonglah..dinkes provinsi utk 
sering kasih pengarahan atau 
ditindak tegas tuk puskesmas2 yg 
tdk sesuai aturan..
Terima kasih

4 4 September 2020 @nur_hidayanto16 Kak maaf mau tanya, kalau mau 
legalisir strttk harus datang langsung 
ke dinkes semarang atau bisa kirim 
lewat pos? Soalnya saya domisili 
purbalingga (jateng).

5 4 September 2020 @shiki_riera Selamat sore, mohon izin bertanya..
Domisili saya sekarang di Sidoarjo, 
Jatim, saya ingin mengurus legalisir 
strttk saya yang diterbitkan dari 
Dinkes Prov Jateng..apakah bisa 
dalam pengurusan berkas, saya kirim 
melalui pos dan nanti jika legalisir 
sudah jadi pihak Dinkes mengirimkan 
kembali berkas ke saya lewat pos?

6 5 September 2020 @dikyyy_ Selamat pagi . Saya mau bertanya . 
Apakah gejala covid 19 / Corona itu 
gejalanya juga dari sakit kencing ?

7 8 September 2020 @anafikadmh Assalamualaikum bapak/ibu . Maaf 
mengganggu waktunya .Saya Anafika 
Dinda , Mahasiswa Kimia Universitas 
Diponegoro. Maaf mau bertanya, 
apakah dari DINKES Provinsi Jateng 
membuka lowongan mahasiswa PKL 
untuk bulan Januari-februari ? , 
Terimakasih sebelumnya 🙏



8 9 September 2020 @barno_ts Slmt pagi..
Mohon bantuannya saya bekerja 
dijakarta mau legalisir STRTTK 
apakah bisa lewat paket ??
Terima Kasih

9 10 September 2020 @spurwati39 Selamat malam pak/bu. Mhon maaf 
sya mau menanyakan tentang 
legalisir STR atas nama sri purwati, 
lailatul khasanah, lailatul ni'mah, dn 
diah kusuma, sudah jadi atau belum 
y? Soalnya sudah 2 minggu kok 
belum ada konfirmasi apa". Mhon 
konfirmasinya, trimakasi

10 14 September 2020 @Shafitriay Selamat pagi admin., Maaf mau tanya 
., Kalau mau legalisir str bisakah 
secara online atakah harus datang 
langsung ? Sebab saya asli jawa timur 
dlu kuliah di jawa tengah terimakasih 
🙏

11 14 September 2020 @idadamay Min legalisir str gimana min? Bayar 
berapa

12 16 September 2020 @ratih_ninik assalamualaikum saya mau tanya 
mengenai perturan kemenkes 413 
tahun 2020 tentang OTG covid 19 
apakah benar apabila seseorang 
terkena covid otg dan sudah 
melakukan isolasi mandiri 10 hari 
tidak perlu swab ulang dan bisa di 
katakan sembuh
saya sedang mengandung 39week 
dan dinyatakan positif covid bapak 
sudah melakukan swab tes 2x hasil 
tetap positif dan alhamdulillah saya 
tidak ada gejala saya di lakukan 
swab tes pertama tgl 29 Agustus 
2020 dan swab ulang kembali tgl 8 
september 2020 saya sudah 
melakukan isolasi mandiri 19 hari 
sembari menunggu persalinan anak 
saya
mohon di bantu untuk penjelasannya 
terimakasih🙏



13 15 September 2020 @maulida6797 Assalamualaikum min, mau tnya kalau 
mau legalisir STR kan dulu ke Dinkes 
Jateng lantai 5. Untuk sekarang krna 
ada pandemi covid apakah ada 
legalisir secara online atau tetap ke 
dinkes jateng lantai 5 nggih? Mohon 
infonya min, terimakasih 
sebelumnyaa🙏

14 17 September 2020 @anin_1714 Selamat malam admin, maaf mau 
bertanya, apakah jika ada lowongan 
tenaga kerja non ASN juga di share 
melalui instagram ini? Terimakasih

15 18 September 2020 @cmplk.s Mau bertanya apakah ada lowongan 
pekerjaan untuk ahli gizi?

16 18 September 2020 @rahmamha6 Untuk konsultasi masalah covid bisa 
hubungi kemana yaa min ??

17 18 September 2020 @akif_farokhi Asalamaualaikum min, ijin bertanya, 
untuk pengurusan legalisir STR 
apakah bisa dilakukan di masa 
pandemi seperti ini? Jika bisa seperti 
apa prosesnya? Terima kasih

18 19 September 2020 @revildadwi Halo Admin
revildadwi's profile picture

Perkenalkan saya Revilda saya ingin 
bertanya terkait bagaimana 
memperpanjang BPJS PBI karena 
kedua orang tua saya hanya buruh 
mereka tidak memiliki jaminan 
kesehatan dan saya seorang pelajar. 
Mohon bantuannya dan responya agar 
keluarga kami tetap mendapatkan 
BPJS PBI karena dengan adanya 
BPJS PBI tentu sangat membantu 
kami keluarga kurang mampu. 
Terimakasih. 🙏

19 20 September 2020 @lies_setyo Mengapa dinkes kl tracing 
menggunakan rapid? Mengapa tidak 
langsung swab?

20 20 September 2020 @a13nma Maaf, mau bertanya.. apakah Salatiga 
tdk ada pembatasan kegiatan terkait 
pandemi? Ini ada cafe bs bebas dine-
in, tdk jaga jarak, tidak pakai masker, 
joget2 bersama juga. 🙏

21 21 September 2020 @sarii182 Assalamualaikum pak/bu untuk 
legalisir STR perawat sekarang 
alurnya bagaimana ya? Tk



22 21 September 2020 @rhany2819 Oak ganjar,mau bertanya kenaoa 
semua sekolah di daerah oucang 
gading,sudah sekolah...aoakah 
sudah benar2 aman ya oak?

23 21 September 2020 @nanang_pratamaa Admin mau nanya, apakah STR 
bidan yg di terbitkan di Semarang 
bisa di legalisir di Jogja?

24 21 September 2020 @azrie_zee Selamat siang, perkenalkan saya 
Azriya, apakah dinkes masih memiliki 
data covid per kabupaten di Jawa 
Tengah kondisi Juli 2020? Hal ini 
akan digunakan sebagai dasar 
pembuatan publikasi tentang covid. 
Terima kasih...

25 21 September 2020 @frindhie Slmt sore admin mau tanya kalo mau 
legalisir str bisa dikirim via pos saja 
nggih min?

26 21 September 2020 @oktviaa1021 selamat pagi kak.
sebelumnya mohon maaf ya kak 
saya mau nanya2, dulu saya pernah 
pengajuan STR sampai berkas nya 
sudah terkumpul di MTKP Semarang 
kak. kemudian saya dapat email 
seperti ini, tadi setelah itu saya tdk 
dapat kabar lg apakah STR saya 
sudah jadi atau blm kak, kemudian 
nomor saya yang saya cantumkan 
untuk mengabarkan bahwa STR 
sudah jadi itu ke blokir dan saya 
posisi di luar jawa waktu itu kak, saya 
mau menanyakan apakah STR saya 
sudah jadi ya kak?

27 22 September 2020 @shiki_riera\ Selamat pagi, izin bertanya..saya 
sudah mengirimkan berkas yang 
akan di legalisir minggu lalu melalui 
pos, kira" prosesnya skarang sampai 
mana ya? Apakah kalau sudah 
selesai atau belum.

28 23 September 2020 @elizabatikpkl Assalamualaikum, selamat pagi 
Bapak/Ibu. Saya Fany dari 
Pekalongan, mohon maaf izin 
bertanya untuk pengurusan 
legalisasi STR Kesehatan 
Masyarakat apakah fotokopi STR 
yang dilegalisasi bisa dipaketkan via 
pos atau harus saya kirim langsung 
ke Dinkes Provinsi nggh?



29 23 September 2020 @jihannadya Selamat siang admin, saya jihan 
mahasiswa dari poltekkes kemenkes 
semarang, saya sedang melakukan 
penelitian untuk skripsi terkait 
penurunan akseptor KB selama 
pandemi covid-19, kemudian saya 
membutuhkan data penurunan 
akseptor di masing masing metode 
KB di wilayah jawa tengah. Jika saya 
ingin meminta data sekiranya 
prosedur yang harus saya lakukan 
apa saja ya? Dikarenakan ketika 
saya membuka web profil 
keseshatan jateng data terakhir yang 
ter update adalah tahun 2018. 
Mohon responnya kak. Terimakasih

30 24 September 2020 @innamaullina Selamat siang bapak/ ibu . Mau 
tanya, kalau mau legalisir STR, 
dalam 1 amplop ada 15 FC STR dari 
3 orang yang berbeda beda 
bolehkah ? Terimakasih

31 25 September 2020 @nieqhappy Assalamualaikum
Pak bu sy mau nanyakan

Kok ada kasus positif yg banyak di 
Pondok modern selamat batang tp 
kok ngga dikarantina di RSDC
Yg di pondok modern selamat kendal 
kan lgsung di evakuasi ke rsdc
Ini yg di batang kok adem ayem
nieqhappy's profile picture
Kami wali santri yg anak nya sehat 
sangat kuatir dan bingung pihak 
pondok tdk kooperatif

32 26 September 2020 @ayukwandira Selamat siang,untuk mendapatkan 
surat keterangan str dalam proses 
apa saja syaratnya dan bagaimana 
prosedurnya?terimakasih

33 26 September 2020 @ayukwandira Selamat siang,untuk mendapatkan 
surat keterangan str dalam proses 
apa saja syaratnya dan bagaimana 
prosedurnya?terimakasih

34 27 September 2020 @jiokoprast Apakah benar kalau biaya swab test 
akan di ganti jika swab test 
menunjukan hasil positif?



35 27 September 2020 @bhungkushh_ Selamat Pagi min, saya mau 
bertanya adakah penerapan 
pencegahan khusus warga Jateng 
terkait pencegahan penularan virus 
corona?
Terimakasih🙏

36 27 September 2020 @andalusiananovi Selamat pagi kak, saya mau tanya 
terkait STR.
Dulu saya legalisir di mtkp jateng, 
tapi saya domisili lampung. Apa 
harus legalisir lagi di dinkes prov 
jateng atau lampung ya kak?
andalusianovi's profile picture
Apa kah anggota PPNI tempat 
domisili dimana mempengaruhi 
tempat legalisir juga, mohon 
pencerahannya kak. Terimakasih

37 27 September 2020 @distifarani Apakah ini masih berlaku min?
distifarani's profile picture

Untuk pemberkasan cpns wajib 
legalisir dr mtki/ktki

38 28 September 2020 @puspitaasptn_ Selamat pagi. Mohon maaf 
mengganggu waktunya. Sebelumnya, 
perkenalkan, saya Puspita dari FKM 
Universitas Airlangga, Surabaya. Saya 
mohon izin bertanya terkait dengan 
penerimaan magang mahasiswa di 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah. Apakah di masa pandemi 
saat ini Dinas Kesehatan Prov. Jateng 
menerima magang mahasiswa? Jika 
menerima, persyaratan apa saja yang 
harus dipenuhi? Dan bagaimana 
proses pelaksanaan magangnya, 
apakah dilakukan secara online atau 
offline? Terima kasih, salam sehat🙏



39 28 September 2020 @nilam_fitrianie26 Assalamualaikum Dinas Kesehatan 
Provinsi Jateng 🙏 , mohon maaf 
sebelumnya Bapak / Ibu, punten niki 
badhe laporan. Tetangga saya, 
samping rumah saya pas, sekitar 4 
hari yang lalu pulang dari Jakarta, 
lalu selang 2hari di rawat di RS 
Umum Moga, Pemalang, dan di 
nyatakan Positif Covid 19. Dari kabar 
yang saya dengar keluarga tidak 
mau di rujuk di RSUD Ashari 
Pemalang. Saya sudah berusaha 
meminta tindakan dari aparat desa, 
tapi responnya seperti memaklumi. 
Apa memang diizinkan untuk isolasi 
secara mandiri di rumah dari pihak 
Puskesmas saya juga tidak tahu pak.

40 28 September 2020 @nimasph22 Selamat pagi pak buk. Pak buk 
sebenernya uang PKH sama BLT 
dari pemerintah itu jumlahnya berapa 
ya pak buk
nimasph22's profile picture
Sepertinya di desa pesantren ulujami 
- Pemalang ada keganjalan pak buk

41 28 September 2020 @dwct Assalamualaikum admin, maaf 
mengganggu .. ijin bertanya, untuk 
legalisir str apakah masih bisa datang 
langsung ke Dinkes atau lewat online 
nggeh pak/buk? Dikarenakan untuk 
keperluan pemberkasan CPNS 
nantinya , mohon balasannya 🙏

42 28 September 2020 @raden_awp Mau tanya, kalau misal legalisir nya 
langsung datang ke Dinkes apakah 
legalisir nya langsung bisa jadi pada 
hari itu juga?

43 28 September 2020 @riasmahdalena Selamat pagi, mohon izin bertanya, 
berdasarkan higlight str yg saya 
baca, berarti legalisasi bisa dilakukan 
secara offline ya? Kebetulan domisili 
saya di sekitar dinkes prov, dan 
untuk legalisir maksimal berapa 
lembar ya? Terimakasih kak, semoga 
sehat selalu



44 28 September 2020 @farahazizahm Sore kak , mau tanya terkait untuk 
lulusan kesehatan masyarakat , 
lulusan tahun 2019 itu di kabarkan 
sudah tidak ada STR. , Sedangkan 
masih banyak sekali rekrutmen yg 
mencantumkan STR untuk syarat 
rekrutmennya , bagaimana ya ? 
Terimakasih 🙏

45 28 September 2020 @wjrma Lamanya proses legalisir berapa jam 
ya kak ? Atau berapa hari ?

46 29 September 2020 @try.aji.7 Selamat pagi bapak / ibu..maaf mau 
menanyakan perihal legalisir 
STR...untuk Apoteker apakah 
legalisir dilayani di dinkes prov jateng 
dan saya kebetulan lulusan jabar 
tetapi kerja di jateng,untuk STR 
legalisir nya di jabar or jateng? 
Terima kasih sebelumnya....

1 1 Oktober 2020 @zizi.zidny Assalamu'alaikum... mohon maaf ijin 
menanyakan kak admin, jika ada 
kesalahan dalam penulisan str 
apakah minta suket nya juga dari 
dinkes prov jateng?
zizi.zidny's profile picture
Mohon infonya yah kak... terimakasih

2 1 Oktober 2020 @miaarbiyana Adminn.. str saya kok blm sampe2 
yaaa . Gimana kita bisa nge cek nya 
min? Atas nama mia arbiyana lestari 
lokasi penerima lombok barat ntb

3 2 Oktober 2020 @dwikinurwahyu Min,, mau nanya nii.. STR sya blum 
sampai ap blum d.krim dri situ min?
Makasih. an. Dwiki nurwahyu royana
Alamat,, kecamatan widodaren, 
kabupaten ngawi

4 2 Oktober 2020 @tyas_fibri Min, mau Tanya, kalo yg udah 
selesai di legalisir nnti di kabari atau 
gimana? Tyas fibri safitri pangestika 
Apa langsung di kirimkan balik?
Terima kasih

5 2 Oktober 2020 @szhushinta Selamat pagi min, maaf mau tanya, 
apakah str versi 2.0 tidak bisa 
dilegalisir oleh dinkes provinsi 
jateng? Terimakasih



6 2 Oktober 2020 @fusthaathulanna Selamat siang, mau bertanya, kalau 
STR saya dulu keluaran dari DIY 
apakah bisa legalisir STR di Dinkes 
Prov Jateng? Karena saya skrg 
domisili di Purworejo, Jateng.
fusthaathulanna's profile picture
Maturnuwun, mohon tanggapannya 🙏

7 2 Oktober 2020 @queenzapurbasari Min...maaf y ganggu, pdhl udh gk 
jam kerja y
Mumpung aktif
queenzapurbasari's profile picture

STR kan salah nama min, nah mau 
saya kirim ke MTKI, kan harus di kirim 
yg asli
Kalau dari MTKP minta surat 
keterangan bahwa STR sedang 
dalam perbaikan nama bisa tidak y 
min?
Kata temen2 lama prosesnya
Takut sampai pemberkasan blm jadi

8 3 Oktober 2020 @desfirara_ Selamat pagi Bapak/Ibu mohon maaf 
saya mau bertanya adakah 
kebijakan khusus terkait 
penanggulangan Covid di provinsi 
Jateng?
Terimakasih Bapak/Ibu🙏

9 3 Oktober 2020 @atikwahyudati Kudus sekarang zona apa ya 
min???soalnya kurang jelas datanya

10 3 Oktober 2020 @nuzululmahmudah Selamat siang pak, mau melaporkan 
kemaren saya sdh kirim berkas str yg 
akn dilegalisir lewat expres, insyallah 
hari ini sampe
nuzululmahmudah's profile picture
Didalam ada 3 nama yg berbeda, 
jadi total 15 fto copy str dan terdapat 
amplop coklat yg akn dikirim kembali

11 4 Oktober 2020 @aisyah277 Assalamualaikum min, mau tanya. 
Rekrutmen pegawai dkk yg ngadain 
dari pemprov nggeh? Untuk Info 
loker dinkes kota bisa kita akses 
dimana nggeh?



12 4 Oktober 2020 @inna_jannati Kakmin, mau tanya berkenaan dg 
pemberkasan CPNS kalo nama di 
STR kurang satu huruf,
tertulis Inna Janati, seharusnya Inna 
Jannati, bermasalah ga ya kakmin ?
Solusinya bagaimana ya kakmin ? 
mohon bantuannya kakmin..suwun🤗

13 5 Oktober 2020 @shbmlna_afandi Selamat Pagi
Sebelumnya Perkenalkan Nama 
Saya Sihab Maulana Afandi, Dari 
Desa Deras Kecamatan Kedungjati, 
Kabupaten Grobogan,
Saya Menjalankan Rapid tanggal 13 
Sepetember 2020 dan Hasilnya 
Reaktif tapi saya tidak ada Gejala 
Untuk Covid Tidak Ada sehingga dari 
pihak RS Menyarankan Untuk 
Istirahat Dan Isolasi mandiri Dirumah, 
setelah saya Isolasi mandiri dirukah 
Dari pihak Puskesmas Kedungjati 
menghubungi Kepala desa untuk 
Swab Tes, sehingga saya 
melaksanakan Swab pada tanggal 
22 September, Dan Saat Saya 
Diisolasi saya tidak Ada kepastian 
dari Pihak Dinas Kesehatan untuk 
saya bagaimana Karna ini sudah 
22hari saya tidak Ada kepastian, 
efeknya satu rumah juga tidak bisa 
menjalankan Aktifitas. Kita juga Perlu 
aktifitas untuk Bekerja Juga.. 
Padahal Pada Tanggal 28 
september keluarga yg Sering 
Berhubungan dengan Saya Di Cek 
Semua Sehat atau "Non Reaktif" 
semua, Sampai Saat ini Pun saya 
juga Sehat
Pihak Puskesmas saya tanya untuk 
Status Hasil tes Tidak tau.. katanya 

14 5 Oktober 2020 @sulisak_ Min berdasarkan ini, untuk legalisir 
tidak perlu membawa str yang asli 
yaaa?

15 5 Oktober 2020 @swastikatina Dari luar kota bisa dikirim via pos 
dengan melampirkan fotokopian str 
nya saja tanpa yg asli ya kak?



16 5 Oktober 2020 @intanfatimah Assalamu'alaikum kak.. Mau tanya.. 
Saya sudah mengirimkan STR utk 
legalisir di sdmk dinkes... Sudah 
terkirim tgl 30 September..
Apakah sudah dikirim balik blm ya 
kak??
Soalnya punya tmn syaa kirim tgl 
sama dgn saya sudah dikirim balik.. 
Tp punya saya kok blm sampai ya 
dirumah.. Apakah sudah dikirim balik 
blm yaa

Terimakasih kak.. Mohon dijawab yaa
intanfatimah's profile picture

Atas nama intan rizky Fatimah str nya

17 5 Oktober 2020 @rahmafitri265 Untuk Legalisir STR dikenakan biaya 
tidak pak/bu terima kasih

18 5 Oktober 2020 @dwidaryanto40 Halo min,,,mw tanya kalo mw legalisir 
STR harus ke semarang atau bisa 
dikirim???
dwidaryanto40's profile picture
Saya dr luar kota

19 5 Oktober 2020 @nitamdf Bagaimana cara kita mengecek 
kiriman str kita sdh sampai dg 
selamat d dinkes prov kak?

20 6 Oktober 2020 @rsc_ariyana apakah MTKP masih menerima 
pengajuan pembuatan surat 
keterangan revisi data STR, min ?

Saya akan melakukan pemberkasan 
CPNS, ternyata TTL di STR ada 
kesalahan. Dari BKD menyarankan 
agar saya meminta surat keterangan 
kesalahan cetak data dari dinkes 
provinsi karena KTKI tidak 
mengeluarkan surat tersebut.

mohon bantuannya, min. Terima 
kasih ☺



21 6 Oktober 2020 @hafiramaylil Assalamu'alaikum
Selamat pagi admin, mohon maaf 
mengganggu waktunya. Saya SITI 
LILYA MA'RIFAH sudah mengirimkan 
permohonan legalisir str dari hari 
kamis. Bolehkan saya meminta 
nomor resinya nggih pak/bu?
hafiramaylil's profile picture

22 6 Oktober 2020 @pien_nap Selamat malem min..mau nanya ttg 
legalisir str..apakah harus datang ke 
dinkes atau bisa dikirim lewat pos?

23 6 Oktober 2020 @arifah.09 Maaf kak mau tanya. Misal kita 
legalisirnya kolektif . 1 amplop coklat 
buat barengan bisa tidak yaa ? . 
Terimakasih.

24 6 Oktober 2020 @indahco_ Strttk atas nama indah cahya oktavia
Alamat : perum korpri badran rt 03 rw 
09 no 107, kranggan, temanggung
indahco_'s profile picture
Terimakasih 🙏🙏

25 6 Oktober 2020 @myurnie_wahyoe Untuk yg via pos apa harus d 
sertakan str asli juga pak?

26 6 Oktober 2020 @yanuar4836 Selamat siang BPK/ibu
Saya Nakes yang bekerja di ruang 
covid RS Pantiwilasa Citarum 
Semarang
Mau bertanya tentang insentif yang 
di janjika oleh BPK Presiden Jokowi
Saya dan teman teman yang 
bertugas di ruang covid di RS 
Pantiwilasa Citarum Semarang dari 
bulan Juni sampai dengan 
September belum menerima insentif 
yang di janjikan oleh BPK presiden
Mohon pencerahannya bpk/ibu 
untuk masalah ini
Trimakasih



27 7 Oktober 2020 @sulis_tyann Assalamualaikum bapak/ ibu
Saya mau menanyakan mengenai 
legalisir STR, karena ada kesalahan 
pada STR saya, kemarin saya sudah 
mengurus dan mendapatkan surat 
keterangan kesalahan pada STR. 
Untuk setiap legalisir berarti saya 
harus melakukan legalisir STR dan 
legalisir surat keterangan kesalahan 
pada STR nggih??
Mohon pengarahannya bapak/ibu🙏

28 7 Oktober 2020 @ikhdaamani Selamat pagi min
Mohon ijin bertanya terkait legalisir str 
via pos

Untuk ketentuan poin 4
Biaya ongkir bisa ditransferkan atau 
bagaimana?
ikhdaamani's profile picture
Terima kasih 🙏

29 7 Oktober 2020 @novikk11 Selamat malam pak bu. Saya novi 
mahasiswi sarjana terapan 
kebidanan poltekkes tasikmalaya 
ingin meminta data anemia remaja 
untuk melakukan penelitian di 
wilayah cilacap. Bagaimana cara 
mengaksesnya yah? Di web tidak 
ada soalnya.. Mohon di bantu pak 
bu. Trimakasih sebelumnya

30 7 Oktober 2020 @praptikasih Pak/bu...mohon kesediaanny 
menjawab pertanyaan sy seputar 
legalisir STR,
kl ktp sy jateng...legalisirny harus ke 
dinkes jateng atau boleh dinkes 
domisili sy sekarang ya?

31 7 Oktober 2020 @sulistyaniprabu Selamat siang admin,sy mau 
bertanya A/n Fitria Apriani 
Ramadhani belum pernah membuat 
str,ini mau membuat secara online 
tetapi tertera str lama sudah 
ada(padahal blm pernah buat)
sulistyaniprabu's profile picture
Kalau minta surat keterangan blm 
pernah membuat dan blm pernah 
menerima str di mtkp bisa ngk y?



32 7 Oktober 2020 @triansafira Selamat sore. Min maaf saya sudah 
baca highlight terkait STR. Namun yg 
saya tanyakan bagaimana caranya 
mengirim berkas untuk legalisir STR 
via pos? Mohon pencerahannya 🙏 . 
STR saya keluaran dari Jogja min, 
apakah saya bisa legalisir di Jogja 
atau harus di Semarang, terkait saat 
ini saya bekerja di Jawa Tengah 
(RSUD PROF DR MARGONO 
SOEKARJO Purwokerto)

33 7 Oktober 2020 @nuzul222 Ini gmn maksudnya min?
nuzul2222's profile picture

Kan saya mw legalisir. Nitip temen yg 
juga mw legalisir

34 8 Oktober 2020 @firda.dwiyuliana Alhamdulillah legalisir FC STR saya 
sudah sampai min...

Terimakasih banyak.. Keren banget. 
Ga bisa ke dinkes karna rumah jauh 
tp ttp bisa legalisir..

35 8 Oktober 2020 @ayuramadlan Assalamualaikum pak/ibu..
Mau tanya pak/ibu,
Untuk legalisir str apakah kalau di 
wakilkan / nitip ke temen boleh?
Terimakasih

36 8 Oktober 2020 @chintyaanggii Min kalau mau legalisir via pos apa 
bisa? Tata caranya bagaimana? 
Ditujukannya kepada siapa atau 
hanya ditujukan ke DINAS 
KESEHATAN PROVINSI JATENG? 
Lalu kalau berkas sudah dilegalisir 
dan diambil via pos lagi untuk 
biayanya bagaimana? Prosesnya 
cod atau pada saat mengirim berkas 
ditambahkan biaya untuk ongkir 
pengiriman berkas? Terima kasih

37 8 Oktober 2020 @agildarmwn Assalamu'alaikum, ijin bertanya. Bila 
ada orang yg mengurus STR di 
Sulawesi dan sekarang posisi 
kerjanya ada di jawa tengah bila mau 
melegalisir itu ke dinkesprov jawa 
tengah atau dinkesprov yg ada di 
sulawesi?



38 8 Oktober 2020 @tiffani_nawang Selamat siang pak/ bu , mau 
bertanya , kemarin senin saya 
memasukkan legalisir str , kemudian 
sudah saya ambil , tapi di legalisir 
tersebut tdk terdapat tgl legalisir nya, 
apakah ttp bisa digunakan ?

39 8 Oktober 2020 @raden_awp Mau tanya pak/bu, rencana saya 
mau legalisir str u/ keperluan 
pemberkasan cpns, dipersyaratkan 
diharuskan ttd dan stempel basah 
(bukan elektronik)
akif_farokhi's profile picture
Saged mboten pak/bu?

40 8 Oktober 2020 @betyhaswanti Mimin, mau tanya. Nti kita pengiriman 
hanya fc an aja? Lalu konfirmasi ke 
mimin? Atau bagaimana? 
Terimakasih sebelumnya
Apakah kita tidak menunjukkan yg 
asli?
betyhaswanti's profile picture
Terkait pengajuan STR yg dikirim via 
Pos min. Terimakasih

41 8 Oktober 2020 @chilinaye93 STR yang versi 2.0 juga bisa kah 
min?

42 8 Oktober 2020 @angelica.rosaliaerika Selamat malam, saya mau tanya jika 
saya mnta surat salinan karena 
STRTTK saya hilang bagaimana 
alurnya ya?
angelica.rosaliaerika's profile picture

Saya email tdk bisa jadi maaf 
menghubungi via instagram🙏

43 8 Oktober 2020 @andwi_dwi Pagi min maaf min mau tanya untuk 
proses legalisir brp hari ya?
andwi_dwi's profile picture

Apakah ada konfirmasi jika 
permintaan legalisir yg dikirim sdh 
sampai atau sdh selesai d legalisir?



44 9 Oktober 2020 @hemindaluphe Assalamualaikum... Mw tanya hasil 
swab paling lama berapa ya 
pak/buk?,Soalny hampir 1 bulan ngk 
ad kabar gmna?
Yesterday 11:39 AM
Jadi ngk kerja ini .. nnggu kepastian 
hasil kluar
Udah tanya ybs bolak blik. tpi jwbn 
ny blm kluar2 trs
Msa smpe nggu PHK dlu?
Tolong cari kan solusi nya dong...
hemindaluphe's profile picture

Ini dari tegal

45 9 Oktober 2020 @triwiga03 Assallamuallaikum, mohon maaf 
gmna cara cek proses legalisir STR 
yg sdh kirim via pos? Krna sy 
bersama teman saya, tp teman saya 
sdh dapat hasilnya sy belum (kirim tgl 
Selasa tgl 6 oktober pak)

46 9 Oktober 2020 @elzanhanha Kalo yg buat perpanjangan str 
caranya gmn kak?

47 9 Oktober 2020 @dsyyarifaa Maaf bu sebelumnya, boleh minta 
no. Resi pengiriman str atas nama 
dewi syarifatul isnaeni ?
Terimakasih banyak.

48 9 Oktober 2020 @ummunuhawamumta
z

Bismillah.. maaf, kmren Sy sdh kirim 
untuk legalisir str. Tpi cm ditujukn ke 
Dinkes prov Jateng ja. Di amplop jg 
ga Sy kasih ktrangan legalisir str 
karena info ini kmren blum da.
Untuk amplop coklat dan uang untuk 
ongkos kirim jg sdh Sy msukkan 
sekalian di ddlmmya.
insyaAllah baru sampai hari ini. Itu 
gmn ya min? Ga pa2 kah?

49 9 Oktober 2020 @urichika Selamat siang pak/bu
Saya adalah mahasiswa yang 
berencana menjalankan bisnis UMK 
pangan yaitu bawang goreng
Apakah saya bisa mendapatkan ijin 
P-IRT untuk repacking ? Meskipun 
proses repacking saya lakukan di 
kamar kos? Terima kasih

50 9 Oktober 2020 @diniadea Min saya udah dari hari Rabu datang 
buat legalisir dan sampe sekarang 
belum jadi saya butuh untuk hari 
Senin, 11 Oktober 2020. Mohon 
koordinasinya min🙏  a.n Ummi Sa’ada



51 21 Oktober 2020 @heri.uswanto Selamat sore bpk/ibu.
Ijin konfirmasi berkas legalisir 
STRTTK atas nama Heri Uswanto yg 
saya kirim via ekspedisi sudah 
terkirim tgl 16 Oktober 2020. Di 
sistem tertulis penerima Mb Yani. 
Mohon di proses nggih bpk/ibu. 
Terimakasih

52 24 Oktober 2020 @st_saryaningsih Selamat sore kaka admin, ijin 
bertanyaa untuk legalisir str atas siti 
saryaningsih gimanaa nggih?

53 24 Oktober 2020 @hey.yunii Selamat siang bapak/ibu, mau 
konfirmasi kemaren tgl 22-10-2020 sy 
legalisir STR, sepertiny kmeren 
alamat yg sy tulis kurang lengkap,,
Ini Yang benar
Nama: yuniati
Alamat : dukuh posongo rt 3 rw 1 
desa sumberagung kec. Pancur kab. 
Rembang jawa tengah
No hp: 08980479750
hey.yunii's profile picture
Terimakasih🙏

54 24 Oktober 2020 @khofsin_muhamad Assalamu,alaikum pak/buk apakah 
swab tes di provinsi jawa tengah 
geratis dan kalau bayar kira kira 
berapa pak/buk biaya nya

Terimakasih
khofsin_muhammad's profile picture
Kapan untuk mengadakan swab test 
di batang jawa tengah bapak/ibu 
yang terhormat

55 23 Oktober 2020 @kartikaharianja Assalamualaikum

Min saya kirim permohonan legalisir 
STR tgl 15 okt 2020 apakah sudah 
diproses ?
An. Kartika Harianja
Alamat Jepara
Mohon infonya ya min
Terimakasih
Legalisir STR bidan

56 23 Oktober 2020 @ritady18 Min, jam pelayanan untuk legalisir 
STR maksimal jam berapa?



57 24 Oktober 2020 @nisanisut Maav kak admin..biasanya proses 
brpa lama ya???
Saya sudh mengirim skitar 
1mnggu,sudh mnyertakan amplop 
coklat juga utk pengiriman balik..tpi 
lupa blum mnyertakan keterangan 
mnta dKirim balik...
Apakah spt itu nnti otomatis akan 
dKirim balik???
nisanisut's profile picture
Di amplop coklat sudh dTulis 
nama,alamat lengkap dan no.hp 
pengiriman.

58 24 Oktober 2020 @dianpraadipta Maaf saya dian pradipta

Saya hari senin legalisir str,kebetulan 
saya nitip sodara yg untuk legalisir.
dianpraadipta's profile picture
ini menunggu legalisir di kirim via pos 
brp lama nggih?😊

59 26 Oktober 2020 @wulan_ikawulandari Selamat pagi,untuk pembuatan surat 
keterangan str dalam proses 
bagaimana prosedur dan apa saja 
syaratnya?

60 26 Oktober 2020 @triansafira Min lama yaaa proses legalisir STR. 
Saya sudah kirim seminggu lbh tp 
belum dikabarin :"(

61 26 Oktober 2020 @cverina_ Siang kakak admin, saya hari senin 
tgl 19 kirim fc str untuk legalisir via jnt 
a.n Reva dan Nadiyya. Sampai hari 
ini saya blm menerima legalisirnya. 
Apakah blm dikirim atau bagaimana 
caranya untuk saya memantau 
update dr legalisir saya
Terimakasih

62 28 Oktober 2020 @nicke_rd Maaf pak mau menanyakan apakah 
itu benar surat edaran yang di 
keluarkan oleh dinkes prov jateng??
Itu pak apakah benar surat edaran 
yg saya kirim adl surat edaran yg 
dikeluarkan oleh dinkes prov jateng?
Saya mau menanyakan itu
Dan apakah kebijakan itu berlaku 
juga untuk klinik pratama swasta?



63 28 Oktober 2020 @anisanrlinsani Assalamualaikum wr.wb, maaf pak/bu 
mau tanya.
Saya tanggal 12 oktober 
mengirimkan berkas legalisir lewat 
POS.
Sampai sekarang kok saya belum 
dihubungi yaa pak/bu?
STR bidan atas nama Anisa Nurul 
Insani.
Terimakasih sebelumnya.

64 29 Oktober 2020 @nugranggita Assalamualaikum, permisi, maaf mau 
tanya, saya sudah kirim str untuk 
dilegalisir sejak tanggal 15 kok belum 
dihubungi ya kak? 🙈

65 30 Oktober 2020 @opiknugraheni Utk lihat kondisi terkini jumlah pasien 
corona dimana ya min?
opiknugraheni's profile picture
Sama status zona daerah

66 30 Oktober 2020 @putriaagustin assalamualaikum, mohon maaf 
apakah di dinkes jateng sedang 
membuka lowongan , untuk lulusan S1 
Keperawatan 🙏

67 30 Oktober 2020 @eka_daniiswa Selamat malam
Perkenalnkan saya eka perawat.
maaf saya mau tanya mengenai 
edaran yang saya terima ada 
perekrutan relawan.
Maaf kalau boleh tau syaratnya apa 
aja ya pak /bu?.

68 31 Oktober 2020 @fitrimegas Hallo bapak/ibu selamat siangg
Izin bertanya bu, ada link untuk 
relawan covid di jawa tengah bu? 🙏🙏



69 31 Oktober 2020 @rosiana_firda Assalamu'alaikum wr wb. Mohon maaf 
sebelumnya, mau tanya kalo hasil 
swab pasien yg positif itu dari ranah 
Dinkes apakah hasilnya dalam bentuk 
Ms.excell atau lampiran surat dari Lab 
Rumah Sakit ya? Terimakasih🙏

70 31 Oktober 2020 @dodipratma25 Harga swab mandiri maksimal brapa 
pak dsini kok nyampe 2.5

71 31 Oktober 2020 @evanaayu Assalamualaikum wr.wb
Yang terhormat bapak ibu Dinkes 
prov Jateng. Izin bertanya apakah 
Dinkes provinsi Jateng menerima 
mahasiswa magang dari jurusan 
kesehatan masyarakat Udinus ? Kalo 
iya kira-kira persyaratan nya apa saja 
ya ?
Terimakasih sebelumnya



1 2 November 2020 @sco0bid00 Assalamualaikum bapak/ibu ,saya 
ingin melaporkan kalau di klinik 
dokter ida yang terletak di 
kecamatan jatipurno kabupaten 
Wonogiri tarif test rapid nya melebihi 
batas yang ditentukan yaitu 220ribu . 
Mohon untuk diberikan sanksi karena 
sangat merugikan pihak yang ingin 
test covid. Terima kasih

2 2 November 2020 @wulan_ikawulandari Selamat pagi admin,saya
Nama :Ika Wulandari,A.Md.Farm.
Alamat : Gumantar RT 09 RW 
04,Pelemgadung,Karangmalang,Srag
en
Lulusan: D3 Farmasi Akademi 
Farmasi Mahadhika Jakarta
Bermaksud minta tolong untuk di cek 
dan sebisa mungkin didahulukan 
pembuatan STRTTK saya karena 
saya memerlukannya untuk 
pemberkasan CPNS. Saya sudah 
konfirmasi kepada PAFI JATENG 
katanya menunggu dari pihak dinkes 
prov jateng.
Terimakasih sebelumnya

3 2 November 2020 @dwihastari.n Pagi min.. Maaf mau menanyakan, kl 
yg legalisr str datng langsung ke 
dinkes.. Apakah lngsung diproses 
dan bisa langsung jadi dihari itu 
untuk legalisirnya?? Terimakasih

4 2 November 2020 @ardi.apt Assalamu'alaikum Wr Wb

Selamat siang, maaf sebelumnya 
menggunggu admin. Saya Ardi 
(Farmasi) dari Jawa Tengah.

Mau menanyakan, terkait rekrutmen 
Contact Tracer dan Data Manager.
Untuk proses rekrutmen bagaimana 
ya?

Trimakasih admin, maaf sebelumnya 
apabila ada salah kata yang kurang 
berkenan.



5 2 November 2020 @gedang_teles selamat sore
untuk menindaklanjuti sehubungan 
dengan ini gimana ya pak/buk ??
terimakasih
Disappearing Message
Use the Instagram app to see this 
type of message.
gedang_teles's profile picture

untuk pndaftaran relawan tracer dan 
data manager

6 2 November 2020 @novianaarrahma Selamat malam Bapak / Ibu Pegawai 
Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Perkenalkan saya Noviana Rohmah.
Mohon maaf mengganggu waktu 
bapak/ibu. 
Ijin bertanya, sekiranya untuk 
memasukkan lamaran pekerjaan di 
Dinas Kesehatan Kota Semarang di 
era normal baru ini mekanismenya 
seperti apa nggih ? Terima kasih 
bapak/ibu atas kesediaannya.

7 3 November 2020 @riniwulandari40 Selamat pagi kak
Atas nama Rini Wulandari legalisir 
STR yang belum ada alamatnya ya 
kak
Rini Wulandari 085647514488 Jetak 
tani RT 08B duyungan Sidoharjo 
Sragen 57281

8 3 November 2020 @rini_kartikas Selamat pagi admin, maaf mau bertanya 
apakah benar dinkes prof jawa tengah 
membuka recruitmen petugas tracing? 
Untuk info lebih lengkah dimana ya

9 3 November 2020 @amanahpuspasari Pagi kak, boleh tanya
Kalau untuk legalisir STR kira2 bisa jadi brp 
hari nggih?
Karna untuk pemberkasan fisik harus sudah 
terkumpul tgl 9
Terimakasih atas jawabannya

10 5 November 2020 @lulu_utamii Kak mau tanya dong,kalo hasil swab dari 
Dinkes bentuknya seperti apa? Trus alurnya 
gimana kak?



11 5 November 2020 @ri_ad76 Saya sudah mengirimkan permohonan 
penyuluhan PKRT untuk UMKM, Mohon 
bantuannya Jadwal penyuluhan nya kapan 
Pak/Bu?
Terimakasih atas Bantuannya

5 November 2020 @tikka_199 Kak mau tanya, nama di STR saya berbeda 
dengan yang di ijazah kak, di STR tertulis 
nama tanpa di spasi sedangkan di ijazah di 
spasi kak, untuk membenarkan datanya 
bagaimana ya kak, dan butuh waktu 
berapa lama kak. Terimakasih 🙏

5 November 2020 @ritady18 Min, saya sudah mengirim berkas str untuk 
legalisir dari tanggal 26 OKT tapi sampai 
hari ini kok belum ada kabar sudaj jadi atau 
blm ya??
Karena ini sangat penting untuk 
pemberkasan cpns min 🙏🙏
ritady18's profile picture
a.n Rita Dwi Yanti

12 6 November 2020 @syaufandrieani Hallo selamat pagi pak
Saya Muhammad Saufi dari Universitas 
Amikom Yogyakarta

Saya mahasiswa semester 7 dan sedang 
menjalani skripsi.

Program Skripsi saya yaitu membuat Video 
Iklan Motion Grapich + Live Shoot.

Video tersebut membahas seputar corona 
dan New Normal.

Video nya berdurasi 1 menit dan di upload 
di instgram.

Saat ini saya sedang mencari objek untuk 
saya buatkan video Animasi Motion 
Grapich.

Untuk proposal insyaallah akan dibuatkan 
saat kesepakatan kerja sama telah 
dilaksanakan.

Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 
apakah mau bekerja sama dengan saya 
dalam memberikan informasi apa saja yang 
akan saya sampaikan dalam video tentang 
corona dan new normal ?



13 6 November 2020 @tyas_fibri Assalamualaikum min.
Maaf min, mau tanya. Untuk legalisir STR 
atas nama destine zahrotun nisa khoiriyah 
sudah jadi belum nggih?
Terima kasih

14 6 November 2020 @latifah.hanumm  Kak ini harus lewat pos atau jnt boleh? (STR)

15 8 November 2020 @bobbykrist Minta infonya apa benar kalau kita sedang 
opname di RS dan ingin pengajuan untuk 
test swab mandiri tidak bisa ? Harus dengan 
rekomendasi dari RS ?

16 8 November 2020 @adyatma_arif pagi min
mau tanya, sebetulnya swab gratis dr 
pemerintah,keluar asilnya brp?
adyatma_arif's profile picture

ibu syaa swab dr jumat, sampe skrng blm 
ada kaabr

17 8 November 2020 @antasena_r Assalamualaikum, saya mewakili teman 
teman nakes RSUD KRT SETJONEGORO 
WONOSOBO ingin menyampaikan keluhan 
kami, yaitu tentang pencairan dana insentif 
covid19. Kenapa sampai saat ini di tempat 
kerja kami belum ada pencairan ya pak, 
padahal rumah sakit disekitar kami kerja 
sudah cair 6 bulan kali 7,5jt
Kami bekerja di ruang isolasi utama sejak 
bulan maret, beban kerja kami saat ini 
sangat berat, banyak pasien dengan 
ventilator, bahkan ruangan kami dijadikan 
ICU covid19 tanpa ada tambahan pegawai, 
tenaga kami betul2 terkuras, masuk ruang 
isolasi bisa 5-7 jam tanpa henti pak. Kami 
hanya meminta hak kami dari KEMENKES 
yang infonya dana sudah sampai pihak 
rumah sakit tetapi sampai saat ini kami 
belum menerimanya
Atas perhatianya terimakasih, semoga ada 
respon, kami hanya bisa mengadu lewat 
dm instagram, karena kami tidak ada akses 
lain
Mohon maaf 🙏
Instagrammer's profile picture
Mohon perhatianya pak, karena di rsud krt 
setjonegoro wonosobo belum ada yang 
sampai ke kami 1 kali pun , ada apa dengan 
rumah sakit kami



18 9 November 2020 @rivihapsari_ Selamat siang min,izin bertanya apakag 
Dinkes Provinsi Jateng membuka lowongan 
magang untuk mahasiswa kesehatan 
lingkungan?

19 9 November 2020 @eko_setiawanbsf dinkes jateng terkait dengan kejanggalan 
kematian bayi sy
Yg bs mengarah ke tindakan malpraktek

Mohon dibantu dlm pengawasan ke tingkat 
bawah dan ditindaklanjuti..
Matur nuwun sanget
Sy kirimkan kronologisnya scr detail
Mohon dibaca
No hp/wa sy 081804447748 eko setiawan
Dan bs ditindak lanjut

20 10 November 2020 @safira_aak Selamat sore, saya mengirim email tanggal 
5november tentang ijin survei untuk 
keperluan tugas akhir atas nama safira 
amalia dengan 
email:422201802479@mhs.dinus.ac.id 
tetapi belum ada konfirmasi.Terimakasih.

21 11 November 2020 @mahendramin pagi min, apakah dinkes menyediakan data 
timeline kasus covid per kota di jawa 
tengah? kurang lebih seperti ini min: 
tanggal 16/03 semarang sekian kasus, 
pemalang sekian kasus, 17/03 semarang, 
pemalang sekian kasus, dan seterusnya

saya sudah cek di web covid jateng belum 
ada data seperti ini min
mahendramin's profile picture
Terima kasih dan maaf menggangu

22 12 November 2020 @oshyn_eufro Selamat siang admin mau tanya apa 
Legalisir STR yg kita serahkan tgl 28 okt 
sudah di kirim ke daerah masing2 ? trmksih 
(Maria Eufrosina Dhuge Lalu... pengiriman 
ke kab. Ngada, NTT kak)

23 12 November 2020 @istiqomah.29 Permisi ijin bertanya apakah dinkes jateng 
membuka kesempatan magang untuk 
mahasiswa kesehatan masyarakat?



24 24 November 2020 @ruswendra.adityagraha Mohon info .saudara saya di kebumen ada 
yang positif korona...tp serumah tidak ada 
yang di swab oleh dinkes 
kebumen..diminta swab katany dibilang 
sama dinkes kalo hasil swab di rs tidak 
valid..apakah memang sprrti itu aturan 
e?katany uang di dinkes habis untuk swab
ruswendra.adityagraha's profile picture
Alamat rumah jalan kolonel sugiono no 43 
kebumen

25 November 2020 @ode_yosh Selamat siang
Saya mau melapor, di Desa Banjaran Kec. 
Salem, Kab. Brebes telah terjadi wabah 
cikungunya. Gejalanya sama dan beberapa 
sudah tes lab memang positif cikungunya. 
Tapi respon puskesmas setempat cuma 
sosialisasi pencegahan yang jelas-jelas 
sudah terjadi, lalu memberi obat kaki gajah, 
obat yg kurang tepat menurut saya.
Tidak ada tindakan seperti fogging untuk 
meminimalisir penyebaran. Tanggapan 
dinas kesehatan Brebes jg hanya memarahi 
pihak puskesmas.
Mohon bantuannya agar wabah segera 
berakhir karna wabah sudah ada sejak 
setelah lebaran idul Fitri, tapi tidak ada 
tindakan apapun dari pemerintah setempat.
Terimakasih. Yang positif banyak kak, 
mungkin estimasi 150 orang soalnya tiap 
rumah yg kena 2-3 orang
Sebenernya saya beda desa kak (di desa 
saya jg ada yg kena), cuma denger 
curhatan temen saya di desa Banjaran. Dia 
jg sekeluarga dah kena semua tapi 
sekarang dah sembuh
ode_yosh's profile picture

Kemarin saudaranya yg polisi yg lapor ke 25 26 November 2020 @mrfk131 Kaa maaf mau tanya, kemarin kan saya 
sudah ngirim buat legalisir str, dan sudah 
menyertakan amplop coklat jg karena saya 
jauh, kira² prosesnya brp lama ya kak? 
Soalnya sudah seminggu



26 28 November 2020 @miftahul_mufti Halo kak
miftahul_mufti's profile picture

Saya kan dinyatakan Positif sehabis 
melakukan tes swab di Puskesmas Tegal 
Barat kota Tegal. Lalu saya disuruh isolasi 
mandiri di rumah, selanjutnya gimana untuk 
memastikan saya sudah berstatus negatif 
ya kak? apa memang harus swab mandiri 
atau nanti dicek kembali sama 
dinkes/puskesmas setempat ya?

28 November 2020 @aninditya_ Siang
aninditya_'s profile picture

Untuk call center gugus tugas covid ada 
nomernya kah? Saya hubungi yg ada di 
web tidak bisa semua. Purwodadi
aninditya_'s profile picture
Grobogan



27 29 November 2020 @oktobarus selamat siang admin.
salam sejahtera utk jajaran dinkes jateng 
dan keluarga.
saya adek okto asal kec slawi kab.tegal.
mohon arahannya, salah satu anggota 
keluarga kami melakukan kontak erat dgn 
pasien hasil swab positif,namun pada saat 
swab tes suspek tidak hadir karna alasan 
mendesak,setelah konfirmasi dgn pihak 
terkait kami mendapatkan jawaban tes 
swab sdh overload. kami sudah 
menghubungi pemerintah setempat melalui 
team satgas pcs kab tegal namun hanya 
disarankan isolasi mandiri.
mohon bantuan dr pihak dinkes prov utk 
memberi kami kesempatan swab tes dikab 
tegal.
terima kasih,salam selam sejahtera utk 
jajaran dinkes jateng. yg sudah positif 3 
rekan guru di TK KIDDY CARE di kota tegal.
sedangkan saudara saya sama² guru di TK 
tersebut,namun blm dpt kesempatan utk 
swab test dgn alasan beda domisili(kakak 
saya kab tegal,sedangkan tk kiddy care 
dikota tegal)
sudah kami laporkan namun hanya 
disarankan isolasi mandiri. sedangkan 
kakak saya sdh kontak dgn keluarga lainya.
kami khawatir pak..
mohob bantuan atensinya agar kakak saya 28 29 November 2020 @ekasupriyatno Maaf mau bertanya... Untuk tubel dr 
Kemenkes... Apakah hrs menyertakan SK 
jabfung perawat... Kebetulan sy SK PNS 
TMT 1 Februari 2020... Apakah bisa 
mengikuti seleksi tubel Kemenkes trsb ya... 
Terimakasih...

29 29 November 2020 @dwiputra1807 Assalamualaikum wrwb
Selamat malam mohon izin
dwiputra1807's profile picture
Mau tanya .. apakah semua kantor dinkes 
melayani yellow fever vacinne ? 
Terimakasih

30 30 November 2020 @miftahul_khoiril Malam min
Di kabupaten pekalongan kok ndak ada 
test swab gratis ya ,sendangkan di kota 
pekalongan sudah ada min

10 Desember 2020 @surya_cy Min mau nanya tentang permutasian... dari 
jabar ke jateng



1 19 Desember 2020 @janierachmawati Iya min, klo banyak yang naik mobil pribadi 
gmn? (masalah rapid tes antigen)

2 19 Desember 2020 @jamil_rifai06 Selamat siang
Mohon maaf mau bertanya, apakah 
pengiriman dokumen untuk legalisir str 
harus via pos atau bisa pakai jasa 
pengiriman yg lain?

3 19 Desember 2020 @dekacraft_pemalang Assalamualaikum kak
Apakah str saya dan temen2 sudah di 
kirim balik kak? 🙏  Kalo str nya atas nama

1. Fatkhurokhmah
2. Kusesha hayuning oselia
3. Puji hartati
4. Riza yanuarti
5. Hisyam adnan
6. Ahmadi gunawan

Perorang 5 lembar

4 19 Desember 2020 @nadiladpw Selamat Malam Pak/Bu,,,
Saya mau bertnya untuk pasien covid yg 
sudah melakukan isolasi 10 hari dan 
dinyatakan sembuh dari puskesmas itu 
perlu swab lagi tidak ya? Mohon 
penjelasannya
Terimakasih

19 Desember 2020 @dinatul Assalamualaikum admin, ijin bertanya 
untuk lihat info loker Dinkes prov Jateng 
bisa dilihat dimana ya?
dinatul's profile picture
Terimakasih admin

19 Desember 2020 @monicaezrsp Selamat pagi, saya ingin bertanya. Untuk 
perjalanan menggunakan pesawat ke luar 
pulau, apa saja ya yg perlu dipersiapkan 
sebagai syarat? Terima kasih🙏

5 20 Desember 2020 @nadeanads Halo min. Maaf mau tanya.
Saya ada keperluan tes blud di wonosobo 
posisi dari jawa timur dan masuk ke 
wonosobo malam ini atau besok pagi.
Apakah harus bawa rapid antigen? Karena 
di kota saya rapid antigen jadi 3 hari dan 
harga mahal tidak sesuai instruksi pusat.

Tolong segera dijawab ya min karena 
keperluan ini tidak bisa ditinggal



6 20 Desember 2020 @lilastore04 Mau tanya untuk masuk ke kota Jateng 
ada kah syarat yang berlaku yang harus 
dilengkapi? Mohon info

7 20 Desember 2020 @abdarizka Min
Untuk lapor apabila ada keluarga yg positif 
covid kemana ya ?
Mohon bantuannya min
Krn sy sendiri yg positif dan kontak erat dg 
beberapa anggota keluarga saya. Langsung 
ya kak ?

Kalo yg kontak erat gitu apakah di swab 
sama puskesmas langsung gratis ?

8 20 Desember 2020 @andreasnanda Di kolam renang Tirta kamandanu Nganjat, 
Polanharjo Klaten
(melaporkan video kerumunan)

Minggu 20 Des 2020

9 20 Desember 2020 @alfinwildan98 Assalamualaikum kak admin
Mau tanya kenapa paketan legasir dri 
Dinkes ke rumah saya kok gak sampe² 
yahh. Padahal udah 2 minggu saya nunggu 
tapi gak datang²

10 21 Desember 2020 @ginafaara Selamat pagi, maaf ka menganggu 
waktunya sebentar. Paketan atas nama 
intan marlina udah nyampe belum ya? 
Paketan untuk legalisir STRTTK. udah ngirim 
1mingguan lebih

11 21 Desember 2020 @ivanho2020 Mohon ijin bertanya, bila perjalanan dr luar 
kota, dgn mobil pribadi, apa saja yg harus di 
persiapkan? Tks. Meskipun itu pake mobil 
pribadi ya, dan Biaya rapid antigen brp ya



12 21 Desember 2020 @andybuluk04 Halo admin, saya mau tanya apakah pasien 
positif covid rawat jalan harus bayar??

Ibu saya merupakan pasien covid dan 
dirawat di RS AISYAH Kudus. Dirawat sejak 
tgl 11 - 18 desember, disana tidak 
dikenakan biaya, dan dikasih surat untuk 
rawat jalan, kontrol lg tanggal 21 des. 
Ternyata di dokter keluarga BPJS nya tidak 
mau memberi rujukan karena utk pasien 
covid sudah ditanggung oleh kemenkes, 
tetapi pihak dari RS tetap mengharuskan 
biaya mandiri dikarenakan pasien covid yg 
rawat jalan tidak ditanggung kemenkes.

13 22 Desember 2020 @izzaruh Mau tanya min, klo mau legalisir str 
langsung ngirim fc str atau ada surat tertulis 
dulu min?

14 22 Desember 2020 @andikamilka95 Selamat pagi,
saya mau tanya tentang cek HB ibu hamil di 
puskesmas apa perlu bawa surat rujukan 
dari faskes pertama?
Soalnya faskes pertama saya bukan di 
puskesmas..
Terimakasih..

15 22 Desember 2020 @jessica_pihahey Selamat Malam
Mohon Informasi Apakah Admin Dari 
Dinkes Jatènng punya informasi layanan 
pemeriksaan Covid-19 rapid Antigen yan 
melayani ke Rumah Masyarakat untuk 
area Solo?
Terima kasih atas perhatiannya 🙏  🙏

16 22 Desember 2020 @fawicaksono Sore min, mau tanya, apakah ada syarat 
tertentu bagi klinik atau rumah sakit untuk 
bisa mengeluarkan surat keterangan rapid 
anti gen? Atau kita bisa rapid di klinik mana 
saja untuk di jateng?

17 23 Desember 2020 @jamil_rifai06 Selamat siang kak
Mau tanya, untuk legalisir str jadinya 
berapa hari ya?
Terima kasih

18 23 Desember 2020 @lutvia_astari Assalamu'alaikum, saya Putri mahasiswa 
Kesehatan Masyarakat peminatan 
kesehatan lingkungan UNDIP, izin bertanya 
apakah dinkes jatenf untuk januari besuk 
menerima mahasiswa magang ?
Terimakasih



19 23 Desember 2020 @drahardja5975 Min, klo dr Solo mau masuk ke Smg pakai 
mobil pribadi, kena cegat ga?

20 24 Desember 2020 @arismbamb Pelayanan legalisir untuk beberapa hari ini 
pak... Apakah cuti bersama hingga akhir 
tahun

21 24 Desember 2020 @raihanaharnis Admin mohon ijin menanyakan untuk 
legalisir STR biasanya berapa lama ya 
?Saya sudah ngumpulin berkas di dinkes 
prov jateng pada hari rabu minggu lalu, tapi 
sampai saat ini belum dapat kabar bisa 
diambil kapan
Terimakasih 🙏

22 24 Desember 2020 @kingkaf_bawang Mohon informasi kontak penanganan covid 
area watumalang - wonosobo... Karena ada 
pasien yg butuh penanganan tapi 
puskesmas lockdown tdk tahu harus 
kemana...

23 25 Desember 2020 @bidansetyana96 Selamat malam admin dinkes provinsi 
jateng, sy bidan setyana mau tanya 
informasi ttg loker bidan, atau loker relawan 
di daerah solo raya ada tdk ya? Terimakasih

24 25 Desember 2020 @riz_kimahendra Kalo orang meningal carna covid..kluarga 
dan orang yang kontak lsung apakah perlu 
di swab? Dan proses pemakaman harusnya 
dr dinas kesehatan atau warga?

25 25 Desember 2020 @sepatulusuh_ Selamat pagi min, sy Bunga.. Domisili 
Semarang. Sy positif covid.. mohon info 
min Bagaimana prosedur agar bisa dirawat 
di rumdin min?

26 25 Desember 2020 @nourashika Min, sragen sekarang masuk zona kuning, 
oranye, atau merah ya?

27 26 Desember 2020 @dewi_shabrina Apakah itu masih berlaku min ? (perihal 
story STR)

28 26 Desember 2020 @rizkyaviary15 Min
Mau konsultasi tentang covid bisa
rizkyaviary15's profile picture

Kalau swab antigen akurat gak min bagi 
pasien covid 19 setelah 14hr



29 27 Desember 2020 @novitanoppp Selamat siang kak, maaf mau tanya hari 
Senin tgl 28 apakah Dinkes buka seperti 
biasa?
Terimakasih

30 27 Desember 2020 @farahdibasuseno Assalamu'alaikum wr.wb
Mohon maaf mengganggu min, mau 
bertanya kalau kita mau lihat terkait 
ketersediaan lowongan pekerjaan di Dinkes 
Prov Jateng dapat dilihat di mana ya min?
Mohon informasinya.
Terima kasih

31 27 Desember 2020 @anxldkftxf Selamat malam. Maaf mengganggu 
waktunya. Perkenalkan nama saya Mutia 
Lestari. Izin bertanya adakah lowongan 
kerja disini untuk fresh graduates d3 
keperawatan. Mohon konfirmasinya. 
Terimakasih

32 27 Desember 2020 @shofiyyahsholia Selamat Pagi

Assalamu'alaikum warahmatullahi 
wabarokatuh

Saya Shofiyyah Sholia dari Kebidanan UNS 
2020

Saya bertempat tinggal di Surakarta

Ingin menanyakan tentang lowongan 
menjadi relawan covid di wilayah Jawa 
Tengah

Bila dinas kesehatan membutuhkan SDM

Saya dan teman saya bersedia untuk 
melamar

Terimakasih

Maaf mengganggu sebelumnya

Wassalamu'alaikum warahmatullahi 
wabarokatuh

33 27 Desember 2020 @mhmmdallwi Selamat malam min, apakah random rapid 
test antigen tersebut biayanya gratis ?



34 28 Desember 2020 @akbar_zivany Assalamualaikum wr WB
Kepada Yth menteri kesehatan dan budaya
Saya ingin mengajukan suatu hal kepada 
bpk/ibu di tempat
Jikalau sekola-sekolah di Indonesia 
sekarang masih dalam pembelajaran online 
(daring) maka bagai mana dengan 
pesantren...? Kenapa masih banyak 
pesantren yang masih melakukan 
pembelajaran tatap muka (luring)
Saya sendiri saya adalah salah satu santri 
dari pesantren di daerah Kendal Jawa 
tengah pesantren kami masih 
menggunakan sistem pembelajaran tatap 
muka (luring) padahal jelas ada beberapa 
pesantren yang satu daerah tidak 
memasukkan santrinya di karenakan 
kondisi yang tidak memungkinkan.
Bukanya saya tidak mau masuk ke 
pesantren tapi hanya minta ketegasan dan 
keadilan
Terimakasih dan mohon maaf mengganggu 
waktu nya

NB: mohon maaf pak saya menggunakan 
akun fake karna saya ingin melapor kan 
banyak kejadian yang tidak di ketahui oleh 
dinas pendidikan kabupaten Kendal di 
pesantren saya. Yang mana hal tersebut 
seharusnya melanggar undang undang



35 28 Desember 2020 @indahka.15 Assalamualaikum
Perkenalkan saya Indah Kurniawati. Maaf 
izin bertanya. Untuk mengurus STR yg 
hilang itu prosedurnya bagaimana njih? 
terima kasih..
Wassalamualaikum

36 28 Desember 2020 @my.subjectt malam min, mohon info tempat rapid 
antigen di semarang dimana aja ya?

37 29 Desember 2020 @sekha_queency_alicya0
8

Apa sekarang udah enggak pernah bagi2 
biskuit seperti itu??
Saya lagi hamil tapi BB susah naiknya. 
Domisili saya di Grabag Magelang. Tiap 
periksa di puskesmas enggak pernah di ksih 
biskuit seperti itu. Sedangkan di luaran 
bnyak banget yg memperjualbelikan.
sekha_queency_alicya08's profile picture
Adapun yg mau ngasih tapi domisilinya 
jauhan pak buk. Tolong..



38 29 Desember 2020 @lindaprebianti Min saya warga Jateng , saya seorang 
pelajar saya mau tanya min info swab 
yang gratis untuk warga Jateng ada atau 
tidak ya min 🙏  jujur saja untuk biaya 
yang biasa di tarifkan di rumah sakit atau 
puskesmas di Jawa tengah terutama 
tempat saya tinggal saya merasa 
keberatan terkhusus lagi saya sangat 
butuh swab ini untuk keperluan yang 
sangat penting . Mohon infonya min 🙏

39 29 Desember 2020 @ahmatmuslikin2 Mau tanyak di rsud ini bisa bikin surat 
keterangan sehat gak buat pergi ke luar 
negeri

40 29 Desember 2020 @faishol_a6 Selamat malam min
Saya mau menanyakan perihal informasi di 
atas apakah benar adanya? Soalnya di post 
IG dinkes jateng gak ada untuk rekrutmen 
relawan promosi kesehatan. Serta berita 
tersebut sudah menyebar luas. Terimakasih

41 30 Desember 2020 @dinatul) Berarti bukan program dari Dinkes provinsi 
Jateng kan kak ? (perihal lowongan relawan 
promkes untuk jogo tonggo covid)

42 30 Desember 2020 @ikfrahma assalamualaikum, selamat pagi.
maaf mengganggu waktunya bapak/ ibu.
ingin menanyakan apakah benar bahwa 
sedang dibuka lowongan relawan promkes 
di daerah jawa tengah yang bekerjasama 
dengan dinkes jateng? karena saya 
mencoba mencari di website dinkes tidak 
ada informasi tersebut. terimakasih untuk 
kesediaan bapak dan ibu untuk membalas.



43 30 Desember 2020 @sandyindrawan Sore.. min, mau tanya...
Saya ini baru td siang dikabari hasil swab 
positif...
Saya lgsg telp puskesmas manyaran, 
karena saya tinggal di kel manyaran
Lapor, dan tanya apa yg harus saya lakukan 
selain isolasi mandiri
Sudah dicatat beberapa data, dan dsuruh 
tunggu nanti dikontak..
Tp sampai jam sgini belum ada tindak 
lanjut..
sandyindrawan's profile picture

Biasanya gmana sich tindak lanjutnya? 
Bukannya harus ditracking siapa aja yg 
kontak dg saya, kelg saya harusnya dtes 
juga?



TANGGAPAN
Selamat sore, aduan niki sampun di cc 
ke pemkab setempat njih. Nuwun

Saat ini blm ada info terkait lowongan 
kerja nggih.

Jelas tidak ada ya mba. Dinas itu untuk 
perkantoran, masalah kebijakan, 
administrasi dan lain sebagainya. 
Bukan untuk Pelayanan nggih.  Kalau 
lab itu langsung ke teknis. Misal ke 
rumah sakit, atau njenengan bs pkl ke 
laboratorium kan malah lebih terpakai 
ilmunya. Terimakasih

Mohon maaf.utk pelegalisiran str. 
Diharapkan datang langsung  nggih. 
Terimakasih

Mohon maaf. Tunggu kebijakan baru 
ya. Krn ini sepertinya akan ada 
kebijakan baru perihal legalisisr str

Mohon maaf, bisa diinformasikan 
mendapat info tsb dari RS mana 
nggih? Untuk hal tsb kebijakan di rs 
masing2 nggih

Hi kak, untuk loker saat ini belum ada 
informasi ya kak

Selamat pagi, jk sdh melakukan 
pembayaran bisa langsung datang ke 
kantor Dinkes Prov Jateng nggih dgn 
membawa bukti dan nomor STR

ADUAN MELALUI MEDIA SOSIAL
ADUAN DM INSTAGRAM 2020



Belum kak

Walaikumsalam, Selamat siang. Terkait 
data silahkan membuat surat 
permohonan data PPID yang dapat 
diakses di link berikut 
https://ppid.dinkesjatengprov.go.id/ppid/
informasi-berkala/informasi-tata-cara-
pengaduan/permohonan-informasi-
publik/

Str sedang dlm proses yg dimaksud? 
Kalau iya. Datang ke dinkesprov 
dengan membawa bukti kode billing, 
ijazah dan fc ijazah.nuwun

Tidak ada lowongan pekerjaan selain 
asn nggih utk sekarang.

Data anemia memang tidak ada 
ada..adanya di Riskesdas 2018 (itu 
pun 1 indonesia)

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



Nggih. Mohon maaf. Sebelumnya 
mendapatkan BPJS PBI ketika 
bekerja/pripun? Dikarenakan BPJS PBI 
diperuntukkan bagi yang kurang 
mampu Dan apabila untuk diaktifkan 
kembali, harus didata agar update 
datanya. Apabila (maaf) kurang mampu 
( sesuai dengan persyaratan) dapat 
diaktifkan kembali. Jika tidak sesuai 
dengan kriteria tetsebut, maka 
diharapkan untuk menjadi peserta 
mandiri Ini kami bantu kontak dengan 
pemkot semarang tempat njenengan 
mendapat BPJS PBI nggih

Monggo kontak adminnya nggih.nuwun

Untuk perihal STR langsung 
menghubungi organisasi profesi 
masing2 nggih. Bidan langsung kontak 
IBI Jateng mbak. Nuwun
Mohon maaf sebelumnya ini dengan 
kakak siapakah?Jikalau boleh tau. Info 
tsb digunakan utk apakah?
Kontak di dinkes setempat. Karena 
ada wilayah kerja 
menyesuaikannya.nuwunNggih dm 
atau mention dinkesnya nggih atau ke 
pemkabnya juga.nuwun

Mohon maaf sebelumnya ini dengan 
kakak siapakah?Jikalau boleh tau. Info 
tsb digunakan utk apakah?
Fogging : apabila √ ditemukan kasus 
positif saat dilakukan penyelidikan 
epidemiologi. 
√ ditemukan tambahan satu kasus atau 
3 panas ditambah dengan dtemukan 
jentik/host indext lebih dari 5%



Str ttk farmasi bisa ke seksi sdmk 
dinkesprov jateng. Bisa jadi sehari 
apabila pejabat yang menandatangani 
ada di tempat. Nuwun

Legalisisr di OP masing2.Organisasi 
profesi. Kalau perawat jenengan bs 
langsung kontak ke PPNI Jateng 
nggih.  Untuk alamat dan kontak 
monggo bs langsung googling spy 
lebih valid. Nuwun.

Puskesmas ikutnya DINKES KOTA 
ya.bukan DINKES PROV.nuwun

Nggih, laporan sdh diteruskan ke DKK 
setempat untuk di koordinasikan

Str langsung ke Organisasi Profesi 
Masing masing Nggih. Tidak di 
dinkesprov Jateng. Matur nuwun



Minta rujukan saja ke Balai kesehatan 
masyarakat. Di dekat sragen ada 
RSUP SURAKARTA yg menangani 
TBC. Kalau di sragen adanya 
puskesmas dan itu dibawah dinas kesh 
kab sragen. Adanya utk penanganan 
TBC di dekat sragen ya Di RSUP 
SURAKARTA atau lebih jauh ke klaten 
ada BALKESMAS WILAYAH KLATEN. 
Jikalau memakai jaminan 
(kis/semacamnya) saran kami lebih baik 
nyuwun Rujukan (dan biasanya) kalau 
sudah di pusk.sragen dirujuknya ke 
rsud di daerah sragen dahulu.  Kecuali 
dengan biaya mandiri, pasien bisa 
langsung kemana saja yg ingin dituju 
(seperti RSUP surakarta) hanya saja 
mohon diceritakan RIWAYAT TBC 
sebelumnya (selama dirawat di 
PUSKESMAS)

Tersedia di apotik, harganya bervarian 
tergantung masing2 apotik tiap daerah 
ya

semua fasilitas kesehatan (puskesmas) 
Minta rujukan saja ke Balai kesehatan 
masyarakat Di dekat sragen ada RSUP 
SURAKARTA yg menangani TBC

Selamat pagi. Terkait vaksin IPV. 
memang kondisi sekarang di seluruh 
Jawa Tengah sedang habis, dan 
Belum dikirim dari pusat. Monggo 
keluhan njenengan dicobi dismpaikan 
ke medos kemenkes juga. Nuwun

Kakak.
Dinkesprov pemerintahan nggih. 
Jadi utk Rekruitment resmi melalui 
CPNS. 



Utk klarifikasi Terduga...ataupun 
Terkonfirmasi.
Mohon maaf, Yang berkewajiban 
menyampaikan adalah KEPALA DINAS 
KESEHATAN.Jadi bila kami belum 
publish, atay dari pihak dinas kesh 
temanggung belum publish, ya belum 
ada kasus (dan semoga tidak ada 
sampai seterusnya, aamiin). Nuwun

Siang, Surat ket str sedang dalam 
proses bisa diurus ke dinkesprov jateng 
langsing. Dengan membawa kode 
billing dan ijazah, fc ijazah.
Baik, jenengan atas nama siapa pak? 
Spy bs kami telusur kembali

Legalisir str perawat langsung ke 
Organisasi Profesi Perawat nggih

Karena wewenang KTKI dan 
dinkesprov sendiri2Jika surat ket str 
belum terbit benar ke seksi sdmk 
dinkesprov jateng
Sebelumnya ini dari mana ya? Alasan 
diminta bertahan karena apa? Dan 
oleh siapa?



Sudah oernah ke dinkes setempat? 
Karena akses lebih mudab ke dinkes 
setempat utk urus kis pbi Utk mengurus 
melalui kelurahan Mohon mengajukan 
ke kelurahan setempat Kami bantu 
koordinasikan dengan pihak setempat 
bapak

Hari senin sampai jumat ya

Walaikumsalam, saat ini masih 
berlangsung rekrutmen TB RO. 
Silahkan cek di gallery ya
Bisa langsung ditanyakan di cp yg 
sudah tertera ya

Sekitar 2 mggy yg lalu. Dan sekarang 
sudah pelatihan TKHI.

Bersurat nggih.nuwun

Nice info kak. Semoga kedepannya 
warga Jateng juga bisa bersama sama 
saling menyebarkan, sharing konten 
positif dalam rangka menghambat 
penyebaran virus COVID-19. 🙏

Terkait data silahkan membuat surat 
permohonan data PPID yang dapat 
diakses di link berikut 
https://ppid.dinkesjatengprov.go.id/ppid/
informasi-berkala/informasi-tata-cara-
pengaduan/permohonan-informasi-
publik/



Walaikumsalam, coba kami telusur dulu 
ya ditanggal tsb. Jenengan ats nama 
siapa nama lengkapnya

Walaikumsalam, Hi kak, untuk loker 
saat ini belum ada informasi ya kak

Langsung hub cp yg tertera nggih

Langsung hub cp yg tertera nggih

Saat ini masih dalam tahap seleksi 
administrasi, untuk pelamar yang lolos 
administrasi akan dihubungi via telpon 
selambat lambatnya tanggal 12 Maret 
2020. Untuk waktu tes wawancara jk 
lolos administrasi, yang seharusnya 
dilaksanakan tanggal 11 Maret 2020 
siundur menjadi tanggal 13 Maret 2020. 



Saat ini masih dalam tahap seleksi 
administrasi, untuk pelamar yang lolos 
administrasi akan dihubungi via telpon 
selambat lambatnya tanggal 12 Maret 
2020. Untuk waktu tes wawancara jk 
lolos administrasi, yang seharusnya 
dilaksanakan tanggal 11 Maret 2020 
siundur menjadi tanggal 13 Maret 2020. 

Saat ini masih dalam tahap seleksi 
administrasi, untuk pelamar yang lolos 
administrasi akan dihubungi via telpon 
selambat lambatnya tanggal 12 Maret 
2020. Untuk waktu tes wawancara jk 
lolos administrasi, yang seharusnya 
dilaksanakan tanggal 11 Maret 2020 
siundur menjadi tanggal 13 Maret 2020. 

Saat ini masih dalam tahap seleksi 
administrasi, untuk pelamar yang lolos 
administrasi akan dihubungi via telpon 
selambat lambatnya tanggal 12 Maret 
2020. Untuk waktu tes wawancara jk 
lolos administrasi, yang seharusnya 
dilaksanakan tanggal 11 Maret 2020 
siundur menjadi tanggal 13 Maret 2020. 

Hi kak, untuk loker saat ini belum ada 
informasi ya kak

Itu bs kebijakan Pemkabnya. Monggo 
dimention atau ditwitternya

Utk apd Diusulkan ke link niki : 
http://bit.ly/kebutuhanAPD2020.  Atau 
njenegan bs telf ke hotline covid prov 
jateng nggih

Tidak benar sampai jam 11.00wib. Tgl 
15/03/2020 NuwunIkuti oerconf pak 
gub nggih

Aktif kak, jika blm ada respon mohon 
kesediaannya menunggu nggih. 
Karena load pertanyaan dan aduan 
dari warga Jateng banyak. Suwun



Di moewardi benar positif covid19, tp 
hanya 1 org. Nuwun

Utk di rsud soewondo kendal. 
MEMANG ADA 1 ORANG PASIEN 
DALAM PENGAWASAN (akan tetapi 
belum konfirmasi COVID19). 
SELANJUTNYA DAPAT 
MENGHUBUNGI NOMOR 
HOTLINE.nuwun

Langsung hubungi kesini mas untuk 
konsultasi

Walaikumsalam, jika menemukan hal 
seperti itu monggo bisa langsung 
menghubungi posko terpadu jateng. 
Akan lebih baik jk menyertakan info 
dgn lengkap. Mgkn bs ditanyakan 
terlebih dahulu dgn pengurus masjid 
terkait nggih.



Monggo telf ke hotline jateng

Untuk impor rapid kit.. Ijin di pom
Silakan berkoordinasi dg bpom 
setempat.  Trm ksh

Njenengan nanya lowongan ke rsdm 
atau ke dinkes jateng?Ya kalau di 
Pemerintahan melalui CPNS kak.Kcuali 
nt kami share ada lowongan diluar cpns

Ditanyakan di dinas kesehatan kab 
kota atau badan penanggulangan 
bencana daerah kab kota. Masing2 
daerah berbeda kebijakannya.



proses penelitian sampel spesimen 
swab tenggorokan memakan waktu 
karena terdiri dari tiga tahap.Selama 
menanti hasil tes swab keluar, pasien  
dan blm ada konfirmasi lab tetap hrs 
isolasi. Dan sudah ada protap dan 
sopnya, 2  kali hasil lab negative baru 
boleh dipulangkan...

Jika blm ada respon mohon 
kesediaannya menunggu nggih. 
Karena load pertanyaan dan aduan 
dari warga Jateng banyak. Suwun
Kita selalu pantau bapak utk 
ketersediaan APD. Apd yg dari 
pemerintah akan didistribusikan sesuai 
ketentuan dan tolong laporkan segera 
bila ada yg sengaja menimbun APD 
kepada kami nggih

Terkait dengan aduan virus corona 
mohon untuk menghubungi hotline 
COVID-19 Jawa Tengah yang saat ini 
sudah dapat diakses melalui telepon di 
0243580713 dan WA Chat 
082313600560. Untuk mengetahui 
perkembangan COVID19 di wilayah 
Jateng silahkan akses website 
https://corona.jatengprov.go.id 
Terimakasih



Terkait dengan aduan virus corona 
mohon untuk menghubungi hotline 
COVID-19 Jawa Tengah yang saat ini 
sudah dapat diakses melalui telepon di 
0243580713 dan WA Chat 
082313600560. Untuk mengetahui 
perkembangan COVID19 di wilayah 
Jateng silahkan akses website 
https://corona.jatengprov.go.id 
Terimakasih

Terkait dengan aduan virus corona 
mohon untuk menghubungi hotline 
COVID-19 Jawa Tengah yang saat ini 
sudah dapat diakses melalui telepon di 
0243580713 dan WA Chat 
082313600560. Untuk mengetahui 
perkembangan COVID19 di wilayah 
Jateng silahkan akses website 
https://corona.jatengprov.go.id 
Terimakasih

Terkait dengan aduan virus corona 
mohon untuk menghubungi hotline 
COVID-19 Jawa Tengah yang saat ini 
sudah dapat diakses melalui telepon di 
0243580713 dan WA Chat 
082313600560. Untuk mengetahui 
perkembangan COVID19 di wilayah 
Jateng silahkan akses website 
https://corona.jatengprov.go.id 
Terimakasih

Terkait dengan aduan virus corona 
mohon untuk menghubungi hotline 
COVID-19 Jawa Tengah yang saat ini 
sudah dapat diakses melalui telepon di 
0243580713 dan WA Chat 
082313600560. Untuk mengetahui 
perkembangan COVID19 di wilayah 
Jateng silahkan akses website 
https://corona.jatengprov.go.id 
Terimakasih



Langsung menghubungi hotline covid 
pusat ya, nanti diarahkan

Nggih.nuwun Sdh disampaikan

Fogging ke dinkes setempatLgsg saja 
menggunakan surat. Ditujukan kepada 
kepala dinas kesehatan setempat.

Monggo disimak mbak IG TV 
DINKESPROV



Monggo dikonfirmasi ke dinkesn 
purwokerto

Bisa ditanyakan langsung ke sini 
sekaligus konsultasi perijinan nya ya. 
Sehubungan dengan adanya 
pandemik covid19 , maka kami 
sampaikan informasi terkait pelayanan 
sertifikasi sarana produksi dan distribusi 
alat kesehatan / PKRT melalui website  
sebagai berikut : 
http://sertifikasialkes.kemkes.go.id

Bisa nyuwun alamat pasti ?Agar ada 
petugas yg mengedukasi kesana

Fajar indah disolo nggih leres? Bisa 
dilaporkan ke hotline solo agar segera 
ditangani.



Terkait dengan aduan virus corona 
mohon untuk menghubungi hotline 
COVID-19 Jawa Tengah yang saat ini 
sudah dapat diakses melalui telepon di 
0243580713 dan WA Chat 
082313600560. Untuk mengetahui 
perkembangan COVID19 di wilayah 
Jateng silahkan akses website 
https://corona.jatengprov.go.id 
Terimakasih

Semua pembiayaan covid khususnya 
yg PDP dan konfirm dibiayai dr 
pemerintah, jk di RS lini 1 (yg 
dtetapkan dg SK Menkes) mk dibiaya 
oleh kemenkes, sdgkn RS lini 2 dibiayai 
dr BNPB / pemda, sdgkn yg mengarah 
ke ODP kalo sdh jd psrta JKN ya bpjs, 
tp jika blm tentunya mandiri

Monggo saget. Dilaporkan ke satpol 
PP prov jateng nggih.nuwun sebaiknya 
acara seperti itu dpt ditunda dulu, krn 
memicu persebaran covid-19,
syukurnya di tuntang pd tgl  tgl trsebut 
blm ada ODP/PDP, jdi dapat di tolelir. 
untuk kedepannya, giat yg melibatkan 
banyak massa, dpt ditunda dulu. 
apabila mengetahui kgiatan trsbt dpt 
melaporkan ke perangkat desa 
setempat untk memberikan arahan kpd 
pemilik kgiatan / hajatan agar ditunda 
dulu



Selamat malam ibu, segera telepon 
hotline nggih bu, nanti akan ada 
petugas yang membantu. Bisa di 
nomor ini (024)3580713 atau 0823-
1360-0560Maturnuwun

Jenengan dari mana?Laporkan ke 
puskesmas/kades/pemkab 
terkait.corona.sragenkab.go.id

Selamat pagi, bisa langsung 
ditanyakan ke hotline kota Tegal nggih. 
Bisa di akses di corona.tegalkota.go.id 
suwun

Selamat siang, terkait hal tsb monggo 
bisa langsung ditanyakan ke hotline 
Kab kebumen nggih. Bisa di akses di 
corona.kebumenkab.go.id suwun



Nggih maturnuwun. Semua yg 
njenengan Sampaikan. Sdh diketahui 
oleh gubernur.Dan data Keluarga 
njenengan enten di RSUD.Tugurejo 
Saget pirso ke rsud tersebut . 
Sebelumnya kami memohon maaf 
dengan sangat atas ketidaknyamanan 
hal yg ditimbulkan dalam masalah 
tersebut. Dan kami mengucapkan ikut 
berbela sungkawa atas berpulangnya 
Ibu njenengan.

Sdh nggih? Mpun dicek kembali 
webny?Krna alur positif konfirm 
berdasarkan dari pusat
Monggo bisa menelpon kantor dinkes, 
nanti akan disambungkan ke bagian 
terkait farmasi mas mbak.



Selamat sore, jenengan sdh 
sampaikan ke perangkat desa 
setempat?

Admin data sudah melaporkan 
blm?Semuanya sudah tersistem

Nggih. Data kami mengikuti data pusat. 
Jadi data yg rilis di jateng sesuai 
dengan yg dikonfirm oleh pusat



Pendatang / pemudik dari daerah 
terjangkit Virus Corona wajib lapor ke 
gugus tugas COVID-19 tingkat 
desa.Lakukan isolasi mandiri dirumah 
selama 14 hari (baik sehat/sakit), 
pakailah masker, jaga jarak lebih dari 1 
meter, terapkan pola hidup bersih dan 
sehat.TIDAK PERLU DATANG KE 
PUSKESMAS kecuali ada keluhan 
demam, pilek, flu, batuk, dan sesak 
nafas.

Klo op iakmi Njenengan mahasiswa 
jateng ya ke UNNES. Karna dinkesprov 
hanya urus Legalisir str saja dan itu 
khusus farmasi.Mtkp sudah tdk di 
dinkesprov nggih. Kewenangan 
dikembalikan ke masing2 OP

Jenengan sudah lapor ke perangkat 
desa setempat dereng mas?Mohon 
dibantu informasikan lamat 
lengkapnya, RT RW nya. Kami bantu 
crosscheck daerah jenengan

Pripun mas, ada tang bisa dibantu? 
Untuk keperluan apa?Mohon maaf 
kami tdk dpt menginformasikan jk tidak 
ada kepentingannya nggih, nuwun.

Produksi masker bedah? Lgsg 
kemenkes kalau itu.

Selamat pagi, terkait hal tersebut 
silahkan membuat surat penawaran 
ditujukan untuk Kadinkes Provinsi Jawa 
Tengah. Mohon mengirimkan sampel 
produk serta kontak CP jenengan yg 
dapat kami hubungi.Sebelumnya matur 
nuwun sudah mau membantu, kita 
doakan bersama semoga wabah 
COVID19 segera selesai. Aamiin

Untuk keperluan acara nopo nggih kalo 
boleh tahu?Monggo kirim penawaran 
saja. NuwunKepada Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah



Di OP Masing masing Nggih

Selamat pagi, terkait hal tersebut 
silahkan membuat surat penawaran 
ditujukan untuk Kadinkes Provinsi Jawa 
Tengah. Mohon mengirimkan sampel 
produk serta kontak CP jenengan yg 
dapat kami hubungi.Sebelumnya matur 
nuwun sudah mau membantu, kita 
doakan bersama semoga wabah 
COVID19 segera selesai. Aamiin

Jenengan sudah lapor ke perangkat 
desa setempat dereng mas?Mohon 
dibantu informasikan lamat 
lengkapnya, RT RW nyaKami bantu 
crosscheck daerah jenengan

Tdk ada kabar tsb. Makasih

Nggih makasih untuk 
koreksinya.maturnuwun sanget, karena 
info grafis tersebut sebelum pedoman 
4 rilis.
Puskesmas mana? dan aduan apa 
yang njenengan akan sampaikan? 
Kami akan coba sampaikan kepada 
DINKES KAB/KOTA yang menaungi 
puskesmas tsb.nuwun



Silakan menghubungi hotline jepara 
mawon nggih

Monggo ke dinsos nggih. Krn dinkes 
tidak ada . Nuwun

Terdapat perbedaan dengan data 
Kemenkes per 14/4 jam 16.00 WIB, 
belum masuk system dikarenakan 
bukan PDP yang dirawat tapi skrining 
contact tracing yang diperiksa PCR tapi 
belum dilaporkan RS/DKK

Str bidan ke organisasi profesinya

pastinya dapat



Perbedaan dgn kemenkes dikarenakan 
: Terdapat perbedaan dengan data 
Kemenkes per 14/4 jam 16.00 WIB, 
belum masuk system dikarenakan 
bukan PDP yang dirawat tapi skrining 
contact tracing yang diperiksa PCR tapi 
belum dilaporkan RS/DKK

Monggo menyesuaikan aturan msg2 rw

Njenengan saking pundi? 

Alokasi Rapid Test dari Dinas 
Kesehatan Prov Jateng didistribusikan 
melalui dinas kesehatan kab kota.
Njenengan saget menghubungi dinkes 
setempat. Nuwun

Monggo mengajukan penawaran yg 
ditujukan kpd : kepala dinas kesehatan 
provinsi jawa tengah.

Mohon detail info nggih. 

Nama :
Penerbangan hari dan jam:
Dari:
Pesawat apa: 
Perkiraan sampai jam berapa di 
semarang:

Lihat di web

, monggokontak hotline brebes



Dikontak nggih badan penghubung yg 
ada di nomer tersebut. Trima kasih

Silakan di web masing2

Nomer telepon yg dpt dihubungi?. Telf 
hotline dinkes kota ssmarang nggih

Bisa ditanyakan langsung ke sini 
sekaligus konsultasi perijinan nya ya. 
Sehubungan dengan adanya 
pandemik covid19 , maka kami 
sampaikan informasi terkait pelayanan 
sertifikasi sarana produksi dan distribusi 
alat kesehatan / PKRT melalui website  
sebagai berikut : 
http://sertifikasialkes.kemkes.go.id

Waalaikumsalam. Lewat ppid nggih. 
Nuwun



Terima kasih. Mohon maaf 
sebelumnya. Kamitidak dapat merepost 
suatu product di media sosial kami. 
Nuwun

Pirt di dinkes kab masing2. Bukan di 
dinkesprov nggih. Nuwun

Maksudnya surat ket imunisasi? 
Dinkesprov tdk mengeluarkan surat tsb 
nggih. Nuwun

Semua rs di kab kota

Ke organisasi profesi masing2. Nuwun
Matur nuwun untuk masukan nya, 
monggo  jenengan bisa mengirimkan 
sampel contoh produk dan surat 
penawaran dengan informasi lengkap 
ditujukan kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Prov. Jateng. Surat dapat 
dikirimkan ke alamat Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah



belum tentu

langsung ke web masing2

Permintan data semua ke PPID

Kode biling. Nggih. Nt di wakan ke 
nomer ini



Wa khusus utk str yg blm terbit

Atau ke web ktki utk perpanjangan str

Atau ke web ktki utk perpanjangan str

Didata memang hrs melalui kel. 
Setempat



Salam Sehat,

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

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

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

Berdasarkan PP 64 Tahun 2019 
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
PNBP Yang Berlaku Pada 
Kementerian Kesehatan yang berlaku 
semenjak 17 Oktober 2019, untuk 
cetak ulang STR dikenakan biaya Rp. 
50.000. Kami akan mengirimkan kode 
billing untuk pembayaran PNBP cetak 
ulang STR Saudara setelah surat 
keterangan kehilangan dari kepolisian 
tersebut kami terima (bukti pembayaran 
dapat dikirimkan/difotokan kepada 
kami).

Dinkesprov. Tdk. Mengurusiitu ngfih



Smua data prmntaan ke PPID UTAMA 
JATENG

Sediakan amplop balasan lgkap dgn 
alamat pgiriman. Biaya ditanggungg 
oleh njenengan

Universitas mana? Semua rapid test 
sudah didistribusikan ke dinkes kab 
kota setempat. Monggo  hubungi kab 
kota setempat. Maturnuwun
Bila tenaga kerja/pekerjaan di 
disnakertrans ya kak



Ya itu kebijakan masing2 nggih

Lolos butuh hanya dikeluarkan instansi 
asal mbak
 Instansi penerima tdk mengeluarkan
 Proses utk mutasi diserahkan kepada 
bkd Prov. 
 Silahkan lgsg berhubungan dan 
koordinasi dgn bkd Prov. Nanti bkd 
Prov yg akan menghubungi kami. 
Nuwun



https://www.instagram.com/p/B_jaLENHf
6f/?igshid=9et4rxv45mpb

Monggo. Yg pntg tggung jwb pribadi ya 
apabila ada kesalahan. Nuwun

Perpanjangan via online ke web 
sekretariat ktki.

Wa hanya khusus utk Str dlm proses

Penawaran dgn surat diajukan ke 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah



Menghubungi dinkes kota smrg nggih. 
Nuwun

PIRT di dinkes kota/kab ya. Bukan di 
dinkesprov jateng. Nuwun

corona.jatengprov.go.id

aplikazis pelindungikah? iya betul

Mohon mengirimkan informasi pasien, 
terkait identitas diri dan alamat
Apakah sdh mempunyai kartu 
kesehatan/ KIS?

Mohon melampirkan nomor tlp yg dpt 
dihubungi. Matur nuwun.

https://bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/
detail/2014/20 (monggo disimak)



Dinkesprov tdk ada pembiayaan utk 
Dana tsb.. 
Kecuali sudah diuruskan utk jaminan 
kesh sblmnya, sprti kis
Njenegan bs cobi ke dinkes stempat?
Rs mana?

Mohon kontak admin dinkes kota smrg 
apabila memang lokasi kota semarang



Lgsg ke hotline kabupaten setempat. 
Covid alangkah lebih baiknya lapor ke 
hotline masing2

Nuwun. Kelamaan jika harus melalui 
provinsi

Bekerja? Atau gmn?
Monggo kontak disnakertans jateng

Karena ranahnya disnakertrans niku
Nuwun

lihat postingan perihal str



monggo ke kalo kendal ke pemkab 
kendalnya. kontak ke hotlinenya. 
terima kasih

Selamat siang. Hari ini kantor kami 
sudah beraktifitas kembali ya

lihat postingan

ditanya saja. pemdesnya gmn

Tanya pemkot solo ya kak. Tyap 
daerah beda. Makasih

Verif akun ig centang birukah 
maksudny?
Ada caranya kok kak di IG.

Slain itu dibantu oleh PEMPROV 
JATENG. terima kasih

Selanjutnya kontak ibu WAFIKA, seksi 
SDMK DINKESPROV JATENG : +62 
856-4122-6030
trima kasih



Mohon lihat higlight ya
Nuwun

Ada penjelasan
https://www.instagram.com/p/B-
ouuDrHrL7/?igshid=17fvcj40ddw74
Dicek
Data kita dri kab kota

Monggo telf hotline solo
Nuwun



Monggo bersurat secara resmi. Terima 
kasih



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

Wewenang pemkot semarang niku. 
Nuwun
Monggo dijapri pemkot smrgnya

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

kepada dinkes banyumas
njenengan juga bisa coba 
mengadukan keluhan njenengan di : 
http://lapakaduan.banyumaskab.go.id/
dicoba
agar lgsg diatasi oleh pemkab 
banyumas

Masih bisa dilaksanakan dg protokol 
kesehatan bagi petugas puskesmasnya

Lihat highlights

Dibaca komen2nya.



Di lab2 sdh ada
Klinik jg
Rs swasta jg ada
Nuwun
Apabila ingin tes mandiri ya. Yg 
berbayar pribadi

Waalaikumsalam wr wb. Data yg 
tersedia yg ada di web sperti ini nggih 
https://corona.jatengprov.go.id/data

Jateng tdk mengeluarkan syarat 
khusus. Nuwun

Selama sdh diinput online oleh dinkes 
kab klaten maksimal tgl 4 juni 2020 jam 
24.00. Maka otomatis datanya ada di 
PPDB putra putri nakes di Dinkes Prov 
Jateng.

tidak ada. hanya ada ini : 
https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/20
20/06/15/rekrutmen-relawan-tenaga-
kesehatan-pemprov-jateng/



Seharusnya tetap berjalan sesuai 
protokol kesh

Nggih kami.laporkan hal ini ke dinkes 
kab magelang

Dipengumuman jelas



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

download saja di : 
https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/20
20/06/15/rekrutmen-relawan-tenaga-
kesehatan-pemprov-jateng/

rencana 4 bulan namun nanti akan 
ada evaluasi sebelumnya
Sesuai dgn Yg diminta nggih

kak sesuai saja.

download saja di : 
https://dinkesjatengprov.go.id/v2018/20
20/06/15/rekrutmen-relawan-tenaga-
kesehatan-pemprov-jateng/



kembali kerja ke sulut monggo 
ditanyakan syarat disana
bukan di kami
nuwun

hrs siap di tempatkan di 35 kab/kota

sesuai syarat saja ya
nuwun

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

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

di semua kanal

nanti akan diinfokan lebih lanjut.

Mohon maaf baru membalas.

boleh dengan maksimal fotokopi per 
orang 5 lembar saja. nuwun

waalaikumsalam wr wb. semua pasien 
yang dillakukan tindakan apapun di RS 
memang secara prosedur seperti itu. 
odp apabila tidak ada gejala tidak apa 
apa kak. nuwun



baru sebatas pengumuman kak. nanti 
diinfokan lebih lanjut untuk proses 
selanjutnya, karena masih menunggu 
yang ATLM dulu. nuwun

Ajukan surat saja

Kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah

Itu kebijakan kak

Bukan ditangan kak admin

Monggo dm dinkes kota semarang



hasil koordinasi dengan Pihak 
RS.Kariadi : [09:04, 26/06/2020] 
Pasien tersebut masih dalam 
pemeriksaan oleh beberapa dokter 
spesialis, karena ada penyakit lain 
yang menjadi penyerta yaitu Bronchitis, 
pasien masih dalam tahap konsultasi 
dan tindakan untuk Bronchitisnya 
terlebih dahulu. Pasien disarankan 
untuk kembali ke RSUP Dr. Kariadi 
untuk menerima perawatan Broncho 
terlebih dahulu. Penjadwalan Operasi 
bisa dilaksanakan setelah ada advis 
dari Dokter Spesialis Paru.
[09:08, 26/06/2020] Untuk Ruang 
Operasi tidak perlu menunggu karena 
jika sudah kondisi pasien sudah siap, 
operasi colonoscopy akan 
dilaksanakan di CDC, bukan di Instalasi 
Bedah.

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



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

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

Dinas kesehatanbtdk mgeluarkan surat 
bebas covid.nuwun

Melalui ppid utama jateng.nuwun



Free
Tdk ada biay

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

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

datanya? ada di web 
corona.jatengprov.go.id



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

Selamat malam
mekanismenya tetap surat secara resmi 
kepada ketua pelaksana gugus tugas 
penanganan covid-19 ( Bpk sekda 
prop. Jateng)

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



Disana semua kak data.makasi

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

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



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

Slama covid blm dapat menerima 
mahasiswa magang nggih.nuwun

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

semua lowongan pekerjaan resmi 
melalui penerimaan CPNS. nuwun



Salam Sehat,

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

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

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

Berdasarkan PP 64 Tahun 2019 
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
PNBP Yang Berlaku Pada 
Kementerian Kesehatan yang berlaku 
semenjak 17 Oktober 2019, untuk 
cetak ulang STR dikenakan biaya Rp. 
50.000. Kami akan mengirimkan kode 
billing untuk pembayaran PNBP cetak 
ulang STR Saudara setelah surat 
keterangan kehilangan dari kepolisian 
tersebut kami terima (bukti pembayaran 
dapat dikirimkan/difotokan kepada 
kami).

Walaikumsalam,

bisa datang langsung ke Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, atau 
dikirim via pos ya

tidak ada. terima kasih



Lihat higlights ya

Bisa. Langsung datang ke dinkes prov 
jateng, bawa copy Str maks 5 lembar.

nggih jika itu benar memang, sesuai 
dengan kepmenkes tahun 2020. nuwun

rekruit tenaga bok dinkes kab kota 
nggih.nuwun

monggo lihat ke 
corona.jatengprov.go.id. data yg ada di 
website nggih
yang kami sediakan
maturnuwun



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

Sdh dijelaskan dari postingan 
kami.monggo.dibaca

rekruit tenaga bok dinkes kab kota 
nggih.nuwun
bukan dinkesprov

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

Belum kak. Rekruitment resmi hanya 
via cpns ya

Belum nggih

Sore. Belum bisa nggih.nuwun



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

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

ke ktki ya kak. tidak di 
dinkesprov.nuwun

Belum kak. Rekruitment resmi hanya 
via cpns ya

Monggo dtanyakan ke profesinya 
masing2
Nuwun
dilakukan pengulangan tes swab 
apabila kondisi fisik pasien dengan 
gejala berat dan masuk ke RS
Fc str maksimal 5 lmbr saja. Tarro 
diamplop. Dan dituliskan alamat 
balasannya (akan kami kirim balik 
apabila berkehendak dikirim akan 
tetapi biaya pengiriman ditanggung 
oleh pemohon). Terima kasih



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

jika komplain untuk rsud
langsung ke rsudnya nggih kak

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

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

bisa datang kesini atau mau di kirim 
kepadanya ke : seksi SDMK Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah - Jl. 
Piere Tendean No 24 Semarang
Monggo kak langsung hub hotline nya 
Solo ya

lowongan sudah lama kak,untuk 
relawan covid niku. nuwun



Utk pkm lgsg kontak kota smrg
Tdk didinkesprov

Maturnuwun

Rekom apa kak?
Jenengan dari kota/kab mana?

Dan ditulis lengkap alamatnya kak

Bsa dbantu Nama lgkap dan tgl lahir

Nggih. Dereng enten pembukaan 
lowongan nggih.nuwun

Jika tdk yakin tidak usah dilaksanakan.
Media air memang blm diteliti.
Tetapi ad kmungkinan.krna droplet



niku langsung ke pengurus masjid nya 
nggih, dinkesprov jateng tidak 
berkewenangan s/d kesana, atau cobi 
menghubungi dinkes kota semarang, 
nuwun

pangapunten, santunan kematian 
berlaku untuk tenaga kesehatan nggih. 
Dan harus bisa dibuktikan bhw 
meninggal krn covid akibat 
pekerjaannya. nuwun

on progress..lagi proses analisa data



surat keterangan bebas virus corona 
atau Covid-19 menjadi 14 hari bagi 
masyarakat yang ingin melakukan 
perjalanan dalam negeri. tertuang 
dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Perubahan Surat Edaran 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria 
dan Persyaratan Perjalanan Orang 
dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 
Menuju Masyarakat Produktif dan 
Aman Covid-19.

Selama laporan yg diberikan valid dan 
bs dipertanggung jawabkan, monggo 
disampaikan saja pak bu

Kartu KIS PBI dari pemerintah 
berdasarkan data kemiskinan yang 
dikelola oleh Dinas Sosial setempat. 
Verifikasi dan Validasi terus dilakukan 
oleh Dinas Sosial untuk memastikan 
penerima bagi orang yang tepat. 
Informasi lebih lanjut hubungi Dinas 
Sosial setempat
Hasil koordinasi Dinkes setempat
Terkait dengan tindak lanjut aduan dari 
Bapak Taufik Ismail, kami sampaikan 
sebagai berikut:
1. Pembiayaan perawatan di Rumah 
Sakit PKU Muhammadiyah Gombong 
dibantu melalui Jamkesda.
2. Diusulkan KIS PBI untuk anak dan 
istrinya.
3. Dirujuk ke RSUD Dr. Soedirman 
Kebumen untuk mendapatkan 
pelayanan dan pembiayaan lebih 
optimal dari pemerintah.
Terima kasih.



 Sabtu tanggal 8 Agustus masuk ruang 
isolasi, 

Walaikumsalam. Masih proses analisa 
data,pakai data buku saku kesehatan 
saja nggih. Monggo sudah diupload di 
website

Bs langsung ditanyakan di satgas 
masing2 kota/kab krn kewenangan per 
daerah
Kontak cp/website cek di highlight ya

14 hari stlh tes bisa dipakai



selamat pagi,mohon maaf sebelumnya 
a[pabila kami baru membalasa 
pertanyaan Saudara. sepertinya 
pertanyaan njenengan terlewat.mohon 
maaf nggih
untuk Legalisir STR biaya gratis (untuk 
legalisirnya), maksimal per orang 5 
lembar saja dan kami hanya 
menggunakan ekspedisi yang 
menyediakan COD saja, karena ongkir 
ditanggung oleh pemohon legalisir

untuk berapa lama, nanti beri info lebih 
lanjut

Selamat pagi
Tidak standartnya bgmn nggih pak/bu? 
Baik, kami bantu sampaikan ke pihak 
terkait pak sebagai masukan
Matur nuwun laporannya

walaikumsalam
sdh akses info yg di highlight kita kak?

Siang jg kakak
untuk loker biasanya kami share di 
feed dan story kak.
saat ini belum ada info yaa

Siang.Corona Jtg sdg maintenance dan 
pembenahan menyesuaikan pedoman 
terbaru.nuwun 🙏



Jam kerja utk puskesmas Dibawah 
masing2 dinked kab/kota.
Bukan di dinkesprov jateng nggih.

Nanging kami bantu sampaikan ke 
dinkes kab.pemalang.nuwun

Legalisir strttk tetap bisa dikirimkan 
maksimal 5 lembar. Tidak ada biaya utk 
legalisir.
Hya saja jika minta dikirim balik biaya 
kirim balik ditanggung oleh pemohon 
legalisir.nuwun

Nggih Maksimal hanya 5 lembar saja

Tidak ada kel sakit saat kencing ya

Selama pandemi Belum nggih. Nuwun



Lihat highlights kami. Dan cek 
komen2nya nggih.nuwun

sudah diambil

Bisakah cek higlights kami? Dan lihat 
komentar2nya? Disana akan terjwb kok
Nuwun

Mohon dibaca Highlight kami perihal str 
nggih.beserta komen2nya nuwun
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxp
Z2h0OjE3ODU2NTM5MDY1OTMxOTEw
?igshid=k6hx59gonjid&story_media_id=
2297796350153932074_10263477505

sebagai informasi nggih.ke dokter 
penanggung jawab njenengan 
seharusnya bisa memberikan 
solusi.nuwun



https://www.instagram.com/s/aGlnaGxp
Z2h0OjE3ODU2NTM5MDY1OTMxOTEw
?igshid=1s2ar4xnywbh8&story_media_i
d=2362222901037226764_102634775
05
cek disana semua nggih

Nggih Maksimal hanya 5 lembar saja

Saat ini blm ada info loker yaa

Ke hotline bisa kak
Wa hotline
lihat highlight : 
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxp
Z2h0OjE3ODU2NTM5MDY1OTMxOTEw
?igshid=1oyb1sm0ha9qo&story_media_
id=2362222901037226764_10263477
505

Bpjs pbi monggo mengurusnya ke 
dinkes kab/kota masing2 nggih.nuwun

Utk kontak erat dg bergejala akan 
langsung dilakukan swab test.
Ngoten nggih
Monggo kebijakan di salatiga pripun
Nuwun
Niku yg berhak menindak satpol pp 
atau pemkot stempat
Bukan dinkes prov jtg nggih

Cek di highlight ya



Halo kak, untuk laporan tsb bisa 
langsung kontak dinas pendidikan yaa. 
Matur nuwun

aget
Ngoten nggih
Slanjutnya berkontak ke yogya mawon
Mohon Bersurat kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Maturnuwun

Lihat higlight kami perihal STR.makasig
*makasih

Untuk keperluan apa?
Pengajuan STR bs hubungi organisasi 
profesi masing2
Kalau legalisir di dinkes prov jateng.

sudah jadi. sedang proses kirim ke jnt 
ya

Mohon melihat highlight ya



Mengajukan permohonan data via 
surat nggih. Ditujukan kepala dinas 
kesehatan prov jateng
Bs dikirim kekantor, atau email 
dinkes@jatengprov.go.id

Boleh kak

Walaikumsalam. kami sampaikan ke 
pihak terkait ya

Keperluannya membuat atau 
mengurus?

Keperluannya membuat atau 
mengurus?

kalau tes secara mandiri tidak



ya banyak donk kakak. silakan cek ke 
web corona.jatengprov.go.id ataus 
earch di ppid pembantu dinkesprov 
jateng

bisaa di tanyakan di lampung. Kalau 
dinkes prov jateng bisaa menerima 
legalisir dari manapun.

Sdh JELAS kan? Yg ditanyakan?

Mohon maaf.Belum nggih.nuwun



Nggih, kami bantu sampaikan ke DKK 
pemalang

Monggo ditanyakan ke dinsos
Terkait pertanyaan jenengan, langsung 
menghubungi dinas sosial nggih. 
Nuwun
Krna bukan ranah dinkesprov
Nuwun

Story dilihat dulu nggih.trimakasih

Tergantung yg menandatangani

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxp
Z2h0OjE3ODU2NTM5MDY1OTMxOTEw
?igshid=vphlu6vjjppz&story_media_id=2
362222901037226764_10263477505
Dicek dilink tsb.nuwun



Diluar jangkauan kami utk mslh 
rekruitment

tidak sampai seminggu

Apoteker langsung organisasi 
profesinya.sesuai surat yg ada Di 
Highlights ig kami
Mohon terbiasa dicari dulu nggih.nuwun

Menghubungi KTKI ya kai
*Kak

Dinkes jateng hanya memberikan 
legalisir STR. Nuwun

Oke besok kami bantu cek. Di jam kerja 
ya.mohon bersabar.terima kasih.

sudah dikirim'

sudah dikirim'

Nggih kecuali apoter, dokter, dan dktr 
gifi



Bisa

Dinkesprov hanya mengeluarkan 
Rekomendasi STR Dalam proses yg 
sudah masuk sistem di MTKI.

Begitu nggih. Jd kalau utk surat 
sedang dalam perbaikan tidak di 
dinkesprov. Terima kasih

bisa dilihat di : 
https://ppid.dinkesjatengprov.go.id/ppid/
protokol-penanganan-covid-19/

Ya klo njenengan ingin tahu kudus 
zona apa. Bisa lihat di :
webnya lawan covid.
Atau jika ingin utk perlu data zona hrus 
bersurat secara resmi.
Begitu

Ya. Yg sabar nunggunya. yg minta 
legalisisr STR bejibun kak. Ga cuma 
kakak seorang. Mohon pengertiannya. 
Besok2 lagi lebih baik klo mau legalisir 
jgn mepet2 butuh ya kak. ☺�

Wah klo kota ya di kota kak
Bukan di dinkesprob



Pembetulan str bukan tugas 
dinkesprov. Monggo langsung ke ktki

Tidak

Diketerangan jelas kan? Mohon bantu 
kami.dengan TIDAK menanyakan hal2 
yg SUDAH ada penjelasannya.terima 
kasih



mohon sabar menunggu....

Cek highlights perihal str
Makasih
Cek highlights perihal str
Makasih

kalo jenengan kirim ke dinkes, bisa 
tracking resinya dong kak

MTKP sudah TIDAK ADA kakak
Mohon cek semua story/HIGHLIGHT 
kami
yang anda tanyakan Ada semua disana



sudah dikirim (ditunggu ya)

tolong cek HIGHLIGHT kami perihal 
S.TR

bisa.masing2 maksimal 5 lembar fc 
strnya

diambil apa kirim?

klo kirim sudah diberi amplop cokelat 
kah?

Tidak

Siang...
RS silahkan mengajukan berdasarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Insentif kepada Kepala Badan PPSDM 
Kesehatan Kementerian Kesehatan
Tidak melalui pemprov atau pemkot
Terima kasih

Jadi monggo bertanya ke pihak rs 
njenengan



dUA DUANyA ITU JADI DOKUMEN 
YANG TIDAK TERPISAH...jadi di 
legalisir semua

dengan COD kak. tidak ada biaya di 
kami. begitu ya. baca 
highlightnya.nuwun

monggo mengisi link form permohonan 
informasi publik , berikut

https://ppid.jatengprov.go.id/permohona
n-informasi/

Boleh domisili

Nggih.kami cek dulu



bisa monggooo

iyaaa di titipin saja sama temennya 
maximal 5lembar

Syiaph

Boleh.maks.5lbr

pertanyaan njenengan sudah terjawab 
semua distory
monggo dicermati

STR profesi apa iya?
STR yang di kluarkan MTKI bisa di 
legalisir di dinkes prov jateng



bisa kak

monggo cek highlight kami perihal S.T.R

Fc sja maks.5 lmbr per org utk 
lrgalisir.klo mau mnta legalisir melalui 
kirim, kirim ke dinkesprov. Ditujukan 
kepada : seksi sdmk dinkesprov jateng, 
diiksi keterangan legalisir str.

Klo mau dikirim balik oleh kita.
Siapkan Map cokelat yg sudah 
dituliskan nama,alamat, telp yg bs 
dihubungi lengkap.
Nt kirim dengan sistem cod (njenengan 
bayar ditempat).

Yg penting STR sesuai info di surat 
edaran. Baca highlight

Lulusan apa , th berapa ', domisili 
dimana , fc str ada nggak . Buat 
laporan kehilangan dari kepolisian ', 
kemudian mengurusnya ke PAFI 
kota/kabupaten masing2

sudah dikirim 



Tergantung tmpat yg ambil 
spesimennya kak.
Ditanyakan ke ybs lagsung saja.nuwun

Sabar nggih

Hla kirimnya bersamaan/tdk?
Atasnama sinten?

Ktki lgsung. Bukan dinkesprov.

Sabar ditunggu

Lain kali dibaca dulu ya kak storynya. 
Krn kami jg udh penah buat sbelum ini.

Nt dicek udh smpe blm. Kk jg bantu cek 
resinya.
Atas nama siapa?

Pirt ke dinkes kota/kab. Bukan 
dinkesprov nggih.nuwun



kami cek dulu ya
masih dalam proses ya
jika sudah jadi kami hub di nomor yg 
tertulis di map

mohon bersabar nggih, saat ini antrian 
legalisir STR banyak berkaitan dgn 
pemberkasan. Jika sdh jadi akan kami 
hubungi di nomor yg tertulis. Nuwun

mohon bersabar nggih, saat ini antrian 
legalisir STR banyak berkaitan dgn 
pemberkasan. Jika sdh jadi akan kami 
hubungi di nomor yg tertulis. Nuwun

Swab permintaan pribadi, berbiaya 
tertanggung oleh yg meminta. Sdh byk 
kok. Di rsnd ada, rs wongsonegoro, 
laborat2 swasta.

Seharusnya sdh mulai menyesuaikan 
dengan hrga HET KEMENKES. yaitu 
900rb.nuwun

mohon bersabar nggih, saat ini antrian 
legalisir STR banyak berkaitan dgn 
pemberkasan. Jika sdh jadi akan kami 
hubungi di nomor yg tertulis. Nuwun

Cek highlight ya



mohon bersabar nggih, saat ini antrian 
legalisir STR banyak berkaitan dgn 
pemberkasan. Jika sdh jadi akan kami 
hubungi di nomor yg tertulis. Nuwun

Ya kalau pos.tergantung 
posnya.silakan cek di posnya

atas nama sinten?

mengirimkan foto ijazah dan bukti 
transfer pengurusan strnya ke nomer 
+62 856-4122-6030 atasnama ibu 
wafika
otw kirim hari ini kakak...sabar iyaaa
dikirimke RSUD Margono njih.

mohon bersabar njih kak (sudah dikriim)

1. Betul itu surat dari dinkesprov 
jateng, akan tetapi itu bukan bentuk 
SURAT EDARAN.
2. Untuk penjadwalan klinik pratama 
swasta menjadi kewenangan dinkes 
kab kota.

Begitu nggih.
Nuwun



sdh proses pengiriman tgl 27 oktober 
njih

sesuai pengumuman di insta sory kami, 
bahwa segala sesuatu mengenai 
legalisir str kami balas di jam kerja
begitu nggih
atas nama sinten?

Jml bs lihat di covid.jatengprov.go.id 
sub domain data

mboten nggih.nuwun

lowker resmi hanya melalui CPNS saja.

Monggo berkontak di dinkes kab kota 
masing2. Bukan di 
dinkesprov.Maturnuwun

Relawan covid sudah lama skali 
pgumumannya.nuwun



sbnrnya kebijakan masing2 ya.tdk ada 
standarnya harus bagaimana2.

Jika di salah satu UPT dinkesprov, 
yaitu BALABKES DAN PAK. hasil 
berupa surat pdf dikirim ke faskes 
pengirim. Jk pengirimnya dari DKK ya 
kpdnya DKK. Jk dari RS ya ke RS. Tp 
hasil dari kami lgsg rombongan 
sejumlah sampel yg dikirim dari faskes 
tsb. Tidak by name.
Utk penyampaian ke pasien 
terkonfirmasi positif atau by name, 
nanti RS atau DKK masing2 yg 
mengaturnya.

Jika dari Lab lain, kami jg kurang spt 
apa mekanisme pengeluaran hasilnya
Begitu ya

Disini dimana ya?
Sharusnya sesuai het kemenkes ya 
900rb

Monggo dicek apakah dgn biaya 
lain2nya atau itu alatnya sudah 
menjadi pengadaan jauh sbelum 
ditetapkan het yg krn memang hrganya 
mahal
Dan itu kebijakan masing2 
laborat/faskes ya
Bukan dinkesprov
Nuwun

Belum nggih.nuwun



Monggo dikirimkan buktinya. Sperti 
kwitansi detail atau pendukung lainnya. 
Dan kontak ke dinkes kab wonogiri 
langsung nggih.nuwun

sebelumnya pengajuan ke pc PAFI 
kota/kab kpn njih? Monggo berkontak 
dgn bu wafika mawon

Baca highlight kami perihal str
Beserta komen2nya

Terima kasih

Niku langsung ke kab/kota.bukan di 
dinkesprov.nuwun



Tidak ke dinkesprov jateng

Langsung ke pemkab/pemkot masing2. 
Terima kasih

1. Kami bukan dinkes kota semarang, 
nanging Dinkes Provinsi Jawa Tengah

2. Lowongan resmi hanya melalui 
CPNS, kecuali ada kasus lain, seperti 
pembukaan lowongam relawan covid 
sperti yang dahulu.

Nuwun

njih....
sampun...

Mohon kontak langsung ke Lawan covid
Dikontak saja adminnya

1-7 hari.nanging bs lebih.krn antrian sangat 
bnyak.

Njenengan butuh cepat? Mengapa tdk dari 
awal?

Mohon maaf
Keperluannya untuk? Ya monggo ditanyakan 
ke DINKES nya disana
Bukan di dinkesprov jateng nggih
Nuwun



Pengiriman suratnya kapan nggih?
Ada contact personnya di suratny?
Bisa disampaikan nomer suratnya? Nuwun

Spy kami cek nt

1. Str salah bukan di dinkesprov 2. Mslh str 
salah lgsg k ktki  3. Di Dinkesprov pelayanan  
perihal STR hanya utk LEGALISIR saja dan 
Rekomendasi STR BLM TERBIT

sudah dikirim kemarin
rabu, 4 nov 2020
utk no resi, nt sore kami infokan

tempo lalu sudah kami infoakn untuk 
mengirim surat
apakah sudah di kirimkan?
sesuai prosedur ya mas, bersurat terlebih 
dahulu.
bisa kirim ke kantor atau email yang sdh kami 
sampaikan

mohon cantuk=mkan kontak person yang bisa 
dihubungi untuk konfirmasi balasan 
permohonan jenengan , begitu nggih



baik.kami cek nggih. karna utk str kami bisa 
membalas di jam kerja saja. terima kasih

pengiriman ikut hari jumat kemarin. ditunggu 
ya.terima kasih

Maksudnya dri njenengan ke kami?

Terserah pkai ekspedisi apa saja.

bisa. tergantung dokter yang menangani, 
bersedia/tidak. begitu nggih.nuwun

Bisa kontak dinkes kab purworejo langsung?

Tergantung dri puskesmas kirim spesimen 
kemana

Bisa nyuwun nomer kontak njenengan
Jika berkenan.kami nyuwun nomer kontak 
njenengan.
Agar komunikasi/klarifikasi pihak terkait lebih 
mudah ke njenengan langsunh
Kami dinkesprov jateng hanya dapat 
menjembatani.Krna Klarifikasi Lagsg ke rsud 
dan dkk setempat
Krna semua insentif nakes lgsg kesnaa
Sdh tidak lewat dinkesprov
Begitu

Kami INFORMASIKAN ya :
1. Berdasarkan KMK  2539 ya. maka insentif 
nakes RSUD mulai bln maret - juni 2020 
diusulkan oleh RSUD dan diverifikasi oleh DKK, 
kmd diusulkan ke BPKAD kab. Wonosobo. Jk 
sdh selese prosesnya Dinkes mentransfer ke 
rek nakes masing2
2. Berdasarkan KMK yg baru, RSUD 
memverifikasi sendiri, dimintakan persetujuan 
DKK, trus kirim ke BPKAD, cair
3. Verifukasi kasus di RS berdasarkan SIRS 
online.
4. Pengajuan insentif jg saat ini menggunakan 
aplikasi
5. Sebaiknya konfirmasi dulu ke RSUD sdh 
mengajukan blm, kinfirmasi jg ke DKK 
wonosobo sdh ada usulan blm. Shg biar 
sama2 klir



Slama pandemi.dinkesprov jateng belum 
menerima mahasiswa magang.

Apakah ada kontak person yg bs kami 
hubungi?

Surat njenengan sdh masuk. Monggo silakan 
menghubungi bapak eko yulhantoro staf 
subbag umpeg : +62 821-3876-2679

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

Kami cek dulu kak

Sudah dipastikan sampai di dinkes tanggal brp 
kak?

Haloo.. selama masa pandemi blm ada info 
untuk magang mahasiswa di kantor Dinkes 
Prov Jateng ya kak



dibantu infokan nama pasien yg positif dan 
kontak yg bisa dihubungi nggih. Jika dari 
dinkes sudah melakukan kunjungan berarti 
sdh ada tindak lanjut nggih.

Matur nuwun informasinya
Friday 8:29am
mohon dibantu informasikan identitas pasien 
yang positif didesa jenengan pak

dan nomot kontak yang bisa kami hubungi
matur nuwun. bisa disebutkan salah satu 
nama pasien, alamat lengkap di RT RW mana, 
dan kontak yg bsia dihubungi?
mohon dapat mengirimkan laporan dengan 
lengkap untuk dapat kami tindak lanjuti
8:19 AM

Laporan jenegan sudah di proses dan ditindak 
lanjuti oleh Dinkes Kab Brebes setempat pada 
Sabtu 28/11, matur nuwun.

Strnya atas nama siapa kak?

Kami bantu cek di jam kerja nggih, terimakasih



Isolasi mandiri dulu dijalankan sampai benar2 
sembuh
Matur nuwun

mohon dikomunikasikan dengan masing 
masing hotline nggih, sudah kami berikan 
akses untuk berkonsultasi langsung untuk 
lebih memudahkan masyarakat

Untuk lebih preventif monggo melaporkan ke 
puskesmas setempat kak, jika ada gejala 
silahkan meminta perawatan sesuai dengan 
kondisi gejala yg dimiliki saat ini. Matur nuwun



Selamat siang. Yg sudah positif atas nama 
siapa dan domisili dimana?

Bisa melapor ke puskesmas setempat dan 
dinkes kab tegal, dilaporkan jika keluarga 
jenengan ada kontak erat dgn ybs. Monggo 
bersurat ke kepala dinkes kota tegal saja. 
Meminta utk swab
Begitu nggih
Maturnuwun. mohon dikomunikasikan 
dengan masing masing hotline nggih, sudah 
kami berikan akses untuk berkonsultasi 
langsung untuk lebih memudahkan 
masyarakat
Untuk lebih preventif monggo melaporkan ke 
puskesmas setempat kak, jika ada gejala 
silahkan meminta perawatan sesuai dengan 
kondisi gejala yg dimiliki saat ini. Matur nuwun

Klo kemenkes silakan bertanya lgsg ke 
kemenkes ya kak.nusun

Walaikumsalam kak

Jawabannya tidak nggih, krn blm masuk 
program imunisasi

Kewenangannya pemda untuk program swab 
massal monggo ditanyakan langsung kak.

Hehe kak ranah bkd provinsi ya
Silakan bertanya kepada bkd
Terima kasih



Hehe nanti ada petugas pastinya 
dinsetiap perbatasan kak
Bisa Via pos atau jasa lain kak

Kami konfirmasikan dulu ke bagiannya

Sesuai pedoman covid
Yg terbaru bs dicari di website 
covid.go.id

Kirim aja lamarannya gpp kak
Maaf kami belum tau persis

Seperti infonya di setiap Bandara ada fasilitas 
Rapid Antigen kak

Kalau dari Arahan Gubernur jawa tengah 
Harus membawa hasil Rapid kak, boleh cari 
tempat test lain didaerah sana yang bisa 
mengeluarkan hasil lebih cepat.



Cek dsni
https://www.instagram.com/p/CI5PRxqF
cNr/?igshid=wnm9696ws915

Siang kak, bisa kePuskesmas Terdekat kak 
untuk pelaporan. Trgantung trackingnya ya

Laporkan ke bupati nya
Atau mention ke pak ganjar pranowo
Nuwun

atas nama sinten? Sedang proses kirim

Utk resi mgkin sore baru kami beri. terima 
kasih

Sudah bisa diambil kak

Hasil rapid antigen kak. Iya kak nanti jika ada 
pemeriksaan di perbatasan kak. Het 
kemenkes utk p.jawa maks. 250rb. Luar 
p.jawa maks 275rb



Pembiayaan pasien covid memang beda dg 
pembiayaan unt pasien bpjs, jk pasien dirawat 
di RS sbg pasien pasien covid bisa diusulkan 
pgantiannya ke kemenkes, wlpn pasien 
suspek apalagi konfirm. Nah jk pasien rawat 
jalan yg bs diklaim pmbiayaannya ke 
kemenkes hrs sesuai kriteria yg ada di KMK 
446 th 2020

Nah apakah ibu njenegan apakah rawat 
jalannya krn covid nya atau krn komorbid 
nya?kalo rajal covidnya tentunya ga usah ke 
pusk tp kalo tkait komorbid nya bisa mll pusk

Ada di highlight ig kami

Silakan dibaca dulu

Faskesnya dimana kak. sesuai arahan 
puskesmas saja kak. harus dengan rujukan

Tidak punya kak

Monggo telf pemkot

Belum ada syarat ketentuan

maksimal 7 hri,

Blm ada kebijakan lagi terkait hal tersebut
Begitu nggih



tergantung njenengan berhentinya dimana

Sesuai jam kerja

Biasakan jika bertanya sebutkan atas 
namanya ya kak. dan kami cek di jam kerja

Silahkan menghubungi call center Satgas 
Penanganan Covid-19 di 081327234282, 
082138117495, 081327291428
Atau ke rumah sakit rujukan RSUD 
Setjonegoro 028 6321091

Lowker resmi di bkd prov jateng
Kami tdk membuka lowongan slain cpna

Udh lapor petugas stempat blm perihal org yg 
mnggl tsb? Mnggalnya drmh atau di rs?
Klo d rs yg urus rsnya utk pemakamannya. 
Terima kasih

Klo mslh tracking, pihak keluarga lapor ke 
puskesmas trdekat

Hubungi puskesmas stempat ya
Rumdin dibwh pemkot smrg soalnya

Bisa dilihat disini kak 
https://covid19.go.id/peta-risiko
Yup masiih

Maksudnya gmnpasien covid stelah 14hr?



Yap

Untuk sementara belum ada kak

Selamat malam untuk sementara belum ada 
kak

Waalaikumsalam... Belum ada kak,

Benar gratis, itu untuk sampling



walaikumsalam, monggo dapat langsung 
disampaikan dengan dinas pendidikan nggih 
pak/bu



Salam Sehat,

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

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

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

Berdasarkan PP 64 Tahun 2019 tentang Jenis 
dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada 
Kementerian Kesehatan yang berlaku 
semenjak 17 Oktober 2019, untuk cetak ulang 
STR dikenakan biaya Rp. 50.000. Kami akan 
mengirimkan kode billing untuk pembayaran 
PNBP cetak ulang STR Saudara setelah surat 
keterangan kehilangan dari kepolisian 
tersebut kami terima (bukti pembayaran 
dapat dikirimkan/difotokan kepada kami).

Demikian yang dapat disampaikan.

Kalau di bawah kami ada di Balabkes Prov 
Jateng. Laboratorium swasta seperti cito & 
kimia farma juga bisa

dari dinkesprov sudah terdistribusi ke 
pemkab/pemkot
silakan bertanya ke dinkes terkait
terima kasih
dan kirimkan bukti bahwa dijual bebas di toko 
mana



tidak bisa

Bukan di kami
Terima kazih

BUKAN
niku lembaga
cofight

idak ada dan bukan di kami



Sopnya y memang sperti itu
Lgsg lapor puskesmas setempat
Tercatat disana
Yg mengakomodir puskesmas
Begitu ya
Tracking dll disana jg kak
Kalao ga bergejala memang disarankan 
isoman saja
Puskesmas dibwh dinkes kabupaten/kota ya



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN
1 13-Jan fiersabekasi Assalamualaikum min, izin mau 

tanya, kemarin saya telah mendaftar 
STR Online, lalu saya ingin 
mengurus surat keterangan STR 
dalam proses itu bagaimana ya min? 
Persyaratannya apa saja? Selain itu, 
setelah saya mendaftar STR online, 
keluar dokumen seperti dalam 
gambar diatas, maksudnya apa ya 
min? Terima kasih. 
Wasalamualaikum wr wb

2 11-Jan suharto19313536 Assalamualaikum.
Sebelumnya mohon maaf, krn saya 
orang desa yg bodoh.
Apakah kalau kita berobat ke 
Puskesmas, akan tetapi di 
puskesmas tsb ruang rawat inap 
penuh, kita tidak di periksa.?? // Hari 
Senin kemarin 6-1-2020 anak saya 
panas tinggi, suhunya 40 derajat.
Kemudian saya bawa ke 
Puskesmas Rejosari kecamatan 
Dawe Kabupaten Kudus.
Di puskesmas tsb anak saya tidak 
diperiksa, di karenakan menurut 
perawat di puskesmas tsb katanya 
ruang rawat inap lg penuh.// 
Alhamdulillah,,
Pertama saya bingung, karena 
perawat tidak mau memeriksa anak 
saya, tapi saya menemukan 
seorang mantri/perawat kesehatan 
yg bekerja di RS. Kemudian anak 
saya dikasih obat. Dan Alhamdulillah 
skrg sdh sehat.// Apabila kejadian 
tersebut menimpa anak-anak lain 
dan tidak berhasil mendapatkan 
pertolongan lain, kalau ada kejadian 
yang tidak diinginkan, BAGAIMANA 
tanggung jawab pihak puskesmas.
Padahal puskesmas sepengetahuan 3 14-Jan kfnisaa Min ada lowongan tenaga BOK di 
puskesmas kab smg ya ?
Boleh minta info.nya ?

ADUAN DM TWITTER 2020



4 11-Jan Suharto19313536 Assalamualaikum.
Sebelumnya mohon maaf, krn saya 
orang desa yg bodoh.
Apakah kalau kita berobat ke 
Puskesmas, akan tetapi di 
puskesmas tsb ruang rawat inap 
penuh, kita tidak di periksa.?? // Hari 
Senin kemarin 6-1-2020 anak saya 
panas tinggi, suhunya 40 derajat.
Kemudian saya bawa ke 
Puskesmas Rejosari kecamatan 
Dawe Kabupaten Kudus.
Di puskesmas tsb anak saya tidak 
diperiksa, di karenakan menurut 
perawat di puskesmas tsb katanya 
ruang rawat inap lg penuh.

5 26-Jan Wildan_az09 ODGJ yang saya maksud namanya 
Fitri Rumahnya di Dukuh Kweni,  RT 
06, RW 03, Desa Adisana,  Kec. 
Bumiayu,  Kab. Brebes Fitri tinggal 
bersama kakak kandungnya yg juga 
ODGJ Usia fitri berkisar 38 
tahun//karena fitri sudah sangat 
meresahkan. Hampir tiap malam fitri 
panen tanaman2 milik petani.  
Padahal belum saatnya panen. 
sehingga mubadzir,  tidak bisa 
dimanfaatkan.

6 27-Jan mayilvlys_j Selamat Sore, saya boleh tanya min. 
Apakah benar di Purwokerto sudah 
ada yang terjangkit virus corona?? 
Soalnya sudah tersebar rumor yang 
beredar dikalangan masyarakat min. 
Mohon klarifikasinya

7 27-Jan Molly_hafiz Alamat lengkap penderita 
hidrosefalus dukuh sawen desa 
sidoharjo kec-bawang kab-batang 
jateng anak dari bpk yuli surip ibu 
alfiyati kalo nomor hp tidak ada



8 29-Jan metirisqiyatii Assalamu'alaikum wr.wb bapak/ibu 
admin
Saya mau tanya bu, untuk mencari 
data prevalensi lansia hipertensi 
terbaru di prov jateng bisa lewat 
situs apa ya? Saya butuh untuk data 
penunjang proposal penelitian saya. 
Mohon konfirmasinya Pak/Bu. 
Terimakasih sebelumnya. 
Wassalamu'alaikum wr.wb....

1 03-Feb aminhoops Assalamualaikum kak, hasil 
penelitian gagal ginjal kronis bisa 
akses dimana ya kak ,hehe 
terimakasih.

2 04-Feb sobatambyarWSB Mengirim info rekrutmen tenaga 
kerja RSD MERAH PUTIH // Apakah 
informasi ini benar?

3 10-Feb Mswafin Selamat siang bapak/ibu. 
Perkenalkan saya wafin, lulusan 
ilmu gizi yang sedang mengajukan 
str nutrisionis pak/bu. Saya domisili 
pemalang,  str saya sudah ada 
ditahap 3 atau sudah melakukan 
pembayaran.  Saya berencana ingin 
mengajukan surat keterangan str 
sedang dalam proses.  Bolehkah 
saya bertanya mengenai prosedur 
penerbitan str sedang dalam proses 
pak/bu? Mohon bimbingannya,  
terimakasih 🙏



4 11-Feb Diahnanggraeni Selamat siang min, mau tanya. Di 
dinas kesehatan ini mengumpulkan 
data tentang obesitas tidak ya min? 
Dan misal saya mau minta data 
tersebut untuk saya olah sebagai 
data untuk tugas akhir saya 
prosedurnya seperti apa ya? Terima 
kasih sebelumnya

5 11-Feb taufiq_alkarkhy Selamat Malam min,. Berikut nomor 
hp yang melakukan pendampingan 
terhadap adik Fadil asal batang 
085326836987.
Terimakasih,.
Mohon untuk segera dilakukan 
assessment,.

6 15-Feb @thomasrinaldi7 Min tanya dong, vaksin ipv katanya 
dr 2020 kosong dikebumen, kl di 
wilayah lain di Jateng ada g ya min? 
Kata temen kmrn abis imunisasi ipv 
di RS Banyumas ada min dan di RS  
solo juga katanya ada min, mau 
konfirmasi aja ke diskes Jateng 
apakah cm kebumen atau seluruh 
RS dan puskesmas di Jateng yg 
stoknya kosong,.? Tks

7 21-Feb @oohktt Permisi pak apakah di puskesmas 
jawa tengah telah tersedia poli 
jiwa?*puskesmas diseluruh wilayah 
jawa tengah

8 21-Feb @rohma99 Selamat siang min. Maaf ingin 
bertanya, kalau ingin mengurus 
surat ket. Str dlm proses bagaimana 
ya?

9 17-Feb @edisaja_ mengirimkan informasi terkait aduan 
yang sudah disampaikan melalui 
mention twitter



1 02-Mar @H41_AYU Assalamualaikum selamat malam, 
kenapa masker di mini market or 
apotek langka malah kosong 
stocknya. Mohon infonya untuk 
pembelian masker dimana yah 
wilayah kota semarang barat? " . 
Terima kasih

2 5 Maret 2020 @wilishica Selamat malam, bpk/ibu. Saya ingin 
menanyakan untuk mahasiswa D4 
Manajemen Informasi Kesehatan 
apakah bisa melakukan magang di 
Dinas Kesehatan Prov. Jawa 
Tengah?
Terima kasih.

3 5 Maret 2020 @Namaku_Mei Cc ndoro 
@ganjarpranowo 
@pemkotpkl@Gus_Raharjo@Je_Ly
@Aryprasetyo85
@budiyono97  Semoga bisa 
membantu adek kecil ini 
Mohon teman² bisa meneruskan ke 
pihak / dinas terkait Mungkin 
@KemensosRI pak @juliaribatubara 
bisa membantu Tangan 
melipatTangan melipatTangan 
melipat. Selama di kampung Salama 
hanya mendapat kan perawatan 
seadanya di rumah & kadang dibawa 
ke RS di Pekalongan untuk 
kontrol.dan saat ini Salama harus 
segera di bawa kembali ke RS 
karena ada seperti nanah yang mulai 
keluar dari bagian perut yang juga di 
pasangi selang.



4 10 Maret 2020 @richafadh selamat pagi, mau tanya untuk 
pengumuman pegawai TO TB RO 
Global Fund bisa dilihat dimana ya? 
terimakasih

5 13 Maret 2020 @samsulng Selamat malam min, 
Mau nanya perihal daftar rsud di 
Jawa Tengah yg memiliki tim penguji 
kesehatan di mana saja ya?
Terima kasih

6 13 Maret 2020 @sskaa___ Selamat malam. Mohon maaf ijinkan 
saya bertanya
Untuk jawa tengah apakah sudah 
ada web/aplikasi untuk memantau 
persebaran pasien virus corona 
seperti jawa barat ataupun DKI 
Jakarta?

7 14 Maret 2020 @mayilvlys_j Halo, selamat malam Admin, saya 
dapat  info ini, sudah keluar surat 
edarannya belum ya? perihal : 3 
pasien di rs margono dalam 
pengawasan corona



8 15 Maret 2020 @marifathunj15 Hallo ka. Begini
Sejak tanggal 6 Maret 2020 badan 
saya merasa sedikit greges. Lalu di 
tanggal 7 Maret 2020 saya pergi ke 
puskesmas untuk memeriksa badan 
saya.
Dan tanda tandanya : suhu tubuh 
36,7 derat celcius, radang, pusing.
Lalu saat pulang setelah minum obat, 
semua mendingan. 2 haru setelah 
minum obat pusing tidak kunjung 
hilang, dan ditambah flu (pilek). 
Sempat di tanggal 11-12 Maret 2020 
saya alami sesak nafas (punya 
riwayat asma) akan tetapi jika dahak 
di keluarkan saya tidak sesak nafas.
Sampai saat ini saya masih pilek, 
Pilek bertahan sampai hari ini tanggal 
15 Maret 2020. Serta berdahak. 
Saya batuk untuk mengeluarkan 
dahak.
Demam hilang sejak 1 hari setelah 
pemeriksaan. 
Kondisi saat ini pilek serta dahak dan 
juga radang.
Apakah saya perlu untuk tes 
kesehatan? Untuk mengetahui 
apakah corona atau tidak?
Terimakasih.

9 15 Maret 2020 @DewiLuthfiana Selamat sore, saya dewi dr salatiga, 
mau menanyakan kenapa hotline 
corona tidak ada yg bisa dihubungi 
ya? Apa hari minggu juga libur? 
Terimakasih sebelumnya

10 16 Maret 2020 @shfmutiara Selamat pagi admin, saya ingin 
berkunjung ke kantor untuk meminta 
data untuk keperluan skripsi, apakah 
minggu ini dinkes prov tetap buka? 
Terima kasih



11 15 Maret 2020 @dicasatria Bagaimana kalo kita sbg masyarakat 
yg tdk mampu yg ingin mengecek 
kesehatan suspect covid/tidak dng 
kesadaran kita sendiri, Apakah tetap 
tidak bisa  dibiayai dr pemerintah?
Matur nuwun infonya.

12 16 Maret 2020 @NovianiCh saya kirim beberapa bukti ya min, 
dan maap data pengirim nya saya 
tutup. Adek saya Dian Hariani 
Chandra Ningtyas melakukan 
pemeriksaan di Puskesmas Klaten 
Selatan pada tanggal 14 Maret 2020 
dengan keluhan bapil dan radang 
tenggorokan kebetulan adek saya 
memang  berkuliah di solo dan pihak 
puskesmas pun sudah memberikan 
pengawasan kepada saya dan 
sekarang alhamdulillah adek sudah 
sehat, kemudian sabtu sore saya 
mendapatkan chat dari tetangga yg 
menanyakan perihal sakit adek 
sdisertai foto catatan rm adek dan 
ternyata tetangga rumah lain pun 
sudah mendapatkan info wa seperti 
itu sejak minggu

13 16 Maret 2020 @AbdulLa21999297 Maaf mau tanya bc itu tdk benar 
adanya kan mengenai penumpang 
kapal pesiar yg turun di pelabuhan 
tanjung mas beberapa hari yg lalu 
terkena covid-19



14 17 Maret 2020 @karjan99 Min mau tanya saya warga 
Semarang
...dan beberapa hari ini saya Uda 
dua kali periksa di Elizabet dan 
Hermina....tpi belum cek lab. Yg mau 
saya tanyakan apa bisa cek lab 
untuk covid ke RS yg udah di tunjuk 
oleh Pemprov Jateng....kyak 
Tugurejo gtu?mohon infonya

15 17 Maret 2020 @_ikahw Halo. Websitenya yang benar 
http://corona.jatengprov.go.id  yaaa

16 17 Maret 2020 @DKopralogic Pak, di desa saya ada yg baru 
pulang dr luar negeri, kmrn sdh 
disuruh periksa, apa cukup ke 
puskesmas? Biaya periksanya kira2 
berapa pak?

17 18 Maret 2020 @zaizaku kalau di Jateng ada pembagian hand 
sanitizer gratis / mboten...?

18 18 Maret 2020 @Hamstaro_ Min mohon dibales, confirmed kah ini 
biar ga simpang siur Tangan melipat

19 18 Maret 2020 @hillmarfi Selamat malam admin, untuk peta 
persebaran ODP, PDP, dan Positif di 
web kok gak ada ya? Kalo bisa 
dibuat dinamis kayak prov Jabar aja 
Min, saya memantau dari Jakarta 
soalnya ayah saya bekerja sebagai 
sopir angkutan jadi saya sedikit was-
was

20 18 Maret 2020 @arifinuntung13 salah satu warga di desa tempat 
saya tinggal ada yg sakit bronkitis, 
sekarang dirawat di rumah sakit 
panti waluyo surakarta. keluarga 
pasien bronkitis tersebut ada 3 
orang terdiri dari istri dan 2 anak. 
kondisi seluruh keluarga pasien 
tersebut saat ini mengalami gejala 
flu, saya harus lapor kemana ?

21 19 Maret 2020 @tamumalaikat Selamat siang min, mau tanya. Saya 
kan mahasiswa di salah satu 
kampus di salatiga tapi ktp jatim. 
Apakah bisa saya screening corona 
gratis di jawa tengah?



22 19 Maret 2020 @NurFai04079391 Deteksi dini di Semarang sdh bagus. 
Sy mengunjungi Semarang Dua Hari. 
Sayangnya alat deteksi yang dipakai 
sering dipaksakan rusak. mhn 
diklarifikasi: tgl 17-18 Maret hotel 
coputra dekat simpang Lima, alat 
nya rusak karena suhu Saya Dan 
teman teman ratarata 32-34. Setelah 
pakai alat lain sebenarnya 36an. 
Begitu juga di kopi Banaran Dan 
desa semilir. Ketiganya 
menggunakan alat yang tdk akurat

23 20 Maret 2020 @yuanita_EW Malam min.. maaf saya mau 
bertanya. Untuk hotline yg bisa 
dihubungi daerah cilacap dimana ya 
min? Atau rs yg dapat cek covid? 
Karena ibu saya minggu kemaren 
bari saja ke jakarta daerah depok, 
dalam rangka pengajian (berkumpul 
dgn banyak orang). Supaya 
menghilangkan rasa khawatir dan 
mencegah penularan ada baiknya di 
lakukan tes.
Mohon bantuannya ya min,
Semoga di balas Tangan melipat

24 20 Maret 2020 @sadhin_ permisi pak/bu, mau minta info kalo 
ODP di kab. Semarang itu di 
kelurahan mana saja ya?



25 21 Maret 2020 @morningstar0_0 Adakah saran dari dinas kesehatan 
untuk teman2 yang bekerja di apotek 
dengan paparan/kontak dengan 
banyak orang dalam 1 hari?, Atau 
pakai hand senitizer dan cuci tangan 
dengan sabun sudah cukup ya?

26 21 Maret 2020 @budipramono72 Dg dibukanya tes corona, apa tdk 
sbaiknya petugas pake APD lengkap 
& masy yg diperiksa tetap hrs jaga 
jarak ?
krn kt tdk tahu kondisi masing2 
positif atau negatif
bhkan bisa tanpa gejala

27 22 Maret 2020 @Alfaruqo apakah ini benar/hoak : perihal data 
PDP di Kota Tegal

28 22 Maret 2020 @Sehaaatt laporan perihal PDP di kota solo 
yang bebas ke mall

29 22 Maret 2020 @mokopgt Min syarat pembuatan pirt
Apa saja



30 23 Maret 2020 @tamarabintang_ Lalu, peta persebaran ini benar atau 
hoax ya pak? Ini nemu di grup 
whatsapp. Mohon dibalas supaya 
tidak terjadi penyebaran hoax, 
terimakasih pak (persebaran ODP 
UPTD PUSKESMAS GEMUH I)

31 23 Maret 2020 @tiwilistya Selamat malam min, mohon maaf bila 
mengganggu waktunya
Saya ingin membantu teman saya yg 
memiliki suatu niat baik min, 
kebetulan teman saya ini lulusan D3 
Jamu Poltekkes Surakarta dia ingin 
mengirim logistik jamu untuk para 
tenaga kesehatan yg saat ini sedang 
berjuang dan berusaha sebaik 
mungkin untuk mengatasi wabah 
virus corona, kiranya jamu ini 
diharapkan dapat memaintain 
kebugaran dari para tenaga 
kesehatan yg sedang bertugas
Tapi teman saya kesulitan dalam 
pembiayaan dan pendistribusian, 
apakah mimin bisa membantu
TerimakasihTangan melipat

32 24 Maret 2020 @pamungkasjok selamat pagi min...sudi kiranya 
admin berkenan memberikan alat 
baik masker,hand sanitizer, 
disinfektan, atau edukasi yg nantinya 
dapat kami sampaikan 
kemasyarakat didaerah pedesaan, 
yg notsbenenya masih kurang 
berpengetahuan tentang wabah 
covid ini.



33 23 Maret 2020 @GilankZildjian Min lapor, di Desa Purwosari  dusun 
7 RT. 02 RW. 20 kec. Comal, kab. 
Pemalang diduga ada satu keluarga 
yg memiliki gejala mirip terjangkit 
virus covid-19, menurut warga 
sekitar sebelumnya YBS sempat 
membekam salah seorang pasien 
yg baru pulang dari luar negeri, 
sekarang kondisi YBS dan 
keluarganya masih dirumah belum 
mau memeriksakan diri ke 
Puskesmas terdekat dan hanya 
mengkonsumsi obat warung, kami 
sebagai warga sekitar merasa 
resah, mohon segera ditindak lanjuti 
agar warga yg lain tidak panik, 
Terimakasih 🙏

34 24 Maret 2020 @Ann_must Malem min, mau tanya peta sebaran 
yg di website 
https://corona.jatengprov.go.id
Update ya tiap hari?

35 24 Maret 2020 @yongsehun90 Pagi,saya merasa perlu utuk cek 
virus corona di rumah sakit,karena 
sudah demam beberapa hari dan 
batuk, tapi saya tidak punya 
kendaraan pribadi.apakah boleh 
pake ojol ?

Pagi,saya merasa perlu utuk cek 
virus corona di rumah sakit,karena 
sudah demam beberapa hari dan 
batuk, tapi saya tidak punya 
kendaraan pribadi.apakah boleh 
pake ojol ?

36 24 Maret 2020 @slekemed Masyarakat bingung dimedsos 
sliweran permohonan donasi, iki 
bener po oknum, mohon di bantu 
kejelasannya pak.

37 24 Maret 2020 @Alfianfn12 Selamat malam min. Mengganggu 
waktunya. Mau tanya kalau minta 
cairan disinfektan di dinkes provinsi 
Jateng apa lewat kabupaten kota 
masing2? Trimakasih.Minta di 
semprot
Untuk masjid keperluan Sholat 
Jumat daerah 
Pare. Selogiri. Wonogiri



38 25 Maret 2020 @ABe_Efendy Salam
Apakah ada sop penanganan 
covid19 yang baik dan bener?
Mohon share sebagai panduan 
penanganan pasien corona
Terimakasih Tangan melipat

39 25 Maret 2020 @desakupemalang mohon recek data 
pemalang,min.Semalem bingung,  
angka di 2 laman beda, min 14 sama 
41

40 25 Maret 2020 @lucu_nian data jateng selalu telat update ya min 
dibandingkan data pusat

41 26 Maret 2020 @tanty_quee Lalu rencana minggu depan akan 
pulang kampung, ke Jatisrono, 
Wonogiri,
Untuk saat ini tidak ada gejala 
apapun
Tpi yh saya takutkan, jika saya 
menkadi carrier virus,
Yg*
Apakah bisa untuk nanti melakukan 
test terlebih dahulu di rs2 rujukan ??
Saya baca di beberapa artikel, 
banyak kasus carrier yg tidak ada 
gejalaa

42 27 Maret 2020 @imam_zhr Selamat pagi, apakah di Provinsi 
Jateng ada kegiatan volunteering 
untuk membantu antisipasi Covid 
seperti yang dilakukan oleh 
Kemdikbud? Ini kami dari Komunitas 
#JatengLawanCovid19 memiliki 
sekitar 200'an tenaga dari 
mahasiswa berbagai jurusan. Saat 
ini gerakan kami masih seputar 
mengedukasi masyarakat tentang 
COVID-19 melalui media. 
Seandainya ada informasi lebih lanjut 
tentang ini, mohon diinformasikan. 
Terimakasih.



43 27 Maret 2020 @ArdianSetyo2 Selamat siang Minkes, Saya ingin 
bertanya untuk penyemprotan 
Desinfektan di Desa-Desa 
penyemprotan hanya sekali atau ada 
jadwal teratur misal seminggu satu 
kali Terima Kasih -AS-

44 27 Maret 2020 @BariskaProject selamat siang bapak / ibu
saya hanya mau minta informasi 
saja, apakah data yang ada di 
website 
http://corona.jatengprov.go.id 
realtime / selalu diupdate ?
karena di kota saya Rembang dari 
data website 
https://covid19.rembangkab.go.id 
sudah ada 1 pasien positif covid-19 
tapi data peta yang ada di 
http://corona.jatengprov.go.id peta di 
kota saya masih orange ( yg mana 
artinya belum ada pasien positif 
corona )

mohon informasinya karena 
menimbulkan perdebatan, 
terimakasih

45 28 Maret 2020 @Legitaa_ Kak kalau mau minta bantuan APD 
lewat mana ya? Untuk daerah 
brebes?🙏



46 28 Maret 2020 @restu_dragneel Halo min, selamat sore, sebelumnya 
terima kasih telah merespon twit 
saya di link ini : 
https://twitter.com/restu_dragneel/sta
tus/1243732021060317185?s=19
Teman saya bertanya, apakah nanti 
datanya dan dirinya terlindungi? 
Takutnya, misalkan nanti kadesnya 
ditegur maka teman saya ini yg akan 
dipojokkan, sehingga teman saya ini 
sedikit takut dan ragu untuk 
memberikan informasi. Mungkin dari 
pihak terkait bisa memberi jaminan? 
Sehingga yg bersangkutan merasa 
aman :). Oke min, menurut teman 
saya ini, lokasi kejadian ada di : 
Kejadian hari ini, di desa tempuran rt. 
03 rw 1
Demak

47 28 Maret 2020 @rsjsoerojomgl Selamat siang,berkaitan dengan 
upaya penanggulangan covid-19, 
bagaimanakah alur pelaporan pasien 
pdp dan odp covid-19?
Terimakasih

48 29 Maret 2020 @goeyoeb_decor Maaf min mau tanya, desinfektan 
yang baik untuk disemprotkan ke 
tubuh baiknya menggunakan apa ya,
9:18 AM



49 30 Maret 2020 @TSuswanto Kepada, Yth :
Bpk.Ganjar Pranowo - Gubernur 
Jateng 

Yang terhormat Bpk Gubernur,

Kami salah satu warga masyarakat 
Jawa Tengah, yang peduli dengan 
pengendalian & penanggulangan 
wabah Covid-19 serta peduli dengan 
kondisi RSUD Wonosobo (RSUD 
Setjonegoro) melalui media social ini 
kami mohon dukungan Bapak untuk 
dapat memberikan bantuan 
secepatnya Alat Pelindung Diri 
(APD) bagi para petugas kesehatan 
di RSUD Setjonegoro yang saat ini 
kondisinya dalam merawat pasien 
ODP/PDP masih menggunakan 
pelindung yang sangat seadanya, 
a.l. baju jas hujan dan kacamata 
google buatan sendiri dari mika.

Permohonan bantuan juga kami 
tujukan Kepada para bapak/ibu 
budiman/dermawan untuk dapat 
mendonasikan APD kepada RSUD 
Wonosobo, Jl.Setjonegoro No.1 
Wonosobo.

50 30 Maret 2020 @x_anpe Ini gimana kenapa ga bisa dilacak? 
Padahal gps sdh dinyalakan. Sudah 
dicoba dengan 2 hp yang berbeda tp 
hasilnya lokasi tdk ditemukan.

51 31 Maret 2020 @DitzFV Klo seorang datang dr jakarta ke 
kampung halaman tanpa demam dan 
sehat normal apakah ODP ? Terima 
kasih. Sodara dr istri saya. Katanya 
berangkat hr ini dr jakarta.
Mau ke semarang

1 1 April 2020 @yudhabudi95 Mohon bantuanya pak... info 
kebumen pasien di kebumen kondisi 
sudah sesak nafas  (CP 
:0895355644944)



2 1 April 2020 @darmintosoe Saya punya pemikiran bagaimana 
kalau setiap orang yang mau Mudik 
baik domestik maupun Internasional 
diwajibkan memilikki SERTIFIKAT 
KESEHATAN ( SK ), dimana SK bisa 
membantu menentukan boleh 
tidaknya seseorang untuk 
beraktivitas dengan masyarakat. 
Kalau mau lebih aman lagi, setiap 
orang harus punya SK ini, supaya 
lebih adil bagi yang sehat dan bagi 
yang sakit harus berobat sampai 
sembuh, dan setelah sembuh bisa 
diterbitkan SK. 
SK bisa diterbitkan lewat Lembaga 2 
kesehatan yang kompeten yang 
ditunjuk oleh pemerintah, seperti 
kalau kita mau ke Singapore kita 
harus bisa menunjukkan SK itu 
sebelum diijinkan masuk. Kiranya 
Tuhan Yang Maha Esa memberikan 
kesehatan dan kekuatan bagi 
Bangsa kita, Indonesia. Amin

3 1 April 2020 @agungrmap Klaten dinyatakan klb hari ini. Saya 
ingin mengedukasi warga 
masyarakat yang ada di daerah 
saya. Tindakan apa yg efektif untuk 
saya lakukan ?

4 1 April 2020 @542528 Mohon info untuk jumlah ODP PDP 
dan Positif wilayah solo, sukoharjo, 
klaten apa bisa? Terima kasih 
sebelumnya..

5 1 April 2020 @nashiruA Kalau mau tes corona gejala nya 
batuk doang bisa nggak



6 1 April 2020 @PutriVinaAF Siang pak/ibu sodara saya kerja di 
jogjakarta karna sedang ada corona 
kerjaan diliburkan dan pulang ke 
semarang. Sama pak rt dimintai 
surat keterangan sehat kalo dia gak 
kena corona gitu dia periksa ke 
puskemas di 2 puskemas beda di 
tolak semua gimana solusinya
Terimakasih

7 2 April 2020 @SakinahFah Maaf mau nanya kalo tinggal 
dirumah bersama sama jumlahnya 
lebih dari 30 orang itu bahaya 
nggak??Apakah bisa berpotensi 
terkena corona semua??Kalo 
diterapkan physical distancing gak 
bakalan bisa karena santri kan 
sering kumpul..sering makan 
bareng..Makanya itu kok bisa ya gak 
diliburkan pondoknya..padahal 
pondok lain ya sudah 
diliburkan...padahal itu 
bahaya..makanya bisa minta tolong 
gak untuk dibuatkan surat dari dinas 
agar libur..Kan otomatis 1 santri 
kena 1 pondok kena semua

8 2 April 2020 @SemutIr87769379 Statistik Covid



9 2 April 2020 @genzong Bos.kemarin malam sekitar jam 7 
malam,ada berita 2 pasien di 
banyumas sembuh?dr 
http://detik.com apakah betul?bila 
betul,data di web bisa di update bos.
Atau memang ga di update yg 
sembuh dan yg meninggal?
mohon transparansinya bos. 
http://news.detik.com/read/2020/04/0
2/190930/4962987/1536/alhamdulillah
-2-pasien-positif-corona-di-
banyumas-sembuh

10 3 April 2020 @hanyaundefined Statistik Covid

11 5 April 2020 @priyonggo_eko Statistik Covid
12 5 April 2020 @genzong http://news.detik.com/read/2020/04/0

2/190930/4962987/1536/alhamdulillah
-2-pasien-positif-corona-di-
banyumas-sembuh

Dua pasien virus Corona (COVID-
19) yang sempat dirawat di RSUD 
Banyumas dinyatakan telah sembuh.
Koq ga masuk update status min?



13 5 April 2020 @Achmadr44 Min di data laman 
http://corona.provjateng.go.id itu ada 
yg positif di rs pku muhammadiyah 
itu solo atau pku mana?

14 6 April 2020 @iam_markondra Statistik Covid

15 7 April 2020 @ciee_cahyo Selamat siang Pak/Bu, mohon 
infonya jika mau produksi masker 
persyaratannya bagaimana ya ? 
Masker bedah yang 3ply, seperti 
merk sensi

16 8 April 2020 @nitaaaml12 teman kena kanker otak bisa tlg 
dibantu utk meringankan pak/bu 
https://twitter.com/nitaaaml12/status/
1246797209900707840

17 9 April 2020 @dyvayps Selamat pagi..
Saya ada rencana pulang k Batang, 
posisi saya di Plamongan Indah. 
Apakah memungkinkan? Terima 
kasih
Plamongan Indah, Semarang. 
Selamat pagi..
Saya ada rencana pulang k Batang, 
posisi saya di Plamongan Indah. 
Apakah memungkinkan? Terima 
kasih
Plamongan Indah, Semarang



18 9 April 2020 @KusumaNindita Selamat malam..
Apakah informasi ini 
benar?Punggung tangan dengan jari 
telunjuk mengarah ke 
bawahPunggung tangan dengan jari 
telunjuk mengarah ke 
bawahPunggung tangan dengan jari 
telunjuk mengarah ke bawah

kenapa kita dianjurkan untuk makai 
masker di tgl 10-12 April
“URGENT"
Sbg informasi dari Bpk Dir-1...
Bhw 3 hari kedepan diusahakan 
seluruh anggota keluarga masing2 di 
Rmh...utk tdk keluar rmh, walau 
hanya utk berjemur, klu tdk sgt 
terpaksa..
Krn dlm 3 hari kedepan Arus angin 
dari Utara ke arah Selatan yg 
membawa wabah (penyakit) akan 
melewati Indonesia menuju 
Australian..
Tolong diinformasikan kpd teman2 
yg tdk ada di grup ini...
Terimakasih...

19 10 April 2020 @Hania_87 Statistic Covid-19



20 10 April 2020 @didilylaku_  Gejala Covid-19

21 10 April 2020 @budibill Saya Budi asli kota Pati mau tanya 
kenapa data covid di website corona 
jateng dengan daya covid kab pati 
kok berbeda ya.. Di data jateng yg + 
ada 6 di data kab pati cuma 3

22 10 April 2020 @didilylaku_  Penyebab Covid-19



23 10 April 2020 @maspleki Boss kluster ijtima gowa sudah ada 
yg mecicili belum. Korban sudah 
mulai berjatuhan, yg positip tinggal 
nunggu waktu. Perhatikan 
Karanganyar, Klaten dan Wonosobo. 
Serius niki den..

24 10 April 2020 @eiga_K Ini datanya benar atau tidak ya min?

25 11 April 2020 @acepshihabudin1 Mohon peta persebaran covid19 di 
jawa tengah dibuat seperti ini dong 
agar enak membacanya. Terima 
kasih.

26 12 April 2020 @OnTheDe Ditempat saya setiap sore banyak 
kerumunan warga foli karena rumah 
saya dekat lapangan foli...saya 
merasa resah terkait covid 19
Bahkan sekarang sedang ada 
banyak kerumunan juga
Saya sdh lapor pada pejabat desa 
setempat tapi tidak ada tanggapan



27 14 April 2020 @fahmileeshin min mau konfirmasi berita ini apakah 
benar
Slmt pagi ndan, dgn ini kami krmkan 
daftar nama  orang yg PDP 

nama : YUDA ADIYAT Bin JURI, 
24THN, ISLAM, SATPAM RS 
KARYADI, Dsn. Krajan 01/01 Ds. 
Panunggalan Kec. Pulokulon, kab. 
Grobogan

Hasil pendataan :
1. Orang tersebut pernah dirawat di 
RS karyadi semarang OTG ( orang 
tanpa gejala )

2. Pada hari jumat tgl 10 april 2020 
plng kerumah dsn. Krajan 01/ 01 ds. 
Panunggalan, bermaksud untuk 
mengadakan kajatan memperingati 
40 hari ibunya, untuk nasi dibagikan.

3. Yang bersangkutan juga cerita 
dgn keluarga kalau dia terkena virus 
covid 19 / corona tp sudah sembuh.

4. Pada hari minggu sore dan senin 
sore yg bersangkutan bersama 
anak muda bermain volly di SD N 4 
Panunggalan.28 14 April 2020 @RFaqihin Deteksi Mandiri



29 15 April 2020 @ViVoDeViL Statistik Covid 19

30 15 April 2020 @Ari08242296 Mau tanya ap benar ada
Pasien ODP dari grobogan



31 15 April 2020 @sembaaarang Statistik Covid 19

32 16 April 2020 @NisaulAmalia selamat sore.. maaf mengganggu.. 
mohon izin bertanya, utk data 
terbaru covid19 di jateng, menurut 
data nasional terdapat 300 kasus, 19 
sembuh dan 27 meninggal. 
sedangkan di portal 
http://corona.jatengprov.go.id 
terdapat 283 kasus, 38 sembuh, 39 
meninggal. kenapa datanya tidak 
sama nggih? jd mana yg harus kami 
jadikan acuan? terima kasih. Wajah 
tersenyum dengan mata tersenyum



33 17 April 2020 @oktavia_ww Statistik Covid 19

34 18 April 2020 @nouria_j21
Peta sebaran ada min?



35 18 April 2020 @hildayuliaa Assalamu'alaikum. 
Maaf Pak saya mau bertanya. 
Begini Pak, orang tua suami saya 
sedang sakit bisa dikatakan kritis.
Orang tua suami saya tinggal di 
ngaliyan semarang. 
Hari ini dirujuk ke RS Permata 
Medika, dan diharuskan isolasi. 

Jadi, suami saya ingin pulang ke 
Semarang Pak. 
Saya dan suami tinggal di Karawang 
Jawa Barat, tapi ber-KTP DKI. 
Kebetulan suami sudah 5 minggu 
WFH, tidak pernah meninggalkan 
Karawang (tidak pernah keluar 
kota). 
Bagaimana solusinya Pak? 
Terimakasih

36 19 April 2020 @yennisadja Min, apakah Jateng sudah 
melakukan tes PCR, berapa 
jumlahnya? Terima kasih. 
Kapasitasnya berapa per hari, Min? 
Terima kasih.



37 19 April 2020 @Sakamilenialjtg Statistik Covid 19



38 19 April 2020 @bima_aji Pencegahan Covid-19

39 19 April 2020 @yohanaNEP Selamat siang dok, mau tanya nih.. 
Apabila pasien covid sudah 
meninggal, apakah pihak keluarga 
yg dirumah masih harus karantina 
mandiri?



40 21 April 2020 @BariskaProject selamat siang bapak / ibu
saya hanya mau minta informasi 
saja, apakah data yang ada di 
website 
http://corona.jatengprov.go.id 
realtime / selalu diupdate ?
karena di kota saya Rembang dari 
data website 
https://covid19.rembangkab.go.id 
sudah ada 1 pasien positif covid-19 
tapi data peta yang ada di 
http://corona.jatengprov.go.id peta di 
kota saya masih orange ( yg mana 
artinya belum ada pasien positif 
corona )

mohon informasinya karena 
menimbulkan perdebatan, 
terimakasih

41 22 April 2020 @kak_biby Kalau notifikasi seperti ini berhasil 
terdaftar atau tidak min?
Terimakasih (perihal pendataan 
masayrakt jateng di jabodetabek)

42 23 April 2020 @yohanaNEP Selamat malam pak, maaf mau tanya
Jenazah pasien covid sudah di 
makamkan, lalu apakah kluarga bisa 
dtg mendekat ke makam tsb?  Atau 
masih ada batasan brp hari gtu?



43 23 April 2020 @2Kangseno Memantau peta sebaran covid-19 di 
http://corona.jatengprov.co.id sy 
kaget, krn desa asal sy yaitu Ds. 
Gombang Kec. Cawas Kab. Klaten 
terdata 1 orang PDP perempuan. Sy 
coba cek via WA dgn teman-teman 
yg tinggal di desa ternyata tdk tahu, 
bahkan pak kades jg tdk tahu 
bahkan kaget dan langsung telepon 
saya.
Yg ingin sy tanyakan adlh dr mana 
asal data PDP tsb, sedang pihak 
kantor desa mrs tdk pernah 
melaporkan adanya PDP, sehingga 
teman-teman di desa maupun di 
perantauan pada resah?
Matur nuwun atas penjelasannya, 
smg bs menghilangkan resah kami 
semua.

44 24 April 2020 @didilylaku_ Gejala Covid-19

45 28 April 2020 @2Kangseno Kalau di 
http://awasicorina.klatenkab.go.id yg 
saya pantau kondisi Kec. Cawas 
msh zona hijau, artinya tdk ada pdp.
Justru itulah yg kami pertanyakan, 
krn dgn 2 rujukan yg berbeda kami 
jadi bingung, ini yg benar yg mana?
Matur nuwun.



1 1 Mei 2020 @Ann_must Bagan dengan garis kecenderungan 
ke atas Statistic Covid-19



2 1 Mei 2020 @Hania_87 Statistic Covid-19



3 5 Mei 2020 @TheCarlitoWay Statistic Covid-19



4 4 Mei 2020 @DennLauu selamat sore, saya Dennise 
Laurentia salah satu mahasiswa 
Universitas Bunda Mulia Jakarta 
sedang melakukan penelitian 
mengenai penyebaran DBD yang 
ada di provinsi jateng. bolehkah saya 
meminta informasi mengenai 
karakteristik setiap daerah?  yang 
saya maksudkan disini karakteristik 
penyebab tinggi rendahnya 
terjadinya DBD di setiap kota dan 
kabupaten yang ada di jateng. 
apakah penyebabnya dikarenakan 
lingkungan, masyarakat yang 
kurang waspada akan penyakit 
tersebut atau ada faktor yang lain. 
sekirana bapak/ibu berkenann 
memberikan informasi tersebut 
untuk membantu saya  dalam 
penelitian saya. 

terima kasih.

hormat saya, 

dennise laurentia



5 6 Mei 2020 @alamprimanda Statistic Covid-19



6 11 Mei 2020 @anakdesaid Statistic Covid-19



7 13 Mei 2020 @yoyoylikeyoyo Statistic Covid-19

8 13 Mei 2020 @B3joHOki min ini gimna saya mau nambal gigi 
ke puskesmas malah disuruh pulang 
sama yg jaga.. begitu juga dengan 
pasien yg lain nya.. tolong kasih 
solusi lah..

9 18 Mei 2020 @ardi_cipta Halo min permisi mau tanya, kok 
data covid di tabel statistik web 
http://corona.jatengprov.go.id ndak 
singkron dengan data kabupaten ya 
min? Coba deh sekali kali cek web" 
info corona kabupaten, contohnya 
http://infocorona.pemalangkab.go.id, 
di website provinsi banyak banget 
keliruan, dan saya bingung.



10 21 Mei 2020 @al_am Salam. Ysh dinkes jateng, dimana 
saya bisa mendapatkan data warga 
yg terdampak covid19? Di daerah 
smg, pudakpayung, untuk 
menyalurkan bantuan
Terimakasih

11 23 Mei 2020 @Ann_must Selamat malam min, apakah data ini 
benar ? (perihal data covid19 di 
kab/kota jateng)

12 24 Mei 2020 @Hania_87 Statistic Covid-19



13 25 Mei 2020 @anangcp maaf min,
mau tanya update daerah 
Karangpandan kabupaten 
Karanganyar apakah benar ada 
penambahan jumlah positif terjangkit 
cov-2 ?
Kemarin, 4.14 PM
kok data dari Dinkes Karanganyar 
berbeda dengan peta data dari situs 
https://corona.jatengprov.go.id
Kemarin, 6.35 PM
ditandai dengan tanda merah yang 
menurut keterangan tertulis covid 
dirawat di desa Harjosari kecamatan 
Karangpandan kabupaten 
Karanganyar
ditandai dengan tanda merah yang 
menurut keterangan di desa 
Harjosari kecamatan Karangpandan 
kabupaten Karanganyar

14 26 Mei 2020 @fatihinstf selamat siang min
mohon izin, untuk swab test/rapid 
test di daerah BREBES bisa dimana 
ya? mohon info

15 28 Mei 2020 @gusti_reza Deteksi Mandiri



16 28 Mei 2020 @asatuid Statistic Covid-19



17 28 Mei 2020 @christianadptr Statistic Covid-19

18 29 Mei 2020 @Rokim82363804 Pagi min.klu ngurus kis bermasalah 
gmn.

19 29 Mei 2020 @Abud_04860 Mohon infirmasi, untuk masuk kota 
Semarang (jemput di Bandara A.Yani 
dari Cirebon) apakah diperlukan 
syarat atau dokumen sebagai 
persyaratan keluar masuk 
Semarang/Jawa Tengah. Teeima 
kasih

1 5 Juni 2020 @izzannafi Min untuk perpanjang STRTTK ada 
berkas yg harus di legalisir ke 
dinkes provinsi
Apakah selama covid 19 bisa ke 
kantor untuk mengajukan legalisir ?
Terimakasih

2 6 Juni 2020 @D_Krisnaa siang min,mohon infonya untuk rapid 
test di kab. grobogan jateng dimana 
aja & biayanya brp ya min.makasih



3 8 Juni 2020 @Hania_87 Deteksi Mandiri

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

5 9 Juni 2020 @ganayla1
Maaf mau tanya cara mendapatkan 
surat dari dinkes untuk jalur afirmasi 
nakes dalam ppdb smu 2020

6 17 Juni 2020 @@mursidi_selo assalamu'alaikum ....

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

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

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



8 21 Juni 2020 @some0nesdiary
Wajah dengan termometer Gejala 
Covid-19

9 19 Juni 2020 @rzkyenggar74 Halo admin, mengenai hasil 
rekrutmen tenaga relawan itu, 
proses selanjutnya bagaimana yah? 
Terimakasih

10 17 Juni 2020 @istii21 Assalamualaikum min
17 Jun 2020 1.59 PM
maaf sebelumnya mengganggu 
waktunya Tangan melipat ingin 
menanyakan untuk pengumuman 
recruitment relawan covid 19 di 
umumkan lewat nggih ? Terimakasih 
sebelumnyaa min Tangan 
melipatWajah tersenyum dengan 
mata tersenyum

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

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



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

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

15 25 Juni 2020 @kak_biby Detektif pria Deteksi Mandiri



16 26 Juni 2020 @tamumalaikat  Statistic Covid-19

17 25 Juni 2020 @Manananinaaa Maaf, izin bertanya untuk 
pembekalan relawan itu langsung di 
Dinkes prov atau secara daring ya?



18 25 Juni 2020 @manusiaseli Mimin aku mau nanya ni tentang 
data di pemprov sama pemkab 
Jepara kenapa gak pernah sinkron 
dan lama banget update nya ya min? 
Kalo aku lihat (emang dikit dikit selalu 
buka pemprov) itu kalo kabupaten 
kudus/demak/kota semarang itu 
cepet banget ke updatenya. Tolong 
diupdate ya min. Soalnya data dari 
hari sabtu cuma nambah dikit 
padahal sabtu nambah 55 kasus, 
minggu 10 kasus, senin 2 kasus, 
selasa 11 kasus dan rabu 41 kasus 
baru. Tapi updatenya lama pol min 
jika dibanding kabupaten lain. Itu 
kenapa ya min? Tolong diupdate 
juga ya min datanya



19 29 Juni 2020 @christianadptr ddefinisi Covid-19

20 29 Juni 2020 @NoelOasis4 ⚕  Penyebab Covid-19



21 30 Juni 2020 @novalauliady Statistic Covid-19



22 30 Juni 2020 @waltonkate Statistic Covid-19



23 30 Juni 2020 @_uje Statistic Covid-19

24 30 Juni 2020 @KresnaRebels Hotline Covid-19 Jateng



1 2 Jul 2020 @lucu_nian  Statistic Covid-19

2 3 Jul 2020 @Yustika_yin Halo, selamat pagi
Maaf min, saya mau bertanya. 
Apakah pemerintah memfasilitasi 
semprot disenfektan? Saya salah 
satu pasien positive covid 19 yang 
sedang di isolasi



3 4 Jul 2020 @11CTK Covid-19

4 4 Jul 2020 @HarishManshu Halo selamat malam admin, 
perkalkan saya Haris.
Ini ada kerabat yg lg di rawat di 
rumah sakit pku Boyolali, pasien 
diagnosa hepatitis b harus di rujuk 
ke rumah sakit moewardi Solo.
Kemaren pasien baru dibuatkan 
bpjs. Bpjs baru aktif pada tanggal 20 
Juli. 
Apakah ada cara supaya bpjs bisa di 
aktifkan segera? 
Terima kasih

5 4 Jul 2020 @syifa_tanjungx1 Tolong bantu update data kk 
3321092111120007 nik 
3321090305200003 tidak bisa buat 
daftar bpjs



6 8 Jul 2020 @Hasan_rosadi Selamat malam, pak, bu,

Mohon arahan atas pertanyaan njih.

Kami warga RT 15 RW 08 dukuh 
Saren Desa Cucukan, kecamatan 
Prambanan Kab Klaten, sampai 
sekarang masih menerapkan 
karantina mandiri, bagi para 
pendatang khusisnya yang mau 
tinggal di kampung kami. Adapun 
durasi karantina adalah 14 Hari.

Pertanyaannya adalah, apakah hal 
itu masih perlu atau sudah tidak 
diperlukan lavi, soal ya ini beberapa 
warga luar daerah, tegal pekalongan 
dan jakarta, mau datang ke 
kampung utk tinggal di kampung 
kami, menanyakan prosedur nya.

7 11 Juli 2020 @alqfz_ Statistic Covid-19



8 11 Juli 2020 @Hania_87 Statistic Covid-19

9 11 Juli 2020 @a_anggoro_a Selamat pagi, saya mau tanya 
apakah BKIM saat ini masih buka 
praktek THT?
Saya cari praktek dokter THT dekat 
rumah tutup selama covid.

10 11 Juli 2020 @bekti_ap Admin, untuk semarang RS yg 
melayani rapid test untuk syarat 
penerbangan dmn ya? Thx

11 14 Juli 2020 @Rokim82363804 Mau nanya.... Istri saya punya kis 
pbi apbn.. Msh.aktip.sedangkan 
saya ma anak.. Blm dapt. Yng aku 
tanyakan apa bisa ajukan

12 14 Juli 2020 @tamumalaikat Selamat malam min, mau tanya. Apa 
benar solo itu zona hitam?



13 15 Juli 2020 @sapphireindo Hi admin 
@dinkesjateng
 boleh mohon info, saya melihat 
adanya perbedaan data provinsi 
dengan data nasional mengenai 
jumlah yang terdampak positif. 
Kemudian saya juga melihat adanya 
perbedaan data provinsi dengan 
data kota, misalnya di kota Salatiga, 
tempat saya tinggal. Saya berharap 
dapat pencerahan agar masyarakat 
juga tidak dibingungkan dengan data 
yang disajikan. Terima kasih.. Cc. 
Pak 
@ganjarpranowo
 & Mas 
@TajYasinMZ
Rab 6.42 PM

14 19 Juli 2020

@fhentyjune

Halo, Bapak/ibu saya ingin bertanya 
syarat" untuk orang dari luar 
kotabisa masuk ke kota Semarang ? 
Untuk melanjutkan studi ? Mohon 
bantuannya, terimakasih.

15 21 Juli 2020 @Ardhi_Soetopo Min kalau mau lihat data zona covid 
perkecamatan atau desa gimana ya 
? bolek bagi linknya
Matur Suwun

16 23 Juli 2020 @gusriwasono Hotline Covid-19 Jateng



17 28 Juli 2020 @babycat_____ Selamat pagi, izin bertanya. Apakah 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah saat ini masih melayani 
legalisir STR Tenaga Kesehatan via 
pos? Jika dikirim via pos, saat legalisir 
sudah jadi apakah pengirim harus 
mengambil langsung ke Dinas 
Kesehatan atau bisa dikirim balik via 
pos? 
Terimakasih

1 13 Agustus 2020 @r_bachtiar99 Siang Min, info dong lokasi RS yg 
menyediakan tes swab di jateng 
sekalian biayanya. Makasih min

2 13 Agustus 2020 @maspri_joho Siang...
Mohon info, kpn poli gigi bs layani 
cabut gigi? Rcn cabut gigi sdh 
tertunda sejak awal covid....

3 15 Agustus 2020 @oohktt Hotline Covid-19 Jateng

4 15 Agustus 2020 @sanchesbw Siang min, disekitar tempat tinggal 
saya di Karangmoncol, 
Randudongkal, Pemalang sudah ada 
yang positif corona. Tapi sampai 
saat ini belum ada rapid test untuk 
masyrakat sekitar



5 28 Agustus 2020 @mamanlfc Selamat Pagi, mohon informasinya 
apakah terdapat santunan bagi 
keluarga jika terdapat anggota 
keluarganya yang meninggal 
terkonfirmasi positif covid19? Dan 
jika ada, bagaimana cara 
mengajukan klaim santunan 
tersebut? Thanks

6 31 Agustus 2020 @HK66946782 Salam sehat.,
kalau duduk2 berjemur di teras 
rumah apakah tetap harus pakai 
masker?
tks

1 15 September 2020 @azulfaaa selamat sore admin. mau bertanya, 
untuk legalisir str apakah bisa 
mengurus langsung ke kantor atau 
diurus secara online?
terima kasih

2 20 September 2020 @NitaMdf Selamat malam, untuk pelayanan 
legalisir str selama pandemi 
dilaksanakan secara bertatap muka 
atau bagaimana? Trimakasih 
sebelumnya

3 20 September 2020 @R_kivee Selamat sore, saya mau 
menanyakan untuk legalisir STR



4 21 September 2020 @mamanlfc Kalo orang biasa dan bukan tenaga 
kesehatan apa ga dapat santunan?

5 22 September 2020 @riskawafiqa Selamat siang, mohon maaf 
mengganggu waktu admin. Saya 
riska wafiq mahasiswa semester 5 
Politeknik Kesehatan Kementrian 
Kesehatan Semarang. Saya ingin 
bertanya, untuk mendapatkan data 
penyakit demam berdarah provinsi 
jawa tengah mekanisme alur 
pengajuan permohonannya 
bagaimana ya min? Terimakasih

6 23 September 2020 @falentinelt Selamat Pagi Admin, saya Falentine 
ingin menanyakan untuk legalisir 
STR kesehatan masyarakat masih 
dilayani secara langsung atau via 
online? 
Terimakasih Tangan melipat

7 23 September 2020 @ilysweat Hallo mimin tolong dong data dari 
pemkan jepara gak pernah sinkron 
gap nya 100 kasus lebih



8 24 September 2020 @firmansyahelmii Selamat siang. Boleh tau SOP 
satgas trhdp warga yg postifi covid 
dan rawat mandiri di rumah?

9 25 September 2020 @Yellowhehe Selamat sore bapak/ibu,  
perkenalkan nama saya novi. Mohon 
maaf mengganggu waktunya,  mau 
bertanya perihal legalisir STRTTK 
untuk tenaga kesehatan khususnya 
farmasi. Apakah dalam masa 
pandemi seperti ini dinkes jateng 
melayani legalisir secara online? Jika 
benar begitu, mohon informasi 
bagaimana ya caranya, apakah 
melalui web atau dikirim melalui pos? 
terimakasih sebelumnya Wajah 
tersenyum dengan mata tersenyum

10 30 September 2020 @VkHighe Min mau tanya, alur legalisir str 
dimasa pandemi gimana yah?

11 30 September 2020 @ladidadiaa Selamat pagi, mohon maaf izin 
bertanya.
Apakah MTKP Dinkes Provinsi Jawa 
Tengah masih melayani legalisir STR 
melalui pengiriman pos? 
Lalu bagaimana formatnya jika ingin 
mengirim lewat pos, apakah harus 
membuat surat permohonan legalisir 
STR atau hanya melampirkan 
fotocopy STR yang akan dilegalisir?
Terimakasih

12 30 September 2020 @szhushinta Selamat pagi min, maaf mau tanya 
untuk legalisir str saat ini apakah ke 
dinkes provinsi jateng ya min? 
Terimakasih



13 30 September 2020 @gandishrtnh Sepupu saya yang dr Kalimantan 
usia kurleb 14 tahun, yg sedang 
berlibur disana kurang lebih 3 
minggu baru saja mendapatkan hasil 
swab test nya dr RS.Moewardi 
kemarin dan positif, dan diminta 
untuk isolasi mandiri dirumah, kami 
dr pihak keluarga sudah melakukan 
sesuai protokol kesehatan tp masih 
banyak yang belum mematuhi dan 
masih banyak acara berkerumun 
dilakukan, mohon bantuan nya untuk 
melakukan penyuluhan ulang atau 
memperketat penggunaan masker 
dan face shield supaya saling 
memutus rantai penyebaran covid

1 1 Oktober 2020 @Watirilah1 Assalamualaikum wr.wb 
Bpk/ibu saya mau tanya 
Anak saya kan dapet bpjs kis dari 
pemerintah daerah, itu ngambilnya di 
mana ya bpk/ibu

2 1 Oktober 2020 @DinaKusumaning Selamat malam Bpk/Bu admin ... sy 
ingin bertanya perihal legalisir STR 
apakah masih bisa pengiriman  lewat 
pos dan dikirim kembali ke pengirim 
? Terimakasih sebelumnya..

3 2 Oktober 2020 @adhika_ardha Assalamualaikum Wr Wb, 
Saya adhika tenaga medis 
refraksionis optisien ,maaf 
sebelumnya saya ijin bertanya .
Untuk legalisir STR, STR saya terbit 
di bandung jawa barat tahun 2018 
apakah bisa legalisir di dinkes prov 
jateng? Karena untuk saat ini saya 
ada di semarang .
Terimakasi sebelumnya, maaf 
mengganggu waktunya
Saya KTP semarang dan domisili di 
semarang



4 2 Oktober 2020 @Mufidaak26 Selamat pagi , mohon info dan 
pencerahannya
Saya lulusan Poltekkes Jogja, kmd 
untuk cpns tahun ini saya memilih 
Kabupaten Semarang, Untuk legalisir 
STR nya itu harus di Provinsi Jateng 
atau bisa di legalisir di Prov diy?
Sebelumnya terima kasih Tangan 
melipat

5 2 Oktober 2020 @akuanaaaa_ Halo Admin! Selamat sore. Saya 
ingin bertanya seputar Covid-19, 
Faktor apa yang membuat jumlah 
terkonfirmasi positif Covid-19 tiap 
harinya bertambah, selain dari 
masyarakat yang masih bandel 
dalam menerapkan protokol 
kesehatan? Dan Apakah seseorang 
bisa terinfeksi virus corona dua 
kali?. 
Terima kasih Wajah tersenyum 
dengan mata tersenyum

6 5 Oktober 2020 @Rezasaksana Assalamualaikum admin selamat 
pagi, saya rencana mau legalisir 
STR via pos dan kalo sudah jadi 
agar dikirim balik, bagaimana 
caranya ya? Terutama untuk biaya 
kirim baliknya dan biar tau bahwa 
STR tersebut harus dikirim balik, 
kemudian apakah harus 
menyertakan STR asli? Terima kasih

7 5 Oktober 2020 @an_1_ Maaf admin mau bertanya, mengenai 
legalisir STR versi 2.0 di Dinkes 
Jateng apakah bisa dari anggota 
organisasi profesi provinsi lain? 
Saya masih keanggotaan DIY dan 
belum berpindah ke Jateng. 
Terimakasih

8 8 Oktober 2020 @yunfhss Min mau tanya kan aku tanggal 1 
oktober itu sempat test swab di 
puskesmas katanya hasilnya 
seminggu tapi sudah seminggu 
belum ada kabar 
Untuk hasilnya nanti diberitahukan 
via apa ya ?



9 9 Oktober 2020 @whitebread___ Min mau tanya kan aku tanggal 1 
oktober itu sempat test swab di 
puskesmas katanya hasilnya 
seminggu tapi sudah seminggu 
belum ada kabar 
Untuk hasilnya nanti diberitahukan 
via apa ya ?

10 10 Oktober 2020 @kensaeya Selamat sore min. Mau tanya kalau 
yg berhak legalisir STR Perekam 
Medis itu capnya dari Dinas 
Kesehatan atau MTKP min? 
Terimakasih

11 10 Oktober 2020 @handy01st Selamat malam.

Saya UMKM ingin tau cara 
mengawetkan minuman tanpa bahan 
kimia seperti natrium benzoat dsb.

Apakah dengan sinar UV efektif?

Apakah cara yang bisa dilakukan 
UMKM untuk mengawetkan 
minuman kemasan di cup?

Mohon infonya.

Terima kasih.

12 10 Oktober 2020 @kensaeya Selamat sore min. Mau tanya kalau 
yg berhak legalisir STR Perekam 
Medis itu capnya dari Dinas 
Kesehatan atau MTKP min? 
Terimakasih

13 14 Oktober 2020 @LhyeaLio Assalamu'alaikum
Maaf admin mau tnya untuk legalisir 
STR Lama nya berapa hari nggeh??
Terima Kasih



14 17 Oktober 2020 @NoviWah67211113 Selamat malam pak/bu 
Saya mau tanya 
Perihal bantuan PBI JK itu kan 
seharusnya 1 kk dapet semua ya... 
Ini kenapa saya mau nguruss yang 
terdaftar hanyaa kepala keluarga 
sedangka si istri tidak

15 18 Oktober 2020 @SheradikaIntan Hai min.. mohon info legalisir STR 
perawat di dinkes prov (mtkp) 
apakah sudah bisa secara online ? 
(tdk perlu dtg)
Terimakasih

16 19 Oktober 2020 @mahendramin min mau tanya, kalau data harian 
yang positif covid per kota di jateng 
bisa dilihat di mana ya? terima kasih.

17 20 Oktober 2020 @ekoyogaseger Pasien Terkonfirmasi Positif tadi pagi 
Telah meninggal dunia, mohon 
dibantu untuk penanganan serta 
tracing pada keluarga dan 
tetangganya di Perum Bumi 
Wonosalam Asri Demak .

18 21 Oktober 2020 @zusufsidik02 tolong kasih saya solusi ibu saya 
panas dan kepalnya sakit tp saya 
bawa ke puskesmas terdekat malah 
di mereka curiga kalo ibu saya 
terkena covid kemudian saya bawa 
ibu saya ke PKU MUHAMADIYAH 
dan di sana ibu saya di diagnosis 
mengidap saraf kejepit .masalahnya 
dr pihak puskesmas mengirim surat 
ke kepala desa yg isinya supaya ibu 
saya di karantina mandiri di rumah 
dan karena surat tersebut saya 
merasa keluarga saya mulai di jauhi 
mohon kasih saya solusi

19 22 Oktober 2020 @Nnoovviittaaita Selamat mlm, maaf min mau tnya 
STR atas nama Novitasari dg nomer 
140152115-0996942 sudah sampai 
blm ya? Terus untuk proses + ngirim 
biasanya brp lama?
Terimakasih.



20 23 Oktober 2020 @yennisadja Selamat pagi, kantor saya di Solo 
ada 7 orang yang positif Corona. 
Tapi kegiatan masih berjalan seperti 
biasa. Apakah seharusnya ada 
lockdown total untuk satu kantor 
atau bisa cuma satu lantai yg jadi 
tempat kerja orang2 yang positif itu? 
Terima kasih

21 30 Oktober 2020 @muntilaner

Selamat malam, mohon dapat diteruskan me Dinkes Kab Sukoharjo, bahwa di Kartasura, Desa Pucangan, Dusun Sanggrahan, ada beberapa korban DB anak2 ada yg MD, mohon dapat diambil tindakan, terima kasih

1 1 November 2020 @ilhampetra Selamat pagi. Maaf sebelumnya 
saya ingin tanya, apakah di dinkes 
prov jateng bisa untuk melegalisir str 
dokter gigi ? Terimakasih 
sebelumnya.
Selamat pagi. Maaf sebelumnya 
saya ingin bertanya, apakah di 
dinkes prov jateng bisa untuk 
melegalisir str dokter gigi ? 
Terimakasih sebelumnya.

2 1 November 2020 @KusumaNindita Selamat malam mimin
Mau tanya dong untuk tarif tes 
kesehatan bgi cpns di jawa tengah 
knp setiap RSUD maupun RSJD 
berbeda yah ?
Apakah ada patokan tarif khusus 
yang diatur oleh dinkes? Termasuk 
batas maksimal?



3 11 November 2020 @Gus_Raharjo Min tlng di follow up kan Ke RS UNS 
solo. Saudara saya nama heri 
setiawan . 
Beliau positif covid dirawat di Rs 
Uns. 

Untuk Nakes tlng dilayani dg baik.

Karena dari kmrn Beliau mengeluh 
terus .
Ini sampai malam jam segini Pihak 
penjaga dipanggil sampai beberapa 
kali tdk datang. ohon dibantu Ya min.
Tangan melipatTangan melipat
Saya dan keluarga Tidak bisa 
berbuat apa2 atau mengambil 
tindakan apapun.

Keluarga Hanya berpasrah ke 
Petugas di situ.
Kalo petugas slowres kan jadi kita 
yang was was dirumah.

4 11 November 2020 @JatengOpini Selamat sore Pak 
@ganjarpranowo @dinkesjateng 
 ,saya mau lapor pak
Di Semanggi Solo ada warga 
meninggal positif corona dan ada 
beberapa warga sekitarnya yang 
terpapar juga tapi sampai saat ini 
tidak ada tindakan dari pemkot untuk 
menindaklanjutinya padahal sudah 
lapor ke lurah



5 14 November 2020 @Ariev_Archerys Kak mohon bantuan nya saya 
minggu Siang di pindah ke ruang 
terpisah di bangsal cendrawasih , 
katanya mau di rujuk dan sudah di 
dftr kn online ke rs moewardi. Tp 
mlmnya saya tlp lgsg ke rs 
moewardi dan di terus kn ke bagian 
igd confirm blm ada permintaan 
rujukn dr RSUD Simo ke RS 
Moewardi. Saya di dlm kamar diberi 
oxygen n inpus plus mkn mlm dan 
obat . Kondisi pas di kmar biasa 
saya butuh keluarga saya utk minum 
obat, dan Makan, tp ini saya di ksh 
itu jd dan ini td dr Pukul 1 tlp tdk ada 
yg angkt sptnya 1 bangsal ini tdk 
ada org saya mau minum gmn jika 
kondisi saya seorang pasien yg 
butuh org lain?

6 15 November 2020 @KristianaNadia Selamat sore saya infokan bahwa 
alamat lengkapnya jln serayu 8 
semanggi rt 02 rw 15 pasar kliwon 
Surakarta nomor yang bisa 
dihubungi 087876150706

7 15 November 2020 @baksopangsitny Sore kak,saya mau tanya tentang 
persyaratan pembuatan KIS untuk 
warga tidak mampu



8 20 November 2020 @taufiq_alkarkhy Selamat sore min, mohon bantuan 
Test swab gratis, sudah rapid Test 
berkali-kali tapi hasil reaktif terus.
Sementara tidak menunjukkan gejala 
sama sekali.Tangan melipatTangan 
melipat

9 22 November 2020 @MazidaMaf Selamat Malam. Saya ingin 
menanyakan/melaporkan publikasi 
yang dikeluarkan oleh Dinkes Jateng 
mengenai Pencapaian SPM bidang 
kesehatan. Ini adalah laporan 
pencapaian SPM tahun 2018 
mengenai pelayanan kesehatan 
ODGJ. Coba kanjeng admin yang 
terhormat melihat chart bagian 
Magelang. Tulisannya 42,58 namun 
chartnya justru dibawah 20%. 
Apakah ini kesalahan penulisan nopo 
kepripun nggih kanjeng? Mohon 
informasinya nggih. Maturnuwun 
#JatengGayeng

10 27 November 2020 @mrdwks Petugas loket baru mulai pelayanan 
memanggil nomor antrean pukul 8 
kurang. Maturnuwun Tangan 
melipatTangan melipatTangan melipat

11 27 November 2020 @masmaman9 Mengirimkan lampiran kelengkapan 
data// Mohon untuk di Tangani 
secara maksimal nggih... Karena 
kondisi nya sudah memprihatinkan 
Tangan melipat



1 7 Desember 2020 @Tiok70377067 Siang pak mau memberitahu kan 
bahwa ada salah satu perangkat 
desa pegandon Kec pegandon 
kendal yg terkena COVID-19 positif 
dan pihak keluarga nya menolak tes 
rapid atau swab di biarkan 
berkeliaran tanpa ada perhatian dari 
satgas covid kab kendal. Semua 
warga sekitar mulai resah dengan 
kejadian ini tanpa penanganan yg 
serius dan benar

2 14 Desember 2020 @aNnisaRhizky Selamat siang maaf mau 
menanyakan perihal legalisir STR,. 
Untuk ongkir dari sana nnti 
bagaimana ya?? Apakah kita 
masukkan uang sekalian ke amplop 
ny atau nnti kita byar di kantor 
pos/tukang pos ny sewaktu legalisir 
datang?? Terima kasih

3 14 Desember 2020 @jatisf_ Wajah dengan termometer Gejala 
Covid-19
Selamat pagi admin,
Mau tanya... Sebetulnya utk 
prosedur swab itu membutuhkan brp 
hari ya smp hasil keluar?
Saya swab di puskesmas 
Kaligesing, Purworejo, tgl 5 Des 
2020 hingga hari ini tidak ada 
kepastian ttg hasil
Mohon dibantu info. Tks

4 16 Desember 2020 @afwaaz_s Halo, Saya Arum. Saya mau 
menanyakan mengenai hasil swab. 
Saya sudah melakukan swab follow 
up di Puskesmas Kejajar I, 
Kabupaten Wonosobo. Saya swab 
pada Hari Senin,  30 November 
2020. Namun, sampai hari ini, hasil 
belum saya terima. Bagaimana saya 
bisa tahu hasil swab saya segera 
ya?



5 16 Desember 2020 @imut_tulen Halo min minta tolong
Tracing covid dipo hotel
Angka semakin naik
Mohon dibaca nggih min

6 17 Desember 2020 @FillySuszNQW min..apakah betul gubernur 
mewajibkan rapid antigen utk masuk 
ke provinsi jawa tengah? mulai 
berlaku sampai kapan?

7 18 Desember 2020 @chachaa131 Selamat pagi, mohon maaf saya 
ingin menanyakan, apakah 
kendaraan pribadi yang akan melalui 
Tol Trans Jawa khususnya di Jawa 
Tengah artinya tidak harus 
menyertakan Surat Rapid Test 
Antigen? 
Terima Kasih Folded hands

8 20 Desember 2020 @choleakim Terkait informasi ini, saya rencana 
melakukan perjalanan ke Wonosobo 
dari Ponorogo Jawa Timur hari ini.
Karena hari Senin saya ada Tes 
Wawancara untuk Pegawai Kontrak 
Dinkes Wonosobo. Apakah saya 
juga wajib membawa hasil test rapid 
antigen ini?

Mengingat saya menggunakan 
kendaraan pribadi dan tujuan saya 
bukan untuk Liburan.

Mohon info secepatnya. Terimakasih



9 21 Desember 2020 @andybuluk04 Halo admin, saya mau tanya apakah 
pasien positif covid rawat jalan harus 
bayar??

Ibu saya merupakan pasien covid 
dan dirawat di RS AISYAH Kudus. 
Dirawat sejak tgl 11 - 18 desember, 
disana tidak dikenakan biaya, dan 
dikasih surat untuk rawat jalan, 
kontrol lg tanggal 21 des. Ternyata di 
dokter keluarga BPJS nya tidak mau 
memberi rujukan karena utk pasien 
covid sudah ditanggung oleh 
kemenkes, tetapi pihak dari RS tetap 
mengharuskan biaya mandiri 
dikarenakan pasien covid yg rawat 
jalan tidak ditanggung kemenkes.

10 27 Desember 2020 @AkuPacareSopoo Sore min,saya rencana mau pilang 
ke jateng,,kira² kalo rapid antigen di 
jateng bisa tidakk

11 29 Desember 2020 @wsnupr Hi Dinkes Jateng, mohon info unt 
rumah sakit atau klinik yg bisa 
melayani test swab antigen di daerah 
pedan-cawas



TANGGAPAN
Utk mengurus rekomendasi str 
belum terbit bisa datang 
langsung ke dinas kesehatan 
provinsi jawa tengah, ke seksi 
SDMK. Dengan membawa ijazah 
dan bukti pembayaran kode billing

Baik, matur nuwun atas laporan 
jenengan. Dan mohon maaf atas 
ketidaknyamanan pelayanan 
puskesmas yg disebutkan. Kami 
teruskan ke DKK setempat yg 
menaungi puskesmas 
termaksud untuk dpt dilakukan 
tindak lanjut. Nuwun

Bisa dibantu infokan untuk 
pengumuman lokernya?

ADUAN DM TWITTER 2020



Baik, matur nuwun atas laporan 
jenengan. Dan mohon maaf atas 
ketidaknyamanan pelayanan 
puskesmas yg disebutkan. Kami 
teruskan ke DKK setempat yg 
menaungi puskesmas 
termaksud untuk dpt dilakukan 
tindak lanjut. Nuwun// Untuk 
nama terang pasien bs 
diinformasikan pak? Kami akan 
crosscheck kembali di 
puskesmas tsb.

Nggih. Kami teruskan ke pihak 
dinkes kab brebes nggih. Krna 
penanganan odgj ini tidak mudah 
Bapak. Harus juga dengan 
dinsos terkait, kepolisian terkait.

Selamat pagi. Terkait hal tsb 
sudah ada konfirmasi resmi dari 
pihak RSUD Margono.

Pasien ybs sudah terdaftar 
sebagai peserta kis pbi aktif.  
Dan sudah dioperasi. Yang 
menjadi masalah adalah memang 
ada Obat yang tidak dicover oleh 
BPJS.



https://t.co/FJmpmBK6xp?amp=1 
 Nggak ada, yg namanya 
prevalensi lansia..adanya 
cakupan  pelayanan kesehatan 
lansia Hal 97 -98 di Buku Profil 
Kesehatan, ada

Selamat siang. Data tersebut ada 
di kami, tetapi permintaan terkait 
data silahkan membuat surat 
permohonan data PPID yang 
dapat diakses di link berikut 
https://ppid.dinkesjatengprov.go.i
d/ppid/informasi-
berkala/informasi-tata-cara-
pengaduan/permohonan-
informasi-publik/

dari DKK Kab Magelang tidak 
membenarkan info tsb.Memang 
ada rencana  untuk kebutuhan 
tenaga non pns, tetapi masih 
jauh dari proses persiapan. Dan 
saat ini blm ada info terkait 
rekrutment nggih. Nuwun

datang ke dinkesprov jateng ke 
seksi sdmk dengan membawa 
kode billing, ijazah



Utk data obesitas di tahun 2018 
masih ada di profil. sedangkan 
tahun 2019 indikator sudah tidak 
dimunculkan. Tiap tahun utk 
indikator berubah2 nggih. Utk 
data obesitas di tahun 2018 
masih ada di profil. sedangkan 
tahun 2019 indikator sudah 
dihapus.

Sudah dikoordinasikan dengan 
dinkes batang nggih. Nuwun

Sore. Terkait vaksin IPV. 
memang kondisi sekarang di 
seluruh Jawa Tengah sedang 
habis, dan Belum dikirim dari 
pusat.  Monggo keluhan 
njenengan dicobi dismpaikan ke 
medos kemenkes juga. Nuwun

Puskesmas kewenangan dinkes 
kab kota nggih kakak

Datang ke dinkesprov jateng. 
Bawa ijazah dan kode biling 
pembayaran.nuwun

Selamat siang, kami telah 
menerima laporan aduan 
jenengan yg terdisposisi melalui 
kanal laporGub. Saat ini sdh 
kami koordinasikan dengan DKK, 
mohon menunggu informasi lebih 
lanjut dari Dkk setempat nggih. 
Suwun



Saget  utk prosedurnya monggo 
silahkan datang ke dinkesprov 
jateng

mohon maaf setelah kami telusur 
kembali sudah ada konfirmasi 
dari pelapor utama terkait kondisi 
terkini pasien, ngapunten nggih.



Info rekrutmen tenaga TB RO:
Saat ini masih dalam tahap 
seleksi administrasi, untuk 
pelamar yang lolos administrasi 
akan dihubungi via telpon 
selambat lambatnya tanggal 12 
Maret 2020. Untuk waktu tes 
wawancara jk lolos administrasi, 
yang seharusnya dilaksanakan 
tanggal 11 Maret 2020 siundur 
menjadi tanggal 13 Maret 2020. 
Matur suwun

Sptnya rsud/ rsjd bisa ya, dgn 
catatan punya spesialis penyakit 
dalam dan spesialis jiwa atau 
psikolog

mpun enten teng web : 
http://jatengprov.go.id/corona

Bisa diakses disana nggih
 (hotline covid prov 
jateng).Nuwun



Monggo.ke fasilitas pelayanan 
kesehatan.terima kasih

Saget.nuwun.
Tidak libur

Selamat siang, sblmnya data apa 
nggih yg di maksud kak?



mohon maaf kak, sekali lagi 
memang sdh ditetapkan oleh 
dokter sebagai suspek atau PDP 
yg harus di kelola di RS Rujukan 
COVID -19 yg ditunjuk maka 
tidak dikenakan biaya.. dan 
apabila sampai pdp/suspect 
bahkan terkonfirmasi semua 
perawatan dibiayai oleh 
pemerintah.  dan apabila Biaya 
perawatan bagi pasien yg bukan 
corona virus mengikuti sistem 
pembiayaan spt penyakit lain 
sedangkan pasien yg 
terdiagnosa corona virus biaya 
perawatan dapat diklaimkan 
sesuai Peraturan Menteri 
Kesehatan no.59 tahun 2016

dikoordinasikan dengan dinkes 
setempat



bisa 

Sama saja kakak.

Klo tdk yakin. Monggo ke salah 
satu rs rujukan di jateng. 
Gratis.untuk syarat Mhon 
menghubungi rs Yg akan 
njenengan tuju

pemkot di dinkes kota semarang.

Kalau menanyakan di satu pintu 
Hotline

Sedang dalam proses 
pengembangan sistem kak. 
Harap maklum.

Dinkes solo ada hotlinenya 
nggih. Bisa melalui hotline jateng 
nnt diarahkan nggih

Tetap diterima dan gratis
Jawaban dari RSDM untuk 
pertanyaan yg sama



Deteksi yg dilakukan dan alat yg 
dugunakan oleh hotel tsb dan 
resto tsb. Disediakan oleh 
msing2  tempat nggih.nuwun

Langsung saja ke rs rujukan 
covid.nuwun
Gausah dtggu lama kalau ndak 
yakin

Yang dapat kami informasikan 
sesuai yang ada di website 
nggih. Monggo bisa diakses di 
https://corona.jatengprov.go.id 
Nuwun



Yang dilakukan saat ini dari sisi 
kesehatan... 
Memang tingkatkan daya tahan 
tubuh.
Mungkin bagi njenengan hal tsb 
klise.
Tetapi akan bermakna apabila 
njenengan mengusahakan tsb.

Seperti disiplin dalam asupan 
makananan, apa saja yg 
dimakan. 
Mulai peduli apa yg dimakan.

Selain makanan, memang butuh 
bbrp tambahan 
suplemen/vitamin... Lbh baik yg 
alamiah. 
Kalau ndak ya memang 
suplemen tambahan .

Cuci tangan pakai sabun dan air 
mengalir lebih baik kak, dan 
serringlah dilaksanakan. 
Paparan/kontak yg bagaimana? 
Njenengan di apotek di 
dalambrs? 
Atau di apotek2 mana nggih?. 
Jgn lupa.setelah kerja. Langsung 
mandi.Terkait dengan aduan virus 
corona mohon untuk 
menghubungi hotline COVID-19 
Jawa Tengah yang saat ini 
sudah dapat diakses melalui 
telepon di 0243580713 dan WA 
Chat 082313600560. Untuk 
mengetahui perkembangan 
COVID19 di wilayah Jateng 
silahkan akses website 
https://corona.jatengprov.go.id 
Terimakasih

Coba cek di dinkes tegal 
nggih.nuwun
Sudah ditindaklanjuti oleh 
petugas pihak berwajib ya kak
PIRT langsung ke dinkes kab 
kota ya



data resmi hanya dapat dilihat di 
website 
https://corona.jatengprov.go.id
mohon untuk menghubungi 
hotline COVID-19 Jawa Tengah 
yang saat ini sudah dapat 
diakses melalui telepon di 
0243580713 dan WA Chat 
082313600560 jika ada yang 
ingin ditanyakan lebih lanjut. 
suwun

Selamat pagi, terkait dengan 
produk yang jenengan maksud 
monggo dilaporkan dulu ke Dinas 
Kesehatan Kab/Kota terkait   
Perizinan Produk  Industri 
Rumah Tangga (PIRT) ya. matur 
nuwun

penyaluran apd, hand sanitizer 
tidak langusng ke orang [er 
orang, ajkan tetapi dari dinkes 
kota/kab setempat mengajukan 
alokasi ke dinkesprov jateng



Jenengan kenal dengan 
sekeluarga?
coba laporkan ke RT setempatk 
dulu agar diarahkan ke RS 
rujukan terdekat
kemudian mohon untuk 
menghubungi hotline COVID-19 
Jawa Tengah yang saat ini 
sudah dapat diakses melalui 
telepon di 0243580713 dan WA 
Chat 082313600560. Untuk 
mengetahui perkembangan 
COVID19 di wilayah Jateng 
silahkan akses website 
https://corona.jatengprov.go.id 
Terimakasih

Selamat pagi
nggih, data di update setiap 
harinya kak

langsung datang ke RS rujukan 
untuk periksa dan cek nggih
tidak apa apa selama jenengan 
menjaga diri dengan pakai 
pakaian tertutup dan masker, 
dan jangan lupa etika batuk 
bersin, sering mencuci tangan 
pakai sabun dan atau gunakan 
hand sanitizer.

Yg paling benar. Coba cek 
instagram resmi masing2 
RS.trima kasih

Nggih kami bantu koordinasikan 
dgn DKK stempat
Monggo menyampaikan jg ke 
dkk wonogiri nggih lur



Nggih
Monggo langsung menghubungi 
hotline COVID-19 Jawa Tengah 
yang saat ini sudah dapat 
diakses melalui telepon di 
0243580713 dan WA Chat 
082313600560

Mohon maaf kemungkinan data 
sedang update, silahkan coba 
akses kembali ya

Mohon dimaklumi nggih. Karena 
yg tahu memang pusat dulu.

Hal tsb dikarenakan hasil tes yg 
mengetahui pusat dlu. Begitum 
sabarmNuwun.

Screening dapat dilakukan di 7 
RS yg telah ditunjuk. Akan tetapi 
perlu diingat bahwa screening 
tingkat akurasinya tidak setinggi 
test swab, jadi perlu 
dipertimbangkan kembali. 
Alangkah lebih bijak apabila tidak 
kembali ke kampung halaman 
terlebih dahulu hingga situasi 
menjadi kondusif.

Nggih.kami cobi koordinasikan



Njengan di mana?
Jdwal disinfektan oleh 
pemkab/pemkot terkait
Monggo ditanyakan

real time

Untuk rs?
Bila utk rs sperti ini
RS Bersurat ke Kadinkes cc 
kadinkes kab kota disertai info 
merawat PDP brp kirimkan WA 
ke nomor hotline jawa tengah sgr 
diproses stlh diverifikasi dan 
kirim jk stok ada
Nuwun



Nggih, masyarakat berhak 
menyampaikan baik saran 
masukan maupun aduan kepada 
kami

Via admin masing2 rs. Pasien 
PDP adalah Pasien Dalam 
Pengawasan, sehingga data nya 
pasti di RS. Jadi, pelaporan dari 
RS scr online ke Pemprov Jateng

 ODP adalam Orang Dalam 
Pemantauan, bukan Pasien. 
Artinya, ODP ini ada diluar RS, 
shg perlu dipantau oleh tenaga 
kesehatan atau masyarakat utk 
karantina atau isolasi Rumah. 
Krn dipantau tenaga kesehatan, 
mk yg melaporkan adalah 
Dinkes kab / kota scr online ke 
Pemprov Jateng

disinfektan tidak disemprotkan 
ke tubuh. terima kasih



Selamat siang, terkait 
permohonan APD bisa di 
konsultasikan ke pemkab 
setempat nggih. Untuk area 
wonosobo monggo dapat 
menghubungi hotline yg sudah 
disediakan, dapat diakses di

Nggih matur nuwun laporannya, 
saat ini sedang di updatr nggih 
kak. Mohon bs dicoba lagi nanti

Selamat pagi
sebelumnya bisa diinformasikan 
jenengan domisili dimana 
pak/bu? Lapor dishub
Lapor polisi
Makasih
Krn kmi disisi keshnya saja
Klo dh tlanjur smpe. Lapor 
pemerintah setempat



untuk saat ini PHYSICAL 
DISTANCING, KELUAR RUMAH 
PAKAI MSAKER (yang sehat 
pakai masker kain), cuci tangan 
pakai sabun dan air mengalir, 
dan TIngkatkan imunitas tubuh. 
dirasa cukup
dan tidak Memberikan stigma  
negatif kepada odp/pdp/bahkan 
pasien positif covid19, baik 
kepada pasien dan keluarganya.

Dikontak masing2 hotlinenya 
nggih.nuwun

Screening awal dlu donk kak



Ke dinkes setempat saja.nuwun

Physical distancing diterapkan?
Ctps diterapkan?
Pakai masker perlu utk menjaga 
(jika sehat bahan kain tidak 
masalah yg dilapisi tissue), sdh 
dilaksanakan? da yg lapor ke 
yayasan
Nuwun
Atau kemendikbud
Itu raanah dikbud
Bukan dinkes
Nuwun

Update Terakhir (2020-04-02 
08:00:00)
ODP : 10513
PDP : 411
Positif : 88
Sembuh : 8
Meninggal : 7

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?
Silakan pilih menu di bawah;

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



Update Terakhir (2020-04-03 
08:30:00)
ODP : 10873
PDP : 447
Positif : 89
Sembuh : 8
Meninggal : 7

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Gombong

Update Terakhir (2020-04-05 
15:40:00)
ODP : 14161
PDP : 430
Positif : 88
Sembuh : 14
Meninggal : 18

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Masker apa dlu ini kak? 
Bedah/kain? Itu ijin ke kemenkes 
kak
Pkrt

Selamat pagi..
Saya ada rencana pulang k 
Batang, posisi saya di 
Plamongan Indah. Apakah 
memungkinkan? Terima kasih
Plamongan Indah, Semarang. 
Lebih baik seperti itu kak
karena  njenengan di jalan 
kurang tahu ketemu siapa dan 
sehat/tidak



Tdk ada anjuran utk itu. Makasih

Update Terakhir (2020-04-10 
12:02:00)
ODP : 14161
PDP : 430
Positif : 104
Sembuh : 18
Meninggal : 22

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Orang yang terinfeksi memiliki 
gejala ringan seperti demam, 
batuk, dan kesulitan bernafas. 
Gejala dapat berkembang 
menjadi pneumonia berat.

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Hasil Pencarian: Berikut data 
ODP, PDP dan Positif Covid-19 
dalam radius 3KM
Positif: 0
PDP: 0
ODP: 

Sampai saat ini belum diketahui 
penyebab dari virus Corona, 
tetapi diketahui virus ini 
disebarkan oleh hewan dan 
mampu menjangkit dari satu 
spesies ke spesies lainnya, 
termasuk manusia. Diketahui 
virus Corona berasal dari Kota 
Wuhan di China dan muncul 
pada Desember 2019.

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Mohon untuk berpedoman pada 
website 
http://corona.jatengprov.go.id 
untuk informasi yang lebih valid

Terimakasih atas sarannya. 
Saran anda sementara kami 
tampung.

kami sampaikan ke satpol pp 
rpovinsi jawa tengah.nuwun



Monggo kontak hotline grobogan 
nggih. Nuwun 
(https://twitter.com/dinkesjateng/s
tatus/1247113493469204481?s=
19

Kontak hotline dpt melihat link tsb)

Kamu dapat melakukan Deteksi 
Mandiri Cepat terkait Covid-19 
dengan klik menu di bawah ini;



Update Terakhir (2020-04-10 
16:09:00)
ODP : 14161
PDP : 430
Positif : 104
Sembuh : 18
Meninggal : 22

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Cek hotline grobogan nggih
Nuwun



Update Terakhir (2020-04-15 
19:13:00)
ODP Total : 23731
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 1784
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 233
Covid Dirawat : 162
Covid Sembuh : 33
Covid Meninggal : 38

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Data berbeda karena pusat 
memang terlebih dahulu merilis 
kemudian dilanjutkan oleh 
pemprov. Bisa gunakan dua-
duanya nggih.



Update Terakhir (2020-04-17 
15:12:08)
ODP Total : 24190
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 1956
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 289
Covid Dirawat : 207
Covid Sembuh : 40
Covid Meninggal : 42

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Cek di 
http://corona.jatengprov.go.id



Lapor ke pemdes/rt/re
Rw
Protokol disana bagaimana
Nuwun

Pemeriksaan covid dgn PCR sdh 
dilakukan di Jateng, bertempat di 
B2P2VRP Salatiga, BBTKLP2 
Jogya dan RS UNS Solo. utk 
UNS dan salatiga antara 50-100 
yg jogya 150-190



Update Terakhir (2020-04-19 
14:49:00)
ODP Total : 24878
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 2120
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 337
Covid Dirawat : 243
Covid Sembuh : 49
Covid Meninggal : 45

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Tindakan pencegahan untuk 
mengurangi kemungkinan infeksi 
antara lain tetap berada di 
rumah, menghindari bepergian 
dan beraktivitas di tempat umum, 
sering mencuci tangan dengan 
sabun dan air, tidak menyentuh 
mata, hidung, atau mulut dengan 
tangan yang tidak dicuci. Segera 
hubungi Hotline jika Anda 
mengalami gejala atau memiliki 
riwayat perjalanan/berpergian 
dari Negara yang terjangkit.

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Nggih betul



Real time

monggo telpon ke hotlinenya. 
niku badan penghubung ya. 
bukan didinkesprov.nuwun

tidak ada aturannya



Orang yang terinfeksi memiliki 
gejala ringan seperti demam, 
batuk, dan kesulitan bernafas. 
Gejala dapat berkembang 
menjadi pneumonia berat.

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-05-01 
00:08:02)
ODP Total : 30239
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 2841
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 746
Covid Dirawat : 550
Covid Sembuh : 124
Covid Meninggal : 72

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-05-01 
14:03:04)
ODP Total : 30303
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 2871
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 760
Covid Dirawat : 558
Covid Sembuh : 129
Covid Meninggal : 73

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-05-05 
10:07:13)
ODP Total : 30329
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 3239
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 811
Covid Dirawat : 577
Covid Sembuh : 159
Covid Meninggal : 75

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



sudah dijwb diemail.nuwun



Update Terakhir (2020-05-05 
10:46:13)
ODP Total : 30424
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 3241
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 812
Covid Dirawat : 578
Covid Sembuh : 159
Covid Meninggal : 75

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-05-05 
10:46:13)
ODP Total : 30424
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 3241
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 812
Covid Dirawat : 578
Covid Sembuh : 159
Covid Meninggal : 75

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-05-05 
10:46:13)
ODP Total : 30424
ODP Proses : n/a
ODP Selesai : n/a
PDP Total : 3241
PDP Dirawat : n/a
PDP Sembuh : n/a
PDP Meninggal : n/a
Covid Total : 812
Covid Dirawat : 578
Covid Sembuh : 159
Covid Meninggal : 75

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

klo puskesmas ke dkk stempat 
nggih. nuwun

Data di 
http://corona.jatengprov.go.id 
adalah data entrian dari 
kab/kota...Silakan data bisa 
diambil,dengan menyebutkan 
sumber datanya..perbedaan data 
kemungkinan disebabkan 
dinamisasi sistem online. 
Diakses di web corona 
jateng..publikasi sudah 
lengkap..di klik di menu data



Data warga ke pemkot stempat. 
Atau kelurahan stempat. 
Terimakasih

lihat di masing2 web 
pemkab/pemkot saja nggih. atau 
ke data provinsi jateng
Update Terakhir (2020-05-24 
16:01:57)
ODP Total : 34528
ODP Proses : 1617
ODP Selesai : 32911
PDP Total : 4993
PDP Dirawat : 637
PDP Sembuh : 3671
PDP Meninggal : 685
Covid Total : 1333
Covid Dirawat : 576
Covid Sembuh : 666
Covid Meninggal : 91

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Monggo ke hotlinenya

Kamu dapat melakukan Deteksi 
Mandiri Cepat terkait Covid-19 
dengan klik menu di bawah ini;



Update Terakhir (2020-05-28 
18:55:07)
ODP Total : 35129
ODP Proses : 1452
ODP Selesai : 33677
PDP Total : 5309
PDP Dirawat : 649
PDP Sembuh : 3906
PDP Meninggal : 754
Covid Total : 1394
Covid Dirawat : 585
Covid Sembuh : 713
Covid Meninggal : 96

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-05-28 
20:24:07)
ODP Total : 35129
ODP Proses : 1452
ODP Selesai : 33677
PDP Total : 5320
PDP Dirawat : 660
PDP Sembuh : 3906
PDP Meninggal : 754
Covid Total : 1396
Covid Dirawat : 585
Covid Sembuh : 715
Covid Meninggal : 96

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

ke bpjs monggo

Monggo kontak hotline 
semarang. Nuwun

lihat tweet kami tgl 29 april 
(lampiran surat str)

Kalau itu monggo bertanya ke 
hotline grobogan ya. Makasih



Kamu dapat melakukan Deteksi 
Mandiri Cepat terkait Covid-19 
dengan klik menu di bawah ini;
Deteksi Mandiri
Share to Tweet

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

Ppdb sdh maksimal 4 juni 2020 
kmrn.nuwun
Dan diakomodir oleh dinkes kab 
kota setempat

Nama orgtua njenengan sinten?
Kami sampaikan ke dinkes 
terkait yg menaungi rs pku 
aisyah singkil boyolali nggih
17 Jun 2020 1.45 PM
Dan nomer kontak jenengan yg 
bisa dihubungi

ditunggu saja info lebih lanjut



Orang yang terinfeksi memiliki 
gejala ringan seperti demam, 
batuk, dan kesulitan bernafas. 
Gejala dapat berkembang 
menjadi pneumonia berat.

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

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

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

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

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



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

Apa yang harus dilakukan jika 
mengalami gejala mirip Covid-19?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Kamu dapat melakukan Deteksi 
Mandiri Cepat terkait Covid-19 
dengan klik menu di bawah ini;
Deteksi Mandiri
Share to Tweet



Update Terakhir (2020-06-19 
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses : 1320
ODP Selesai : 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawat : 972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total : 2629
Covid Dirawat : 1235
Covid Sembuh : 1172
Covid Meninggal : 222

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

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



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

[28/06, 05:56] 
Terimkasih perhatiannya, mhn 
dibantu mengingatkan dinkes 
kab kota dan rumah sakit untuk 
rajin menginput data web kab 
dan provinsi. Maturnuwun...



Corona Virus Disease 2019 atau 
yang biasa disingkat COVID-19 
adalah penyakit menular yang 
disebabkan oleh SARS-CoV-2, 
salah satu jenis koronavirus. 
Penderita COVID-19 dapat 
mengalami demam, batuk kering, 
dan kesulitan bernafas.

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Sampai saat ini belum diketahui 
penyebab dari virus Corona, 
tetapi diketahui virus ini 
disebarkan oleh hewan dan 
mampu menjangkit dari satu 
spesies ke spesies lainnya, 
termasuk manusia. Diketahui 
virus Corona berasal dari Kota 
Wuhan di China dan muncul 
pada Desember 2019.

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-06-19 
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses : 1320
ODP Selesai : 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawat : 972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total : 2629
Covid Dirawat : 1235
Covid Sembuh : 1172
Covid Meninggal : 222

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-06-19 
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses : 1320
ODP Selesai : 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawat : 972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total : 2629
Covid Dirawat : 1235
Covid Sembuh : 1172
Covid Meninggal : 222

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-06-19 
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses : 1320
ODP Selesai : 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawat : 972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total : 2629
Covid Dirawat : 1235
Covid Sembuh : 1172
Covid Meninggal : 222

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Apa yang harus dilakukan jika 
mengalami gejala mirip Covid-19?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-06-19 
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses : 1320
ODP Selesai : 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawat : 972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total : 2629
Covid Dirawat : 1235
Covid Sembuh : 1172
Covid Meninggal : 222

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Ke bpbd nggih. Tidak di 
dinkesprov atau ke 
pemkot/pemkab.nuwun



Corona Virus Disease 2019 atau 
yang biasa disingkat COVID-19 
adalah penyakit menular yang 
disebabkan oleh SARS-CoV-2, 
salah satu jenis koronavirus. 
Penderita COVID-19 dapat 
mengalami demam, batuk kering, 
dan kesulitan bernafas.

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Bpjs ke bpjs ya kak
Tidak di dinkesprov. terima kasih

Kak. BPJS ke Bpjs Ya kak
Tidak di dinkesprov
Nuwun



Ditanyakan ke pemkabnya 
nggih.nuwun

Update Terakhir (2020-06-19 
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses : 1320
ODP Selesai : 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawat : 972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total : 2629
Covid Dirawat : 1235
Covid Sembuh : 1172
Covid Meninggal : 222

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



Update Terakhir (2020-06-19 
23:32:59)
ODP Total : 45868
ODP Proses : 1320
ODP Selesai : 44548
PDP Total : 7593
PDP Dirawat : 972
PDP Sembuh : 5567
PDP Meninggal : 1054
Covid Total : 2629
Covid Dirawat : 1235
Covid Sembuh : 1172
Covid Meninggal : 222

Butuh Bantuan Kesehatan dan 
lokasi RS terdekat?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

buka jam pendaftaran
senin sd kamis 07.00 sd 13.00
jumat 07.00 sd 11.00

Salah duanya RSWN dan RSND 
kayaknya.
Nuwun
Mau nanya.... Istri saya punya 
kis pbi apbn.. 
Msh.aktip.sedangkan saya ma 
anak.. Blm dapt. Yng aku 
tanyakan apa bisa ajukan

monggo konfirmasi ke pemkot 
solonya
makasi



data dinkesprov jateng real time 
dan slalu bergerak. monggo data 
disandingkan dengan waktu 
yang sesuai, baik tanggal, jam, 
sampai detiknya. dan juga data 
keseluruhan data tidak dapat 
digeneralisasikan sama.nuwun

Monggo ke dkk smrg 
sajaa.nuwun

kalau itu masing2 ke website 
kabupate kota nggih.nuwun

Apa yang harus dilakukan jika 
mengalami gejala mirip Covid-19?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;



masih. sertakan fc str maksimal 
5 lmbr
jika ingin diambil monggo (apabila 
sudah jadi akan kami infokan ke 
nomer telepon yg bisa dihubungi)

Hermina. Rswn, rsnd, tlogerjo, 
rsdk, dll byk yg sdh 
menyediakan nuwun
Lha ada juknis nya ngg?? Kt 
dokter nya krn covid, dia ngg 
mau cabut, pdhal sdh sgt 
mengganggu.
@puskesmas
 klaten selatan

Apa yang harus dilakukan jika 
mengalami gejala mirip Covid-19?

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

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

Silakan pilih menu di bawah;

Tidak bisa dihubungi min. Apa 
betul hotline hari libur ikut libur?



Dapat kami informasikan 
santunan kematian terdampak 
Covid-19 berlaku untuk tenaga 
kesehatan, dan harus dapat 
dibuktikan jika meninggal dunia 
karena pekerjaan penanganan 
Covid-19.
Kam 11.37 AM
Pemberian Insentif sudah diatur 
di KMK 392 dan KMK 447 th 
2020.Amanah dalam PMK 
tersebut, Insentif diperuntukan 
bagi petugas nakes. Oleh sebab 
itu disebut dengan insentif dan 
santunan tenaga kesehatan yg 
menangani covid 19. 
Apabila Pemda setempat ingin 
memberikan insentif bagi non 
nakes, harus ada peraturan 
kepala daerah yang 
melandasinya.
demikian untuk dijadikan 
pemahaman

Sebaiknya tetap memakai 
masker untuk pencegahan 
selama melakukan aktifitas.

bisa cek ke highlights ig kami 
@dinkesjateng_prov
dengan link sbb:
https://instagram.com/p/B_jaLEN
Hf6f/?utm_source=ig_web_copy_
link

Kalau ada instagram, coba cek 
ke highlight STR ya
@dinkesjateng_prov

Jika dikirim via pos, cantumkan 
perihal legalisir STR.



Dapat kami informasikan 
santunan kematian terdampak 
Covid-19 berlaku untuk tenaga 
kesehatan, dan harus dapat 
dibuktikan jika meninggal dunia 
karena pekerjaan penanganan 
Covid-19.
10 Sep 2020 11.37 AM
Pemberian Insentif sudah diatur 
di KMK 392 dan KMK 447 th 
2020.Amanah dalam PMK 
tersebut, Insentif diperuntukan 
bagi petugas nakes. Oleh sebab 
itu disebut dengan insentif dan 
santunan tenaga kesehatan yg 
menangani covid 19. 
Apabila Pemda setempat ingin 
memberikan insentif bagi non 
nakes, harus ada peraturan 
kepala daerah yang 
melandasinya.
demikian untuk dijadikan 
pemahaman

monggo bisa bersurat ditujukan 
kepada kepala dinas kesehatan 
Prov Jateng

bisa cek ke highlights ig kami 
@dinkesjateng_prov
dengan link sbb:
https://instagram.com/p/B_jaLEN
Hf6f/?utm_source=ig_web_copy_
link



warga melaksanakan jogo 
tonggo saja kak. gada sop2 
khusus tertentu
seperti membantu ketersediaan 
makanan sehat untuk tetangga 
yang terkonfirmasi covid, 
menjaga keamanan warga dari 
isu2 tertentu, melakukan 
sosialisasi2 dll

kirim via pos (dikirim balik sistem 
cod), maksimal 5 lembar dc str 
yang akan dilegalisir, kirim 
dengan amplop cokleat

Monggo bisa cek ke IG dinkes ya

Monggo
Cek highlight IG dinkes kak



Selamat pagi,
terkait dengan aduan jenengan, 
sudah di tindak lanjuti oleh 
DInkes Karanganyar beserta tim. 
Selanjutnya, Terimakasih atas 
informasinya dan akan kami 
tindaklanjuti dengan terus dan 
selalu mengedukasi  masyarakat 
terkait protokol kesehatan.

walaikumsalam wr wb. Hubungi 
puskesmas terdekat yaa, ato 
desa/kelurahan sesuai ktp

coba check timeline kita kak, 
sudah pernah kami sampaikan ya

isa ke legalisir kedinkes jateng



bisa ke legalisir kedinkes jateng

kami menyediakan informasi 
lengkap terkait pertanyaan 
jenengan
monggo diakses link berikut 
http://corona.jatengprov.go.id

sdh pernah kami share, coba 
cek timeline yaa

bisa

Monggon ditanya ke 
puskesmasmya.
Puskesmas dibwh dinkes 
kab/kota yak kaka. Bukan dbwh 
dinkesprov.nuwun



Monggon ditanya ke 
puskesmasmya.
Puskesmas dibwh dinkes 
kab/kota yak kaka. Bukan dbwh 
dinkesprov.nuwun

Klo punya ig. Silakan lihat di 
Hughlight Kami dengan judul 
S.T.R
https://instagram.com/s/aGlnaGx
pZ2h0OjE3ODU2NTM5MDY1OT
MxOTEw?igshid=tt1x25gt1jhg&st
ory_media_id=229779635015393
2074_10263477505
Dibaca dulu disana kak.semua 
ketentuan ada disana.thx

Coba ke bpom
Thx

Klo punya ig. Silakan lihat di 
Hughlight Kami dengan judul 
S.T.R
https://instagram.com/s/aGlnaGx
pZ2h0OjE3ODU2NTM5MDY1OT
MxOTEw?igshid=tt1x25gt1jhg&st
ory_media_id=229779635015393
2074_10263477505
Dibaca dulu disana kak.semua 
ketentuan ada disana.thx

kurang lebih 1 minggu, 
menyesuaikan jumlah antrian ya



Kartu KIS PBI dari pemerintah 
berdasarkan data kemiskinan 
yang dikelola oleh Dinas Sosial 
setempat. Verifikasi dan Validasi 
terus dilakukan oleh Dinas Sosial 
untuk memastikan penerima bagi 
orang yang tepat. Informasi lebih 
lanjut hubungi Dinas Sosial 
setempat

bisa dikirimkan ke kantor dinkes 
maks fotokopi 5 lembar

corona.jatengprov,go.id di bagian 
sub domain data

kami turut menyampaikan duka 
cita kepada keluarga yg 
ditinggalkan
baik, kami sampiakn nggih untuk 
di TL
pasien atas nama sinten?

mohon menginformasikan 
identitas  dan alamat lengkap 
pasien nggih
di puskesmas mana?
mohon melampirkan kontak 
telpon yg bisa kami hubungi

mohon bersabar nggih, saat ini 
antrian legalisir STR banyak 
berkaitan dgn pemberkasan. 
Jika sdh jadi akan kami hubungi 
di nomor yg tertulis. Nuwun



Untuk memudhkan kami tracing
Nama2 yg positif siapa saja dan 
alamat nya dmn
Jk tsk ada info detil, 
kemungkinan sulit untuk di TL
Saran kami jk jenengan tau, 
dilaporkan jg ke dinkes solo. 
Kami bantu koordinasikan.

sudah kami sampaikan ke 
dinkes kab sukoharjo selaku 
pengampu langsung untuk 

daerah yang njenegkan 
laporkan, terima kasih

langsung ke organisasi profesi 
masing2

itu kewenangan rsjd/rsud masing-
maisng kak
mereka punya layanan sendiri2
TIDAK DIATUR Oleh dinkesprov 
jatenf
begitu nggih
terima kasih



Sudah kami teruskan
Selanjutnya pihak rs yg TL
Gtu ya
Makasih

Nggih suwun infonya



Kelujam lgsg ke pihak rs nggih

Terhadap kasus tsb kami 
laporkan bahwa Dinas 
Kesehatan dan puskesmas telah 
melakukan survaillance dan PE 
diwilayah tersebut. Terimakasih

Silahkan datang ke kelurahan, 
untuk permohonan SKTM. Minta 
diarahkan untuk pembuatan 
kepesertaan Kartu KIS PBI dari 
pemerintah.  Nantinya kartu tsb 
berdasarkan data kemiskinan 
yang dikelola oleh Dinas Sosial 
setempat. Verifikasi dan Validasi 
terus dilakukan oleh Dinas Sosial 
untuk memastikan penerima bagi 
orang yang tepat. Informasi lebih 
lanjut hubungi Dinas Sosial 
setempat Jika ada instruksi 
lanjutan untuk permohonan 
pembuatan kartu KIS sekeluarga 
panjenengan, silahkan 
menghubungi dan datang ke 
kantor BPJS di kota/kabupaten 
masing masing sesuai dengan 
yang tertera di KTP. Syarat : 
membawa kartu KTP dan KK.



Mohon maaf. Utk tes swab gratis 
blm ada kak.  Utk  mandiri  
berbayar nggih.nuwun

Sedang kami teruskan ke yg 
membidangi nggih kak Terima 
kasih koreksi nya, akan kami 
tindaklanjuti 

Terima kasih atas informasinya, 
laporan saudara sdh kami 
teruskan ke Pusk Kutasari. Perlu 
kami sampaikan bahwa jam 7.30 
sdh mulai pelayanan dan sdh 
ada sekuriti yg siap melayani 
pendaftaran pada mesin 
antrian... Untuk pelayanan 
pemeriksaan sdg disiapkan di 
masing2 pelayanan, krn 
pertugas harus memakai APD 
dll. Utk petugas pelayanan di 
pusk tdk banyak Krn petugas 
(dokter dan perawat) dibagi ada 
yg melakukan kegiatan luar 
gedung utk tracking, swab desa 
Munjul dan monitoring pasien 
isoman. Demikian informasi dr 
pusk Kutasari, dan terima kasih 
atas laporannya, untuk sebagai 
bahan evaluasi kami. Tangan 
melipat

Baik. Sdh kami komunikasikan 
dengan dinkes setempat



Cek highlight di instagram kami 
perihal str

Tergantunf masing2 puskesmas

Seharusnya hasil bisa diterima 
karena menjadi hak dari pasien, 
jika hasil tidak diberikan monggo 
langsung di komunikasikan 
dengan tempat dimana anda 
diperiksa/ diambil sampelnya.



Dipo hotelnya harus lapor dulu 
ke pihak puskesmas atau dinkes 
setempat
Tetiba tracing kami terima 
laporan saking sinten
Atau njenengan membuat 
laporan resmi atas nama 
njenengan
Membuat laporan resmi perihal 
tsb

nggih betuL
sesuai se satgas covid nasional 
juga

nggih. tetap kak. terima kasih

Jalur darat tetap pke rapid tes 
antigen



Pembiayaan pasien covid 
memang beda dg pembiayaan 
unt pasien bpjs, jk pasien dirawat 
di RS sbg pasien pasien covid 
bisa diusulkan pgantiannya ke 
kemenkes, wlpn pasien suspek 
apalagi konfirm. Nah jk pasien 
rawat jalan yg bs diklaim 
pmbiayaannya ke kemenkes hrs 
sesuai kriteria yg ada di KMK 
446 th 2020

Ya bisa. Tp klo mandiri berbayar

ke dinkes kab klaten ya kak
atau telf satgas klaten



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN
1 02-Jan ucuphoria #LaporPakGanjar di daerah saya banyak 

sekali lalat pak, mohon bantuanya dan 
pecerahanya, lokasi desa kalijaran, kec 
maos cc 
 @ganjarpranowo @dinkesjateng 
@humascilacap @bpbdcilacap 
@TattoSPamuji

2 11-Jan zainudinKEP Lagi, Buruh RPI Meninggal di RSUD 
Tugurejo Semarang https://tagar.id/lagi-
buruh-rpi-meninggal-di-rsud-tugurejo-
semarang/?source=twitter // Buruh 
meninggal di RSUD Tugurejo lagi, 
penghargaan sebagai RS pelayanan 
terbaik dipertanyakan. 
 @ganjarpranowo @dinkesjateng 
@KemnakerRI @KemenkesRI 
@BPJSKesehatanRI @jokowi

3 12-Jan SAGAR_EGA Pak Gub, ijin cerita. Adik saya kecelakaan 
hari jumat lalu dan dijadwalkan operasi 
senin besok. Tapi dibatalkan setengah jam 
yang lalu krn dokter ybs sedang 
berkabung. Kita jd nambah biaya rawat 
inap pak yg buat kita tidak murah. BPJS 
kesehatan punya, tp bukan 
ketenagakerjaan

4 22-Jan @FitherMuchammad@KemenkesRI @dinkesjateng 
@dinkestegalkab @Dinkes_KabTegal 
dapat rujukan ke polimata dari faskes1 
jam 9 pagi, sampe rumah sakit jam 9.20 
pendaftaran sdh tutup, bisa di daftar untuk 
periksa hari jumat. Harus nahan perih 
sakit mata sampe berhari2... Piye rasane...

ADUAN MENTION TWITTER 2020



5 22-Jan @Riskikurus Bismillahirrahmanirrahim semoga dapat 
sesuatu yang lebih baik. Nama : 
Safingatun Ngabdilah
 Umur : 4.5 tahun
 Nama Ortu : Bpk. Royadi
 Alamat : Bantarsari RT 04/02 Depan 
ALFA MART Bantarsari, Barat Kecamatan 
Bantarsari Cilacap jawa tengah. // 
Kronologi awal mula bintik2 merah seperti 
biyang keringat, setelah itu panas tinggi 
sehingga sampai kejang2, kemudian 
dilarikan ke RS Fatimah, menurut 
keterangan dari dokter anak tersebut 
terkena gejala Epilepsi, ,

6 22-Jan @PembaharuanSangBertahun2 para pegawai dan dokter 
RSUD Slawi selalu buruk tanpa 
perubahan,di sidak sudah puluhan x, 
sampai ada dokter di gebrakkk sama 
bupati eh ternyata hanya angin 
lewat,harus di apakan nih? 
 @ganjarpranowo @umiazizah60 
@HumasTegalkab @humasjateng 
@BPJSKesehatanRI @dinkesjateng

7 22-Jan @dennysangajie_ Pak @ganjarpranowo niki wonten 
wargane njenengan sakit, dirawat teng 
semarang, mohon di bantu nggih Pak. 
Bantu RT supaya bsa kebaca Pak 
@ganjarpranowo

8 26-Jan @Wildan_az09 @dinsosjateng @dinkesjateng 
@ganjarpranowo @idza_priyanti 
Tetangga saya OGDJ
 setiap hari berkeliaran dan merusak 
tanaman milik para petani. solusinya 
bagaimana ya? 
 Saya di Bumiayu, 
 @BrebesSaiki @Infokabbrebes

9 27-Jan @BHDGembull Dear Pak @ganjarpranowo 
@ir_achmadhusein @dinkesjateng Mhn 
dibantu agar tdk menimbulkan keresahan, 
pencegahan sangat penting, terima kasih. 
Seorang Warga Negara China di Cilacap 
Diobservasi karena Diduga Terinfeksi 
Virus Corona 
https://m.tribunnews.com/regional/2020/01/
27/seorang-warga-negara-china-di-
cilacap-diobservasi-karena-diduga-
terinfeksi-virus-corona lewat 
 @tribunnews



10 28-Jan @mbarambar115 @dinkesjateng
  selamat pagi kak admin, izin bertanya 
kalau mau mengurus legalisir str prosedur 
nya bagaimana ya ?

11 29-Jan @MediaKlaten Korban tersengat tawon vespa di 
Wonosari, desa Poko, Duwet, 
Wonosari,RT:01RW:05.Untuk korban 
bernama: Bpk Legiman, usia 50 th, 
dengan luka 15 sengatan tawon. Dibawa 
ke rumah sakit PKU Delanggu Klaten.
 @ganjarpranowo @YaniSunarno 
@dinkesjateng @dinkesklaten

12 31-Jan @ErySalsa88 pak,lapor #laporhendi
 saya antri d puskesmas bulu lor.ngepasin 
adanya senam pagi.saya yg butuh 
penangan cepat karna asma jadi harus 
nunggu lebih dari 1 jam.mohon 
pencerahannya 
 @ambulancehebat

1 06-Feb @masmaman9 Pak Gubernur 
 @ganjarpranowo
  minta tolong untuk di fasilitasi buat 
Kebutuhan Masker untuk para Pekerja 
Migran /TKI kita di Hongkong, karena 
Masker di sana sangat dibutuhkan. Cc 
 @dinkesjateng @LaporGub 
@KemalaJateng

2 10-Feb @mohamma51227783Mohon sgr di kirim bantuan masker utk 
warga Grobogan yg merantau TKI krn 
harga masker dan stok sgt terbatas 
🙏 🙏 🙏
 Cc @SumarniGrobogan @dinkesjateng

3 10-Feb @suara_dongkal Koordinator bidang kesehatan dan sosial 
karang taruna kamboja merah Rt 064 dan 
Rt 056 langsung melaporkan dampak 
penyebaran nyamuk demam berdarah ke 
Pemdes dan langsung di tangani oleh 
@Dinkes_Pemalang
  dengan cara penyemprotan fooging. 
@dinkesjateng



4 10-Feb @Arjuna_100 Kenaikan jml penderita #demam_berdarah 
(DB) di Kab. #Kendal cukup tinggi, yakni 
22 kasus. Sebelumnya, pd pertengahan 
Januari 2020 hanya ada 7 
kasus.@atr_bpnkendal@DPUPR_kabken
dal@dinkesjateng@dinkeskendal@KabKe
ndal@KemenkesRI

5 17-Feb @AriBesta Harga normal masker di kisaran 17-30rb. 
Sekarang harga di kisaran 100-200rb per 
box pak, naiknya berlipat-lipat. Sudah jadi 
isu nasional juga, mohon kiranya bapak 
bisa membantu 
 @ganjarpranowo
  
 @dinkesjateng

6 18-Feb @man_rho @PromkesJateng
  jamnya habis dokternya g ada 
kabarnya,datang hbs subuh ambil antrian 
dokternya g konsisten,minimal ada 
pemberitahuan apa dokter ganti 
 @jokowi
  
 @ganjarpranowo
  
 @dinkesjateng

7 18-Feb @InfoPemalang min @desa_cibuyur
 @kecwarungpring
  niki leres wargane? cobi ditingali. // 
kiriman tautan terkait keringanan biaya 
pengobatan Pasien kanker payudara di 
Pemalang

8 18-Feb @Irfan_tri_h Harga se kotak masker biasanya 20 - 30 
rb, sekarang bisa sampai 200rb Tired 
faceTired faceTired face

9 18-Feb @223820197bc14db@ganjarpranowo
  
 @dinkesjateng
  
 @humasjateng
  Di desa Bendungan Rt 1 Rw 04 lebak 
pracimantoro wonogiri, ada anak balita 
yang terkena (DB).
 Mohon pihak terkait mau membantu 
penanggulangan, dengan fogging/ hal 
lainya.
 Supaya tidak terjadi penderita yang lain.
 Terima kasih.



10 18-Feb @maaa_arif maaf mengganggu yth bpk 
 @ganjarpranowo
  selaku gubernur jateng dan 
 @sukoharjo_kab
 begini kronologin:teman saya tidak dapat 
membayar angsuran bpjs karena keadaan 
ekonomi, kebetulan hari ini Alip (teman 
kami) sedang mengalami penyakit cancer 
getah bening dan belum memiliki kis. 
mohon bantuan njenengan bpjs yang 
bersangkutan dapat segera teratasi,dan 
Alhamdulillah bisa menjadi bpjs(kis) 
program dari pemerintah.. 
 selain itu bapak dari alip juga sudah 
almarhum , info terakhir alip ingin menjual 
rumah ibunya untuk pengobatan tersebut . 
nama : Alip Priyadi 
 alamat : gupit rt 03 rw 7 , nguter, 
sukoharjo,jateng, Indonesia
 hp alip : 082242222636// kontak person 
lain
 juwanto: 085647281145
 trimakasih bapak Folded hands

11 20-Feb @IniMagelangKu mohon arahannya yg di prov 
 @dinkesjateng // mengirim tautan terkait 
aduan lowongan kerja di Kbupaten yang 
ditujukan untuk Dinarpus

12 22-Feb @Namaku_Mei Cc ndoro 
@ganjarpranowo@pemkotpkl@Gus_Raha
rj 
@Je_Ly@Aryprasetyo85@budiyono97Se
moga bisa membantu adek kecil ini Mohon 
teman² bisa meneruskan ke pihak / dinas 
terkait Mungkin @KemensosRI
  pak @juliaribatubara
  bisa membantu Folded handsFolded 
handsFolded hands// Mengirim tautan dari 
@dee_01984 terkait pasien bayi yang 
menderita sakit hedrocepalus di daerah 
pekalongan



13 24-Feb @B3joHOki pak 
 @ganjarpranowo
  tolong ini didaerah Kampung Sruni Bayan 
kelurahan Kadipiro banjarsari solo jateng 
segera disemprot pembasmi nyamuk DB 
pak.Sudah ada 2 korban meninggal dunia 
termasuk salah satunya anak kk saya 
pak barusan Loudly crying face tolong 
segera ditindaklanjuti spy tdk ada korban 
lagi

14 27-Feb @Namaku_Mei Mohon perhatian nya ndoro 
 @ganjarpranowo
  TOLONG perhatian nya 
  JUMI 
 dk karang asem Rt 02/02 keposong 
taman sari Boyolali 
 Luka bakar tidak punya biaya buat 
berobat status keluraga : tidak mampu 
 @pemkab_boyolali
  
 @ppid_boyolali
  
 Cc 
 @Gus_Raharjo
  
 @Je_Ly
  
 @JoniSukaPaha



15 29-Feb Ig :  @ayuchoi22 Dear @dinkesjateng apa nggak ada 
sosialisasi untuk dokter dan petugas 
puskesmas bahwa puskesmas buka 
pelayanan pukul 07.15 dan sesudah 
mendaftar harus langsung ditangani? 
Kenapa ini lansia yang sudah sepuh belum 
juga mulai dipanggil masuk ruangan 
dokter// Puskesmas Pagiyanten dan 
Puskesmas Adiwerna. Tolonh 
diberdayakan petugasnya agar tidak 
membuang waktu. Karena pasien juga 
datang pagi untuk dapat antrian, setelah 
dapat dianggurin kan gak enak. Kasian 
yang lansia

1 01-Mar @febriezt_eHe Ternyata bukan cuma ditempatku yang 
MASIH harus nunggu lama setelah daftar. 
Dateng jam 7 ambil ambil antrian, daftar. 
Jam 8 baru mulai dipanggil. Cc in ke 
dinkes Purworejo min, pernah ke 2 
puskesmas berbeda, pelayananya hampir 
sama. dateng pagi, diperiksa siang. 
Purwodadi sama Loano, min. Gak tau 
kalo' yang lainnya,

2 01-Mar @masmaman9 Dapat Kiriman Foto dari para TKW di 
Hongkong yg sudah terima Bantuan 
Masker dari Gubernur 
 @ganjarpranowo
  dan Bupati Cilacap 
 @TattoSPamuji
  hari ini Minggu (1/3/2020) Cc 
 
@dinkesjateng@LaporGub_@dkkcilacap
@humasjateng

3 01-Mar @khaswuhan · Puskesmas Pagiyanten dan Puskesmas 
Adiwerna. Tolonh diberdayakan 
petugasnya agar tidak membuang waktu. 
Karena pasien juga datang pagi untuk 
dapat antrian, setelah dapat dianggurin 
kan gak enak. Kasian yang lansia



4 01-Mar @sarudiii Bantu share..
 sapa tau ada dermawan... @Bola_Jakarta
  
 @InfokomJakmania // mengirim tautan 
bantuan donasi pasien anak penederita 
bocor ginjal di Kec Kubangjati

5 02-Mar @Agustina_DJ7 Gimana kalo gak punya BPJS coba 
langsung ke Puskesmas terdekat, tanya 
adakah klinik kejiwaan. Karena untuk 
Semarang sampai sekarang belum ada. 
Atau coba tanya 
 @dinkesjateng
  untuk info lebih baru

6 02-Mar @Versi_Ku Coba iseng mampir di apotek sarika yg 
termasuk gede di Semarang, ternyata sisa 
4 doang td pagi uda diambil 10 dus 
katanya, 3 diambil ibu2 sebelah Smiling 
face with open mouth and cold 
sweatpadahal mau nyari yg onemed gel 
antiseptik tp stock jg ga ada sisa yg cair 
gini.
 
@dotsemarang@Jateng_Twit@dinkesjate
ng// Semoga dari DKK apa 
 @dinkesjateng
  nyediain antiseptik jg di ruang publiknya 
termasuk dibeberapa halte BRT misalnya 
hehe cc: pak 
 @ganjarpranowo@hendrarprihadi

7 02-Mar @dvney Pak 
 @ganjarpranowo
  stok masker di apotek semarang kosong 
semua..beneran kosong apa gmn ya pak? 
 @dinkesjateng
  
 @seputar_smg

8 02-Mar @icuk_tok Sangat disayangkan karena antisipasi dini 
dari pemerintah yang sangat kurang. 
Betul?



9 02-Mar @Lamto5758 Maaf ...
 Apakah diiklim negeri kita ini virus tsb 
mudah berkembang..

10 2 Maret 2020 @Versi_Ku Semoga dari DKK apa 
 @dinkesjateng
  nyediain antiseptik jg di ruang publiknya 
termasuk dibeberapa halte BRT misalnya 
hehe cc: pak 
 @ganjarpranowo
  
 @hendrarprihadi

11 03-Mar @pamungkasjok Mohon bantuan informasi sebenarnya.ini 
ssya dapat dr pertanyaan teman wag. 
 @dinkesjateng
  
 @humas_setdapati
  
 @keluargasehat
  
 @rskariadi
  
 @patinewscom
  
 @pambudiPati

12 03-Mar @MohAndiIrwan Mohon bisa membentuk Gerakan desa 
siaga semua ikut berperan aktif untuk 
mendata warganya mulai sekarang 
riwayat berpergian/cek keadaan warga 
yang sedang sakit/keadaan yg mirip 
COVID 19 segera melapor ke Yankes 
terdekat.
 Demi Indonesia sehat.

13 04-Mar @BANG_ISKHAQ Mohon bantuan Dari para netizen Twitter 
yg baik hati bantu RT.Tangan melipat
 Mbok ada para dermawan yg mau 
meringankan biaya kepada tetangga saya 
di desa Mujur lorTangan melipatTangan 
melipat Nana : afifah 
 Umur : 9,5 Bln
 Alamat : RT/RW 03/02 Mujur Lot,Kec 
Kroya,kab. Cilacap,Jateng.



14 05-Mar @herytelez Mohon infonya 
 @dinkesjateng
  sy memerlukan rujukan dari Klinik 
Hj.Zaenab pemalang tp tdk bisa dgn 
alasan pasien hrs datang, ini sangat 
Urgent utk ibu saya yg terkena gejala 
Struk Mohon solusinya 🙏

15 8-Mar @masmaman9 Ayok Bantu Adek Afifah ( 1Th) penderita 
Tumor Jinak pada Jaringan. Sampaikan 
bantuan Anda melalui Rekening Yayasan 
JIPC. Cc 
 @ganjarpranowo
  
 @dinsos_cilacap
  
 @dinsosjateng
  
 @dinkesjateng
  
 @LaporGub_

16 10 Maret 2020 @ElinMzh · Min untuk data buku profil dinkesjateng th 
2019 bisa dilihat fimana ya?

17 10 Maret 2020 @PWT_kotasatria Mayuh dibantu..
 Nama: HARUN AL FARIZI (1th)
 Diagnosa: Infeksi Otak & Radang Paru
 
 Alamat Ds. Kejawar RT03/RW03 
Kec.Banyumas Kab.#Banyumas
 
 Sudah 11hari dirawat di RSUD Banyumas 
Ruang kantil D5,dengan biaya 
Rp.8.531.128 harun dari keluarga kurang 
mampu dan tidak Mempunyai Faskes.

18 11 Maret 2020 @AhmaddEffendy Pak 
 @ganjarpranowo
  di desa saya Kuwarisan Kecamatan 
Kutowinangun sedang gawat DBD 
 Cara pengajuan untuk fogging itu 
bagaimana?



19 13 Maret 2020 @Legitaa_ TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC 
 
 Aku tau akunku sedikit followersnya, 
mohon dibantu untuk retweetnya.
 
 Bismillahirahmanirrahim.
 
 Perkenalkan nama saya Legita, Saya 
berasal dari Brebes Jawa Tengah Saya 
ingin menggalang dana untuk bpk teman 
saya, yaitu bpk Muroji.

20 13 Maret 2020 @akurakenal · Mohon sangat balas komentar saya min
 “Untuk Yang dirawat di RSUD Magelang 
itu positif atau negatif ya min?” Mohon 
dibalas sangat supaya kami warga 
magelang bisa menambah kewaspadan 
dan jaga diri🙏 🙏

21 14 Maret 2020 @radityasaputri Kalo ada yg positive jg sebaiknya ada info 
tracking tempat tempat umum dimana 
pasien pernah melakukan aktifitas , 
tempatnya di sterilkan dan di infokan juga, 
apakah sudah ada info centre corona 
jateng blm ya,, suwun

22 14 Maret 2020 @dixslacker · Saya jg flu & batuk dari sabtu minggu lalu, 
tapi bingung hrs kmn dan gmn. Soalnya 
info dari pemerintah juga minim untuk 
Jateng apalagi kota yg gk terlalu besar 
seperti Salatiga. 
 @dinkesjateng
  
 @dinkes_sala3
  
 @ganjarpranowo

23 14 Maret 2020 @WawanPak Ijin usul min...finger print menurut saya 
mgkn bisa menjadi salah satu sarana 
penyebaran virus juga.mgkn alangkah 
baiknya didekat finger print baiknya 
disediakan hand sanitizer, shg sblm finger 
tangan sdh disterilisasi dgn hand sanitizer

24 14 Maret 2020 @Fendahmads · tiru Pemprov DKI dong pak, cepat tanggap 
untuk warganya.

25 15 Maret 2020 @RaniPutriKusum1Min tolong infonya mengenai penumpang 
kapal pesiar yg kmrin turun di pelabuhan 
Semarang



26 15 Maret 2020 @Valen92156228 ·Saran saja karena masih adanya 
masyarakat lain yang tetap beraktivitas 
seperti biasa tidak bisakah dibuatkan 
posko untuk pengecekan kesehatan 
gejala awal serta penyuluhan untuk 
selanjutkan ditindak lanjuti dipuskemas / 
rumah sakit supaya menghindari 
penularan yang lebih banyak.

27 15 Maret 2020 @lalaalaaan_ · Min untuk 1 pasien yg dirawat di ruang 
isolasi RSUD. Goeteng Taroenadibrata 
Purbalingga apakah benar?

28 15 Maret 2020 @wanaskii · Dah nyampek magelang gais (covid)

29 15 Maret 2020 @DesiAndryaniLbsKariadi 8 org weee 
 @fulazhr

30 15 Maret 2020 @Laxaabilly Saatnya lockdown semarang min 
secepatnya

31 15 Maret 2020 @indaah_234 · Ini di moewardi solo udah tidak ada yang 
rawat min?

32 16 Maret 2020 @Hamstaro_ Kalau PDP itu berarti belum terlonfirmasi 
positif nggih pak min?

33 16 Maret 2020 @restu_dragneel apakah ini artinya kalau seseorang inisiatif 
memeriksakan diri berbayar? mohon 
infonya



34 16 Maret 2020 @restu_dragneel @dinkesjateng
  halo min, untuk pemeriksaan gejala 
corona di rs rujukan apakah dikenakan 
biaya?

35 16 Maret 2020 @bennyarisk Untuk melakukan pemeriksaan covid 19, 
apakah dikenakan biaya??

36 16 Maret 2020 @pwidyap97 Min ada live map penyebaran corona 
khusus jateng ga ya?

37 17 Maret 2020 @WawanPak Sayang tdk ada peta penyebaran daerah 
2 yg ada ODP,PDP, atau terkonfirmasi 
COVID 19 min.... menurut saya ini sangat 
penting agar masyarakat bisa membatasi 
diri di daerah tsb. Krn jika merasa daerah 
nya bebas maka aktivitas warga nya akan 
berjalan seperti biasa

38 17 Maret 2020 @munierlicious Min tanya
 Apa petanya itu akan realtime? 
 Soalnya sementara ini cuma gambar 
tempel aja. 
 Nuwun

39 17 Maret 2020 @ayaheShaka Maksudnya orang yang sudah positif itu, 
sebelumnya kemana aja aktifitasnya, biar 
kita bisa menghindari lokasi2 dimaksud min

40 17 Maret 2020 @diethonx307 Peta sebaran nya min

41 17 Maret 2020 @mutiara_yl @dinkesjateng
  min, usul tolong tambah peta sebaran 
berdasarkan domisili pasien minimal nama 
jalan/desa/kecamatan. Itu baru peta 
sebaran berdasarkan RS ya? Trimakasih 
min.

42 17 Maret 2020 @emsafei @dinkesjateng
  mohon juga update informasinya......



43 17 Maret 2020 @utiktikk · Min yang pasien dirawat di kariadi apakah 
benar meninggal?

44 17 Maret 2020 @Hamstaro_ @dinkesjateng
  min beradar pesan singkat ada suspect 
di RSUD Cilacap. Mohon konfirmasinya ya 
min biat ga simpang siur dan menambah 
kecemasan. Matur nuwun.

45 18 Maret 2020 @sukmanahadi88 Metode pemeriksaanya hanya dgn cek 
suhu tubuh aja min? Gak ada swab? Kalo 
tdk merasakan gejala tp pulang dr wilayah 
terjangkit gimana?

46 18 Maret 2020 @fa_riz23 min itu peta pesebaran di web kok skg g 
ada ya??yg kayak ini??

47 18 Maret 2020 @KotaAjibarang Wong ngendi? Kie jajal lapor 
 @dinkesjateng (Min, pak, krungu2 ana 
juga wong nembe bali kang kroreya tp 
urungg priksan, lamon bener apa 
ndlepus?)

48 18 Maret 2020 @adsptm tolong dibikin interaktif saja..kalau kaya 
gini update lama..sekedar saran

49 18 Maret 2020 @AAF_wijayanto Min pihak dinkes melakukan gerak cepat 
pake test kit Corona biar masyarakat bisa 
tenang statusnya negatif atau positif. . . . 
jadi penularannya tidak semakin banyak
 
 Selain itu mohon setiap hari buat data 
perkembangan suspect & positif Corona 
dan dimana saja kasus tsb

50 18 Maret 2020 @yoga_nara Pak 
 @ganjarpranowo
  yg dibutuhkan tdk cm tes diawal aja.. tp 
cek swab jg yg sampe skrg Jateng blm 
punya (msh nebeng litbang n Jogja).. kpn 
mau mendorong Jateng bs punya tes 
swab sndri?? APD jg bapak ngecek 
kekuranganny ga?? 
 @dkksemarang
  
 @dinkesjateng
  
 @jokowi
  
 @KemenkesRI

51 19 Maret 2020 @manusia_abuabuMin update sebaran corona positif di 
daerah mana aja dong???



52 19 Maret 2020 @mahfudoremi Assalamualaikum, mohon pangapunten 
niki ajeng tanglet, min, punapi leres nggih 
menawi wonten tiyang saking luar kota 
badhe teng Jateng, dikarantina riyin 14 
hari, tur suwun wangsulanipun. Tangan 
melipat

53 20 Maret 2020 @dnuxer Dibuat lebih detail min, sampai ke 
kelurahan, ada transparansi wilayah, biar 
kami tau mana area yg harus di waspadai 
dan di hindari,

54 20 Maret 2020 @tiand011 @dinkesjateng
  maaf mau tanya kalau pengajuan 
semprot cairan desinfektan untuk tempat 
ibadah ke siapa ya min?

55 20 Maret 2020 @naikprameks deteksi ya harus pake swab test dong, 
siapa yg akan tau kalau seseorang 
pernah ke suatu tempat kalau ga 
dijabarkan..apalagi carrier virus seringkali 
ga menunjukkan gejala

56 20 Maret 2020 @beyonndce @dinkesjateng
  dikira nyawa mainan apa (perihal artikel 
Balita DIY Sembuh dari Corona, Dinkes 
Ingin Angkat Jadi Film)

57 21 Maret 2020 @bhowokg mohon informasi perbedaan data 
 @dinkesjateng
  dgn 
 @dkksemarang
  perihal jumlah pasien.. (tangkapan 
gambar dilaksanakan pada saat yang 
bersamaan, 21/03/20 jam 07.01 wib )

58 21 Maret 2020 @taufiq_alkarkhy @dinkesjateng
  
 @LaporGub_
  pondok pesantren menjadi salah satu 
tempat yang rawan terkait penyebaran 
Covid-19, mohon kiranya ada bantuan 
untuk keperluan desinfektan, sanitizer dan 
juga pemeriksaan.

59 21 Maret 2020 @morningstar0_0 ·Selamat malam pak ganjar, ada sedikit 
keluhan atau pertanyaan nih pak dari saya 
dan beberapa teman sejawat asisten 
apoteker yang bekerja di apotek, apakah 
pakai masker dan handglove cukup pak 
untuk menghindari kontak dengan 
pelanggan kami, karena kami ada sedikit 
rasa khawatir



60 21 Maret 2020 @Nia97610713 @dinkesjateng
  miin mau tanya, saya akan menggelar 
acara hajatan 28-29 Maret. Waktu sodara 
saya di Bekasi menikah di tanggal libur 
karena Corona, dia laporan sama petugas 
kesehatan dan dapat bantuan hand 
sanitizer. Apakah di Jawa tengah berlaku 
seperti itu?

61 22 Maret 2020 @ekoadji · Mohon data ODP dan PDP per kelurahan 
atau puskesmas dibuka saja spt DKI agar 
warga bisa waspada

62 22 Maret 2020 @icedguns2 Ini kalau ODP emang dibiarkan kluyuran??
 Trs Pengawasan nya itu dmn? Apa 
Pengawasan mandiri???
 @provjateng
  
 @dinkesjateng

63 22 Maret 2020 @AlvaroDeBazan2Semoga bupati 
 @PemkabBoyolali
  segera ditegur. Sudah berulangkali 
melanggar perintah pak 
 @ganjarpranowo
  .CC presiden 
 @jokowi
  Tangan melipatTangan melipatTangan 
melipat

64 22 Maret 2020 @suuy_i Kemarin saya habis dari puskesmas 
balapulang min. Ada mba mba yg cerita 
kalo dia baru pulang dari malaysia. Mohon 
di crosscheck min

65 23 Maret 2020 @orangpelupa @dinkesjateng
  apakah disediakan API untuk 
mendapatkan data covid19 di 
http://corona.jatengprov.go.id? Kami 
memerlukannya untuk menyajikan website 
yang menampilkan data covid19 dari 
berbagai penjuru indonesia. terimakasih

66 23 Maret 2020 @husenFH Beberapa perantau yg kembali ke jateng 
ada potensi membawa covid-19, kalo 
demikian resikonya bisa menularkan atau 
terjadi stigmatisasi/perlakuan berlebihan 
dari masy., mungkin bisa dipertimbangkan 
dilakukan screening atau sejenisny bagi 
yg baru datang dari daerah terjangkit



67 23 Maret 2020 @monntemon Pak Buk, tolong dong dikoordinir polisi tni 
satpol pp untuk membubarkan 
kerumunan masyarakat untuk 
pencegahan penularan 🙏

68 23 Maret 2020 @Legionareee Pak 
 @ganjarpranowo
  
 @dinkesjateng
  
 Udah 2 postingan
 RS DR. Oen SoBa & RS Panti Waluyo nih
 Mohon responnya njih pak

69 23 Maret 2020 @Narendr51423293Biar lebih menyasar dan sampe ke 
pelosok tlg bikin aturan tertulis dan 
sebarkan melalui RT/RW, kita siap 
membantu...semalam sy liat d kab 
Karanganyar sdh ada Satpol PP yg sdh 
mulai bekerja utk membubarkan 
kerumunan2 yg dipinggir jln/jalur lambat, tp 
utk sampe k desa2 kyknya susah

70 23 Maret 2020 @ekoadji Pak info tes indikasi ini gratis...tp ada info 
kalo hasil negatif hrs bayar...apa betul pak 
gub ? Mohon penjelasan nya 
 @dinkesjateng

71 23 Maret 2020 @ekoadji @dinkesjateng
  
 @dkksemarang
  mohon yg pulang dr JKT bisa di rapid tes 
atau periksa terlebih dahulu sblm kembali 
ke rumah masing masing

72 23 Maret 2020 @MyNameIsTan99Terima kasih infonya...saat ini di wonogiri 
masker langka...bisa di bagikan ke 
masyarak wonogir



73 23 Maret 2020 @qaharmdz @dinkesjateng
  berapa lama penyemprotan disinfektan 
efektif untuk cegah virus kembali? 1-2 hari 
atau 1 minggu? Banyak masjid yg shalat 
jamaah dgn ttap jaga jarak 50-100cm 
antar jamaah. Tapi seberapa sering harus 
semprot disinfektan? 
 @ganjarpranowo
  
 @kominfo_jtg
  
 @sukoharjo_kab

74 23 Maret 2020 @GilankZildjian Min lapor, di Desa Purwosari dusun 7 RT. 
02 RW. 20 kec. Comal, kab. Pemalang 
diduga ada satu keluarga yg memiliki 
gejala mirip terjangkit virus covid-19, 
menurut warga sekitar sebelumnya YBS 
sempat membekam salah seorang pasien 
yg baru pulang dari luar negeri,

75 24 Maret 2020 @veroniqueita Kenapa pemda jateng ga ngasih instruksi 
semua wilayah jateng wajib sediakan 
fasilitas cuci tangan di banyak spot umum. 
Dan ngasih sosialisasi keliling kek atau 
pengumuman lewat toa mushola2 kek. 
Byk org di daerah yg anggap remeh & tdk 
paham lho 
 @humasjateng
  
 @ganjarpranowo

76 24 Maret 2020 @indr4sp Pak...minta daerah purwokerto yg zona 
merah...untuk kita lebih bs waspada 
pak...terimakasih...
 @dinkesjateng
  
 @lapakaduanbms
  
 @ganjarpranowo

77 @bremadwi @dinkesjateng
  min untuk jawa tengah 4 penambahanya 
mana aja?

78 25 Maret 2020 @Anaklang82 bagi warga yg tdk mampu bagaimana 
mndapatkan keringanan biaya operasi 
cesar(melahirkan),sementara dia tdk 
punya KIS' min 
 @dinkesjateng

79 25 Maret 2020 @galiharifimawa1 Min Jateng yg positif 19 apa 38 sih kok 
beda



80 26 Maret 2020 @devysukmaa · Tolong bantu kami Tangan melipat 
 @dinkesjateng
  
 @indrabektiasli
  
 @Dodit_Mulyanto
  
 @nafaurbach15
  
 @sarwendah29
  
 Alamat : Jl. Pahlawan, Parakan, 
Temanggung

81 26 Maret 2020 @retnoayu_W13 · Mohon maaf min, untuk masyarakat belum 
tentu semua tahu ataupun mau tahu 
perkembangan covid-19, kebanyakan dari 
warga merasa cemas dan takut.

82 26 Maret 2020 @retnoayu_W13 · Mau tanya min, apakah tes untuk 
mengetahui positif atau tidaknya covid-19 
hanya di rumah sakit tertentu?

83 26 Maret 2020 @mailsapingi05 Dear mimin 
 @dinkesjateng
  Mohon dibantu sekali min...untuk bus2 
yang pulang kampung khususnya dari 
jabodetabek...gimana cara 
menghentikannya...soalnya dari 4 kasus 
positif covid-19 pertama di kab 
purbalingga adalah orang yang dari bogor 
dan jakarta..terima kasih

84 26 Maret 2020 @cah_ksm Min, ada tips buat ibu rumah tangga yg 
harus blanja ke pasar padahal sbnrnya 
takut, tp kl gak ke pasar gak bisa masak 
krn gak ada tukang sayur lewat?

85 26 Maret 2020 @retnoayu_W13 Tanya lagi boleh ya kak Tangan melipat
 Say pernah dengar info klo daun kelor/ 
jahe /jambu biji bisa bantu pencegahan 
corona, bener gak si?

86 26 Maret 2020 @serly_adekp Kalau di keluarga ku malah kebalikannya 
huhu, udah prepare buat stay safe tapi 
ortu malah gitu deh hmm, setiap hari harus 
adu mulut Tertawa berguling di 
lantaiTertawa berguling di lantaiTertawa 
berguling di lantai



87 28 Maret 2020 @neussantara min, masih banyak perusahaan yang 
belum menerapkan work from home.
 Sales masih dituntun keliling mencari 
orderan, padahal toko sudah banyak yg 
ketar-ketir utk menerima sales.

88 28 Maret 2020 @dwia_kurniawan Mohon pertimbangannya Pak. Dan mohon 
kerjasamanya. Krna pada saat pasien 
berstatus PDP yg sudah dirawat di rs, 
menunggu hingga dinyatakan negatif atau 
positif lama, menyesuaikan jadwal swab 
test dan kami tdk bisa memutuskan utk 
dirawat di rumah
 
 Dengar2, pakai BPJS pun tidak bisa

89 28 Maret 2020 @dwia_kurniawan ·Membalas 
 @dinkesjateng
  
 @ulyya45
  dan 
 @herungrh_
 Mohon pertimbangannya Pak. Dan 
mohon kerjasamanya. Krna pada saat 
pasien berstatus PDP yg sudah dirawat di 
rs, menunggu hingga dinyatakan negatif 
atau positif lama, menyesuaikan jadwal 
swab test dan kami tdk bisa memutuskan 
utk dirawat di rumah
 
 Dengar2, pakai BPJS pun tidak bisa

90 29 Maret 2020 @ibnuanjarwaniii Tolong baiknya gimana ya. Warga 
setempat udah ngikutin aturan pemerintah 
untuk tetap dirumah aja. Tapi pihak 
puskesmas suruh tetangga untuk ngecek 
kondisi orang tsb, gimana klo orang ybs 
ternyata membawa virus, 
 @dinkesjateng
  
 @ganjarpranowo
  
 @tirta_hudhi



91 30 Maret 2020 @SigitChunong Soalnya ada yg konfirmasi ke pemdes 
 @desawangkelang
  katane hoax min. Tidak ada warga 
wangkelang dalam status PDP COVID-19.
 Mohon di croscek lagi. Thx
 Cc 
 @ganjarpranowo
  
 @PemkabPemalang
  
 @pakjunaedi
  
 @kabarpemalangID

92 30 Maret 2020 @YoesAD @dinkesjateng
  Bisakah dipeta sebaran kasus covid-19 
ditampilkan kembali jumlah kasusnya 
seperti tampilan peta sebelum tgl 30 Maret 
2020.
 Atau jika ada link daftar jumlah kasus per 
daerah.
 Terimakasih

93 30 Maret 2020 @SigitChunong Min mohon infonnya apakah data ini benar 
ada warga wangkelang kec moga 
berstatus PDP?
 
 Cc 
 @ganjarpranowo
  
 @dinkesjateng
  
 @kabarpemalangID
  
 @desawangkelang

1 1 April 2020 @DataBanyumas @dinkesjateng
  apakah data jumlah ODP PDP dll Kab 
Banyumas antara web 
corona(dot)jatengprov(dot)go(dot)id dan 
web 
covid19(dot)banyumaskab(dot)go(dot)id 
sdh klop? Kl sblm versi prov berubah 
tampilan, kami temukan tdk klop. 
Keduanya kan sama2 versi resmi. Mhn 
penjelasan. Nuwun Tangan melipat



2 1 April 2020 @yudhabudi95 · Mohon bantuanya pak 
 @ganjarpranowo dan @dinkesjateng ini 
ada info temen di kebumen katanya 
ibunya sudah positif Covid-19 tapi belum 
mendapatkan perawatan dan kondisi mulai 
sesak nafas mohon bantuanya pak..
 ini nomer contact anaknya
 Hikmah: +62895-3556-44944

3 2 April 2020 @andi_dwan15 Min, ayo di cek lagi min. Masa yang 
meninggal dari BMS belum masuk 
datanya. Yang kemarin viral jenazahnya 
ditolak. Harusnya cepet dong klo data 
data gini. Pusat ambil dari dinkes provinsi 
kan bukan dinkes kab?. BMS sudah 2 
yang meninggal tapi blm di update di web 
prov.

4 3 April 2020 @AAF_wijayanto Min 
 
@dinkesjateng@dinkesbatang@kominfoba
tang
  buat infografis seperti ini, info grafis 
COVID 19 jateng untuk @dinkesjateng
  infografis COVID kab. Batang untuk 
@dinkesbatang
  @kominfobatang dan selalu update ya 
tiap hari, biar tau perkembangan, please!!!!

5 3 April 2020 @andi_dwan15 Min webnya kenapa ga update si ga bisa 
buat rujukan. Masa data dari kab. 
Banyumas belum masuk" terlebih dari 
BMS udah ada 2 yang meninggal + 
sembuh. Gimana si

6 3 April 2020 @nightmare22mar Iya mas alhamdulillah kalau websitenya 
kebumen update, akun twitter pemkab 
maupun kominfo kebumen kurang update 
soalnya.
 Cuma disayangkan aja datanya belum 
sinkron sama provinsi, kemungkinan 
belum terhitung juga secara nasional.



7 6 April 2020 @akuya_aikya Dinkes kota n provinsi kok belum 
mendatangi rumah2 warga? Mumpung 
PSBB segera gerakkan semua SDM di 
puskesmas n dinkes utk screening 
warga..trmasuk bagi2 masker ke warga..
 Tapi kalo pemerintah kota masih izinkan 
orang ngantor ya masih sulit utk mendata 
warga..

8 6 April 2020 @yullita87 Peta penyebaran covid di web perbarui 
dong

9 8 April 2020 @ekoadji Ini bener atau hoax (10-12 April 2020 hari 
di rumah saja)

10 15 April 2020 @sakendol cc : 
 @ganjarpranowo
  
 @dinkesjateng (utasan : Yth 
@SumarniGrobogan @ganjarpranowo , 
mohon ditindak lanjuti berkaidan dgn 
terduga positif Covid19 di Panunggalan, 
Pulokulon, Kab. Grobogan
 
 A Mini Thread)

11 23 April 2020 @ratnaaceka @hendrarprihadi
  
 @dinkesjateng
  apa benar pak selama corona dokter gigi 
dilarang melakukan tindakan? Gigi saya 
sakit tanpa di lihat langsung di kasih obat. 
Mohon penjelasannya

12 24 April 2020 @enza_ae · @dinkesjateng
  permisi. Min mau tanya. Apakah 
diperbolehkan untuk menyemprotkan 
cairan disinfektan ke tubuh ?



13 25 April 2020 @NafiHasani Dalam Peta sebaran kasus covid cuma 
ada jumlahnya..bagaimana kita bisa 
mengetahui nama2nya??
 @ganjarpranowo
  
 @dinkesjateng

14 25 April 2020 @NafiHasani Dalam Peta sebaran kasus covid cuma 
ada jumlahnya..bagaimana kita bisa 
mengetahui nama2nya??
 @ganjarpranowo
  
 @dinkesjateng

15 29 April 2020 @SafianaAndaRistMin mau tanya yg di pos kan berapa 
lembar dan untuk pengiriman STR yg 
sudah dilegalisir bagaimana ?

1 4 Mei 2020 @Ari_setiawan91 Kok didaerahku tidak ada imunisasi buat 
bayi. Padahal bayi rentan penyakit. 
Solusinya gmana?

2 6 Mei 2020 @2099nnd Mau tanya dong min,apa sop 
penyemprotan disinfektan kaya gitu?? 
Disemprotin di makanan juga biar 
disinfektan nya bisa di cerna terus 
melawan virus dari dalem?? Kenapa gak 
di minumin aja yah min kalo gitu ?? 
#JatengGayeng #JatengLawanCorona 
#KemalaJateng

3 12 Mei 2020 @B3joHOki min tadi saya kepuskesmas mau nambal 
gigi kok disuruh pulang ?? karep nya 
gimana yaa?? pelayanan gigi ditiadakan 
selama corona ya bisa lama bgt lahh

4 23 Mei 2020 @HyoK2_ Mau tanya min, kenapa di data pusat 
kasus sembuh jateng baru 270an org ? 
Padahal di website jateng sudah 650 saya 
cek terakhir
 
 Apa harus verifikasi lgi bru dimasukin di 
data resmi pemerintah pusat?

5 26 Mei 2020 @hanyhmdn @dinkesjateng
  info dong min, untuk rapid test di 
semarang bisa dimana yah? Urgent 
soalnya. Thx

6 29 Mei @faatihsyauqi Min mau tanya dong, apa ada api publik 
terkait data covid jateng yang bisa 
dipakai? Seperti jabar yang nyediain api 
publik, terimakasih



1 1 Juni 2020 @singgihgandi mohon informasi. Saya penduduk tangsel 
dipindah tugaskan ke semarang 
persyaratan apa utk tinggal di semarang. 
Terima kasih

2 · 5 Jun 2020 @vania___ Kalo berinteraksi dengan positif covid dan 
ingin tahu apakah positif atau tidaknya, 
apakah berbayar juga?

3 6 Juni 2020 @varia_ulf ,Kenalan sy byk tukang yg dr 
purwodadi,kudus dan pati. Mereka biasa 
pulang ke kampung halaman tiap akhir 
minggu dan balik ke semarang lagi pd hari 
senin. Habis lebaran kemarin infonya 
mereka tiap masuk semarang diminta 
rapidtest. Biaya rapidtest termurah di 
salah satu lab sekitar 390rb. Jumlah tsb 
terus terang cukup mahal u tukang 
mingguan. Apakah rapidtest bisa diganti 
surat ket sehat dr puskesmas asal?

4 6 Juni 2020 @nyanyem.1230 Bisa pakai BPJS ga sih?
5 7 Juni 2020 @gusti_reza Pak/Bu, utk menuju new normal, apa saja 

yg harus disiapkan? Protokol apa saja yg 
wajib diterapkan di Jateng jika nantinya 
new normal?

6 8 Juni 2020 @rest_peace Dan untuk 
 @dinkesjateng @dinkesdemak 
@puskesmasdemak3
  mohon untuk stok vaksin agar di 
evaluasi dan di audit. Karena sejak 2019 
akhir setiap kali ke posyandu atau ke 
puskesmas untuk imunisasi dibilang stok 
vaksin kosong (vaksin ipv dan campak).
 Sekarang usia anak sudah 1th



7 12 Juni 2020 @galihandyp kalau mau masuk jateng prosedur nya 
gmn min? mau pulang ke Pati dari DIY 
untuk urus pajak trus langsung balik 
yogya, Tangan melipat matursuwun

8 14 Juni 2020 @syaifulloh063 Pak 
 @ganjarpranowo
  apkh prosedur penfogingan DB hrs 
mnnggu 15 krbn? Di desa sy sdh 2 bln 
terkena wabah DB, smpai skrng krbn 
smkn bertambah. Bhkn pihak puskesmas 
kec dan pemdes sdh dtng 2 kali, nmn 
sampai skrng blm ada penanganan. Mhn 
bantuannya 
 @dinkesjateng
  
 @mirnasa_dr
  annisa .

9 14 Juni 2020 @InspekturVijaya monggo Pak @ganjarpranowo dan jajaran 
di pemprov jateng 
 @dinkesjateng @LaporGub_ 
@humasjateng
  ,dipirsani data ini. Kasus positif Covid 19 
di Jateng, hari ini masih tinggi. Bagaimana 
strategi pemprov Jateng menghadapi ini? 
masih mengandalkan Jogo Tonggo?

10 15 Juni 2020 @ShlJeny · Min, itu yang bagian laboratorium. Anak 
biologi peminatan molekuler dong. Kami 
juga beekerja di PCR dan kawan-kawan 
min.



11 16 Juni 2020 @InspekturVijaya Jogo Tonggo, sekadar mengalihkan 
tanggung jawab pemerintah kepada 
masyarakat. Perlu langkah konkrit dan 
akurat BERDASARKAN DATA dan 
epidemiologis dari Pak Gubernur dan 
instansi Pemprov Jateng.
 Saya akan melampirkan data dari WHO, 
bgmna gambaran kasus covid 19 di 
Jateng.

12 16 Juni 2020 @InspekturVijaya Slide 1, data positivity rate dari hasil 
sampel test covid 19. Dengan jumlah 
sampel yg sangat RENDAH, angka 
positivity rate di Jateng termasuk tinggi 
dan di bawah standar WHO.
 Slide 2, angka kematian PDP d Jateng 
tertinggi se Jawa. Bisakah keduanya 
ditekan dg Jogo Tonggo?

13 16 Juni 2020 @InspekturVijaya Membalas 
 @dinkesjateng
  
 @KawalCOVID19
  dan 4 lainnya
 Monggo, begini lho salah satu contoh 
bagaimana Kepala Daerah (Gubernur 
Jabar) merespon report dari WHO. 
Respon Gubernur Jateng gmn? Strategi 
penanganan wabah harus berdasarkan 
DATA dan SAINS. Ayolah, Jateng 
berbenah. Monggo disampaikan ke Pak 
Ganjar..



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

15 17 Juni 2020 @SeptieaniS mohon bantuan dinas kesehatan kapan 
bisa menerima mahasiswa praktikan bagi 
kami mahasiswa tingkat akhir yang butuh 
Lahan Praktik untuk menyelesaikan 
skripsi, di utamakan RS/Klinik yang ada 
Okupasi Terapi. Terimakasih.Wajah 
tersenyum dengan mata tersenyum

16 17 Juni 2020 @InspekturVijaya New Normal??
 Ini standar dari WHO kalau mau 
melaksanakan New Normal. Mohon bapak 
memakai DATA dan SAINS dalam 
menangani wabah. Kira2 Jawa Tengah 
sudah memenuhi syarat New Normal apa 
belum?? Cc ke instansi pemprov terkait 
 @dinkesjateng
 @provjateng
 @humasjateng
 @LaporGub_

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

18 21 Juni 2020 @AvisDaVinci pak 
 @ganjarpranowo
  mohon pantauanya... ada salah satu 
warga desa kita desa kangkung kec 
kangkung kendal. yg terpapar covid-19. 
pem des dan petugas sangat lamban untk 
tindakanya



19 21 Juni 2020 @InspekturVijaya Monggo pak 
 @ganjarpranowo
  dan jajaran Pemprov Jateng 
 @dinkesjateng
  
 @provjateng
  
 @humasjateng
  , dibaca data dari 
 @KawalCOVID19
  ini. Jawa Tengah, kematian kasus ODP 
dan PDP nya sangat tinggi.
 Bagaimana inovasi dan strategi kalian? 
Jogo Tonggo lagi??

20 27 Juni 2020 @munibabadi21 Sugeng ndalu ndoroku 
 @ganjarpranowo
  
 @provjateng
  
 @dinkesjateng
  mau nanya terkait ketidaksinkronan data 
perkembangan Covid19 yg di update 
masing2 gugus tugas covid 
kabupaten/kota dg dinas kesehatan Prov. 
Jateng kok tidak sama ya.ini saya 
lampirkan contoh di Kab. Demak dan 
Jepara.

21 22 Juni 2020 @88blackcoffe @ikatandokter
  
 @dinkesjateng
  mohon arahannya bapak ibu sekalian , 
terimakasih (dear Bapak Ibu Dokter, 
mohon petunjuknya, saya sakit gigi sejak 
februari hingga skrng, d klinik tidak berani 
melakukan tindakan krn pendemi saat ini, 
sedangkan sakit gigi saya sdh parah 
hingga sakit kepala luar biasa, namun 
hanya di berikan obat pereda nyeri.)



1 8 Juli 2020 @Svastiko 
 ·

Segera test masal pasar borobudur min. 
Sudah terjadi penularan lokal yang tidak 
tau darimana.

2 8 Juli 2020 @purnokk Asalamualaikum pak, keputusan menteri 
kan biaya test covid-19 udah turun pukul 
rata jadi Rp.150.000. Tapi kenapa di 
purwokerto masi mahal ya pak. 
 @ganjarpranowo 
 
 @ganjarpranowo 
 
 @dinkesjateng 
 
 @KemenkesRI 
 lah kie kepriwe pak??

3 10 Juli 2020 @achmadhandok
o

akan lebih sempurna jika dilengkapi tabel 
untuk tiap-tiap kabupaten / kota .... 
luwiihhh swuuiiippp Jempolan

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

5 12 Juli 2020 @InspekturVijaya
·

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

6 9 Juli 2020 @AAF_wijayanto
·

Min, mohon diperketat lagi dan dipantau 
terus menerus pasien positif, ada yang 
positif tapi keras kepala gak mau isolasi 
mandiri. . . . . malah aktifitas seperti biasa . 
. . bahaya lho min

7 9 Juli 2020 @vincent_agung
·

Min..Labnya ditambah dong..Sebarannya 
yang merata jugaa

8 7 Juli 2020 @AddoNdeso Semarang masi zona merah ya min?

9 8 Juli 2020 @Svastiko Segera test masal pasar borobudur min.  
Sudah terjadi penularan lokal yang tidak 
tau darimana.

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

11 8 Juli 2020 @Mulyono85417
052

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



12 16 Juli 2020 @yoh4nk @dinkesjateng
 usul min data corona di web pemprov 
jateng dibuat urutan kota kab bukan per 
rumah sakit, kami bisa mengecek antar 
kota kab lebih mudah, atau ada rujukan 
link yang data per kota kab ? Trims

13 16 Juli 2020 @gusti_reza Min, peta sebaran Jateng bisa ditampilkan 
per Kabupaten? Sehingga warga bisa 
melihat Kabupaten mana di Jateng yg 
kasusnya masih tinggi hingga rendah, 
bukan dots seperti itu

14 19 Juli 2020 @santridanalam tingkatkan tes PCR nya juga dong min, 
sambil kita tingkatkan imun he he

15 20 Juli 2020 @ktoshi5652517
6

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

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

17 20 Juli 2020 @PesonaTurki Penting bangetkah ganti istilah?hanya 
bikin bingung! Tindakan yg cepat& kerja 
nyata dari 
@KemenkesRI
 yg dibutuhkan, apapun istilahnya ndak 
ngaruh. Aneh2 aja.

18 24 Juli 2020 @oweldiott Tempat pariwisata Bandungan buka 
semua. Apalagi weekend gini. Rame terus. 
Tapi yaaa 
@disporaparjtg
 
@dinkesjateng
 anteng anteng aja o Wajah tersenyum 
dengan mulut terbuka dan keringat dingin. 
Pasar bandungan yg katanya klaster 
terbesar penularan covid juga ramene pol 
apalagi tiap pagi.

19 27 Juli 2020 @santridanalam
·

Ada tips tidak untuk meningkatkan 
kapasitas tes RT PCR ?



20 27 Juli 2020 @Mrangerti
·

Cikungunya menyerang rw.03 
@majalangu
@Pemalangan
 sudah belasan tetangga kena, mohon 
bantuanya dong 
@dinkesjateng
@Dinkes_Pemalang

1 1 Agustus 2020 @dewayana_syu
ken
·

kalau mau masuk Jateng saat ini, melalui 
transportasi darat, khususnya angkutan 
umum seperti bus, apakah masih 
membutuhkan dokumen tertentu? Seperti 
berkas kesehatan

2 1 Agustus 2020 @DNSafitri4 rs di daerah tegal yang menyediakan 
fasilitas rapid test dimana ya? Dan berapa 
biayanya? Terima kasih.

10 Agustus 2020 @Az_lano Apa benar berobat di di klinik di hari 
minggu dan libur nasional tdk bs 
menggunakan BPJS? Apa ada aturan 
seperti itu? Temen saya domisili di cilacap 
saat berobat di tolak dngan alasan BPJS 
libur hari minggu. Cc : 
@ganjarpranowo
 
@dinkesjateng
 Tangan melipat

11 Agustus 2020 @monntemon posyandu belum ada lagi boss

13 Agustus 2020 @santridanalam orang tua susah diingatkan min, masih 
pada kumpul (tahlilan) tanpa protokol 
kesehatan yg jelas

@Az_lano Apa benar berobat di di klinik di hari 
minggu dan libur nasional tdk bs 
menggunakan BPJS? Apa ada aturan 
seperti itu? Temen saya domisili di cilacap 
saat berobat di tolak dngan alasan BPJS 
libur hari minggu. Cc : 
@ganjarpranowo
 
@dinkesjateng
 Tangan melipat



15 Agustus 2020 @sanchesbw Siang min, disekitar tempat tinggal saya di 
Karangmoncol, Randudongkal, Pemalang 
sudah ada yang positif corona. Tapi 
sampai saat ini belum ada rapid test untuk 
masyarakat sekitar. Sudah telfon 
hotline/call center tidak ada blasan cc: 
@ganjarpranowo
 
@Dinkes_Pemalang

20 Agustus 2020 @MunggaraDudi mohon info tarif rapid test di RSUD wilayah 
Jawa Tengah itu kira2 berapa ya ?

1 1 September 2020 @munibabadi21 Sudah berhari ketika buka situs 
http://corona.jatengprov.go.id kok selalu 
maintenance terus? Kenapa ya? Bisa 
akses data corona di jateng dimana selain 
di situs ini. 
@provjateng
 
@ganjarpranowo
 
@dinkesjateng
 
Terima kasih

2 8 September 2020 @dcocote pak 
@ganjarpranowo
 , pak 
@TajYasinMZ
 ayolah segera tes rapid/swab pondok 
pesantren sejateng , kami walisantri 
bingung karena infonya protokol 
kesehatannya ngga diterapkan, paling 
ngga ke 2 pondok percontohan kmrn, tapi 
sidak ya pak , jgn dikasih tau duluan , 
suwun pak

3 ############### @VkHigher Min 
@dinkesjateng
 alur layanan legalisir str dimasa pandemi 
gimana yah

4 ############### @CingAntik Min boleh minta nomer WA untuk legalisir 
str yg akan di kirim pos dan minta di 
kirimkan balik?

5 ############### @Lintangwayahs
o1

Bapak ibu,  mau tanya.... Hasil Test swab 
covid kadaluarsanya berapa hari nggih

Adakah rujukan refferensi....



1 1 Oktober 2020 @andikarizqim @dinkesjateng
 kakak mau tanya, untuk pelayanan 
legalisir dimtkp sekarang dimulai jam 
berapa njihh?suwun. Tangan melipat

2 1 Oktober 2020 @nettaig Jam kerjanya pukul berapa aja min?

3 1 Oktober 2020 @Ady_Prayitno Mohon info bapak/ibu. Waktu untuk 
legalisir str perawat, selesai dalam berapa 
hari njih? Saya kirim via post sejak tanggal 
23 september 2020, sampai saat ini belum 
ada informasi. Matur nuwun.

4 1 Oktober 2020 @hikmah_mumta
z

@dinkesjateng
 mengenai kasus saya diatas, kemana 
saya harus bertanya? Krn sampai saat ini 
tidak ada respondnya, dan hasil test pun 
belum diterima namun mbah saya masih 
diruang isolasi. Terima kasih.

5 2 Oktober 2020 @adhika_ardha Mohon info min. Kalo  str saya keluaran 
bandung apakah bisa legalisir di dinkes 
prov jateng?soalnyaa saya sekarang 
domisili dikota semarang.terimakasi 
sebelumnyaTangan melipat

6 2 Oktober 2020 @Soleh28345487 Min mau tanya nama di str salah 
bagaimana cara memperbaikinya, itu yang 
benar inna jannati,

7 5 Oktober 2020 @Rsc_ariyana Hi min, salam sehat. Ijin bertanya, apakah 
MTKP masih bisa mengeluarkan surat 
perbaikan STR? Terima kasih

8 10 Oktober 2020 @handy01st
·

@ganjarpranowo
 ,
Pak ganjar kalau UMKM mau konsultasi 
tentang cara pengawetan produk berupa 
minuman itu kemana ya pak?
Bisa ke 
@dinkesjateng
 gak pak?
#JatengGayeng



9 10 Oktober 2020 @septian
·

Dan, sepanjang sejarah pencatatan 
@KawalCovid19
, Jawa Tengah konsisten menjadi provinsi 
dengan selisih yang terbesar antara data 
versi pusat vs. daerah, baik itu dari jumlah 
kasus, sembuh dan meninggal dunia. 
@ganjarpranowo
 
@dinkesjateng

10 10 Oktober 2020 @handy01st
·

Pak ganjar kalau UMKM mau konsultasi 
tentang cara pengawetan produk berupa 
minuman itu kemana ya pak?
Bisa ke 
@dinkesjateng
 gak pak?
#JatengGayeng

11 11 Oktober 2020 @_hendrawardh
ana
·

1&11 okt saya diskusi dgn BPBD dan 
satgas Covid19 daerah di Jateng. Mereka 
akui datanya buruk dan kinerja lapangan 
belum bagus. Tapi mereka juga curhat 
tidak bisa berbuat banyak.

12 14 Oktober 2020 @GmPradata Kalau datang langsung untuk legalisir str 
rm apa bisa langsung jadi ya bapak/ibu?

13 17 Oktober 2020
@maliainza
·

Sudah ada 2 anggota keluarga yang kena 
covid, 1 meninggal dan 1 nya masih umur 
3 tahun isolasi mandiri dirumah. Nggak 
ada yang di tes sama sekali, hanya diberi 
imbauan isoman tanpa diberi makanan dll 
bahkan dri kelurahan. Apa benar 
penanganan di Brebes kya gini? 
@dinkesjateng

14 21 Oktober 2020 @ChakRizky Tanggal 28 oktober cuti bersama tidak 
min? Pelayanan legalisir buka tidak min?

15 26 Oktober 2020 @rusmi_warid @dinkesjateng
 mohon informasi terkait cuti bersama th 
2020. Untuk tgl 28 a.d 31 oktober 20200 
Untuk pelayanan kesehatan, puskesmas 
ikut cuti bersama atau tetep berangkat.

TOTAL



1 3 November 2020 @jackmbull harus e ngene Iki scraning covid,,,jos 
meminimalisir penyebaran.meskipun yg 
sakit nahan,,jadi gerombolan,anak2 jd satu 
dengan pasien dewasa.di rs Soeradji 
Klaten.hehehhee

2 4 November 2020 @ariefzf Nomor pengaduan yg tertera di papan 
informasi juga tidak aktif dihubungi melalui 
SMS maupun WA . RSUD Kardinah Tegal,
hari tadi alhamdulillah sampun selesai tes 
lab & utk surat hasil lab katanya baru bisa 
jadi senin, begitu juga dengan pengantri 
lain, bahkan ada yg selasa pak..
@dinkesjateng
 
@ganjarpranowo

3 4 November 2020 @Nissafazalina Twitter please do your magic !
Cc: @PemprovJatengID 
@ganjarpranowon @dinkesjateng Jadi ibu 
itu tinggal di desaku teman-teman.
Seorang penderita penyakit gagal ginjal, 
Tursinah (55), warga desa Kalisuren, 
Surengede, Kertek, Wonosobo, sudah 1,5 
tahun ini menderita penyakit komplikasi 
karena mengalami gagal ginjal.



4 5 November 2020 @Nissafazalina Twitter please do your magic !
Cc: @PemprovJatengID 
@ganjarpranowon @dinkesjateng Jadi ibu 
itu tinggal di desaku teman-teman.
Seorang penderita penyakit gagal ginjal, 
Tursinah (55), warga desa Kalisuren, 
Surengede, Kertek, Wonosobo, sudah 1,5 
tahun ini menderita penyakit komplikasi 
karena mengalami gagal ginjal.

5 10 November 2020 @MuhamadFirgi @dinkesjateng
@Dinkes_Pemalang
 
Mohon informasi bagaimana cara 
pengajuan penyemprotan voging 
Sudah dari 2-3 minggu laporan ke desa 
dan puskesmas blum ada penyemprotan.
Sampai hari ini sudah 4 anggota keluarga 
kami masuk rumah sakit terindikasi DB 
@ganjarpranowo

11 November 2020 @IbnuAffanz
·

Hasil swab istri setelah dinyatakan positif 
udah 2 minggu belum keluar 
@satuantugas_wsb
 sedangkan kebutuhan tdk bisa ditunda. 
Cc pak gubernur 
@ganjarpranowo
 
@TajYasinMZ
 
@dinkesjateng
 
Sy jualan online buat pemasukan selama 
isolasi mandiri sekeluarga hampir 1 bulan. 
085156013832

6 13 November 2020 @dcocote pak 
@ganjarpranowo
 , pak 
@TajYasinMZ
 , 
@dinkesjateng
  Jateng juara hari ini Wajah dengan mulut 
terbuka dan keringat dingin btw Ponpes di 
Kudus , Solo , Semarang , Demak sudah 
di test Swab massal ? suwun



7 14 November 2020 @taufiq_1106 @dkksemarang @dinkesjateng
 selamat pagi Min, mohon infonya. Untuk 
hasil pcr swab yang dilaksanakan di 
puskesmas, hasilnya keluar dalam berapa 
hari ya?

8 15 November 2020 @KristianaNadia Selamat sore Pak 
@ganjarpranowo
 
@dinkesjateng
 
 ,saya mau lapor pak
Di Semanggi Solo ada warga meninggal 
positif corona dan ada beberapa warga 
sekitarnya yang terpapar juga tapi sampai 
saat ini tidak ada tindakan dari pemkot 
untuk menindaklanjutinya padahal sudah 
lapor ke lurah

9 23 November 2020 @faynoersativa @dinkesjateng
 pak, ada warga, pak.

10 23 November 2020 @ayuyuliantika Mohon info barangkali ada yang bisa 
membantu. RS rujukan covid di Jateng 
yang masih bisa menerima pasien, di 
mana ya? Udah kontak rumah sakit di 
beberapa kota dan kabupaten, semuanya 
bilang penuh. Kondisi pasien sekarang 
masih di igd rs yang bukan rujukan. 
Tolong :’)

11 25 November 2020 @fyan_03 @dinkesjateng
 min mau nanya, hasil swab itu biasanya 
berapa lama keluarnya?

12 26 November 2020 @dcocote pak 
@ganjarpranowo
, pak 
@TajYasinMZ
, 
@dinkesjateng
 denger2 hari ini ada kerumunan dgn 
massa yg banyak di Menara Kudus, maaf 
pak, bukannya dilarang ya?, td kabarnya 
lbh dr 100 itu, ga jamin prokes dipakai, 
mohon di cek, karena ada banyak pondok 
disana, takut menulari anak2, suwun



12 27 November 2020 @InspekturVijaya Monggo dirembug pak 
@ganjarpranowo
 , dengan SKPD 
@dinkesjateng
 
@kominfo_jtg
 
@bkdjatengprov
 dan SKPD lain yg berhubungan

Selisih data Provinsi Jawa Tengah dengan 
@KemenkesRI
 ini terbesar jika dibanding provinsi lain

Masalah yg tidak kunjung tuntas. 
Bagaimana koordinasinya?

13 30 November 2020 @dcocote pak 
@ganjarpranowo
 , 
@dinkesjateng
 , ini grafik kok bisa bisanya “lempeng” gitu 
ya ? apakah tidak terupdate ? karena 
beberapa hari ini berita kota itu sempet 
parah lagi kasus covidnya

14

1 1 Desember 2020 @UG_Moody @BNPB_Indonesia
, kinerja Anda dlm input data dibantah 
kebenarannya oleh 
@dinkesjateng
.
Padahal laporan sdh masuk ke presiden 
dan sdh menyebar ke publik.
@provjateng
 
@ganjarpranowo
 sedang berupaya "mengecilkan" angka 
positif?
Pembelaan yg janggal.

TOTAL



2 6 desember 2020 @syahirularif Pak 
@ganjarpranowo
  sbg pejabat Gubernur Jateng beserta 
jajaran 
@dinkesjateng
 dan 
@satgascovid19id
 mohon dibantu klarifikasinya  perihal 
:Jateng gila lagi tuh... Ada orang 
dinyatakan (reami) positif covid kmudian 
dikarantina yg hrsnya minimal 14 hr... 
Eww baru 3 hr dah DISURUH (bukan 
dibolehkan) pulang. 
Dan trnyata angka pnderitanya juara 1 
seIndonesia raya buru gubernurnya bilang 
klo itu salah input data Wajah 
berpikirWajah berpikir

3 6 desember 2020 @nurdinisme Wis kebacut teles, nyemplung sisan 
Wajah dengan tangan di mulut 
@dinkesjateng
 #JatengGayeng Wajah tersenyum 
dengan mata tersenyum perihal : "Take, 
mas @ganjarpranowo sudah siap dengan 
alasan apa lagi? 

Semoga retorikamu segera 
menyembuhkan mereka."

4 7 desember 2020 @Rbayuwbw
·

Mohon bantuannya, saya punya orang tua 
yang reaktif covid, dan saat ini kesulitan 
mencari rumah sakit rujukan di daerah 
Pekalongan raya (infonya penuh semua). 
Kondisi orang tua saya saat ini di rawat di 
igd RS Siti Khodijah, dan apabila tdk ad RS 
rujukan akan dipulangkan kerumah.

27 desember 2020 @yulianto_gp klo mau konsul ada no satgas yg bs dihub 
min?urgent soal nya untuk mranggen 
demak

5 28 desember 2020 @subiasmoro
·

@dinkesjateng
 
@Dinkesblora
  klo dilakukan swab massal, apakah 
nakes wajib ganti sarung tangan utk swab 
tiap-tiap orang yg berbeda ??



TANGGAPAN
cc kak min tlg dibantu 
 @humaspemcilacap

rs Tugu Rejo menanggapi : 
Selamat pagi, Pak Ega. Apakah 
berkenan untuk memberikan 
nomor kontak, agar memudahkan 
kami dalam melakukan koordinasi. 
Terima kasih

diinfokan nama pasien dimana dan 
kapan nggih mas, nuwun

ADUAN MENTION TWITTER 2020



admin, tlg dibantu segera nggih 
 @dkkcilacap

Nggih kami usahakan utk 
sampaikan ke dkk tegal. Agar 
clear masalahnya dimana.nuwun

Mohon kejelasan info nggih.
 Bagaimana kondisi ybs. 
 Punya kis/tidak.nuwun.

@pemkab_brebes
  tlg enten warganya yg butuh 
pertolongan.nuwun// Bisa dm ke 
kami utk kronologisnya? 
 Ybs beralamat lengkap dimana? 
 Dan ada nomor kontak keluarga 
ybs?

nggih maturnuwun.
 ditunggu rilis resmi dari 
pemerintah nggih.nuwun



legalisir untuk Profesi apa nggih?
 karena legalisir str dikembalikan 
ke organisasi profesi masing-
masing.
cc @dinkesklaten 
@humaskabklaten
  dibantu min

dijawab oleh DKK Semarang 
'Mohon maaf atas ketidak 
nyamanan yg terjadi. Sebelumnya 
kami sampaikan bahwa setiap 
Jum'at pagi di Puskesmas Bulu 
Lor ada aktivitas senam pagi. 
Meskipun begitu tetap ada 
petugas yg berjaga di loket 
pendaftaran.

Baik, saat ini laporan sudah 
diteruskan ke bidang pencegahan 
dan pengendalian penyakit Dinkes 
Prov Jateng untuk di tindak lanjuti. 
Nuwun. // sudah dalam proses 
pengiriman nggih.

bantuan masker dari Gubernur 
Jawa Tengah melalui Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
sudah dalam proses pengiriman 
nggih.

Good job untuk seluruh team yang 
terlibat, cc 
 @Dinkes_Pemalang



Diteruskan ke DKK untuk 
koordinasi

ON PROCESS

ini dimana nggih?

sudah di koordinasikan dengan 
DKK setempat, untuk detail mohon 
cek melalui pesan DM ya, matur 
suwun

itu dimana dan keperluannya 
untuk apa nggih?

min dibantu nggih cc 
 @DinkesWonogiri



kami kontak dm/ cp nggih untuk 
koordinasinya. Suwun

Mohon maaf. Ini maksudnya 
pripun kakak?
 1.jelas yg membuka lowongam 
sinten? Dinas perpus kan nggih? 
 2. Dan wilayah di opd Kabupaten 
nggih? Pripun maksudnya utk 
mention ke dinkesjateng?

kami kontak jenengan via dm/ cp 
nggih untuk koordinasinya. Suwun



Berdasarkan koordinasi dengan 
Puskesmas setempat, sejak 
Minggu lalu sdh dilakukan survei 
dan penyuluhan di wilayah. 
Disampaikan juga bahwa, perlu 
dilakukan fogging, tetapi atas 
persetujuan warga akan dilakukan 
rembug warga terlebih dahulu cc 
 @DkkSurakarta. Untuk itu hari 
ini, Puskesmas akan segera 
melakukan fogging di wilayah 
terjangkit (RT.02/RW.33)
 cc 
 @DkkSurakarta

Jadi mpun ditangani nggih pasien 
ybs. Maturnuwun // Melaporkan 
hasil assessment 26 februari 2020 
target sdri Jumi alamat 
karangasem keposong tamansari. 
Tinggal bersama ibunya ( bu 
paiyem) bapaknya kerja di 
Kalimantan. 
 Bersama dg kasi spm kecamatan 
tamansari, pkh, tksk, bidan desa, 
pihak desa dan dinkes melakukan 
kunjungan.1.kronologis kejadian 
sekitar 3bulan lalu yg 
bersangkutan sedang makan di 
dapur depan tungku, epilepsi 
kambuh kemudian jatuh dan 
menimpa tungku yg menyala dan 
ketumpahan air panas. 
 2.pihak desa bersama kader 
posyandu sudah menguruskan 
jamkesda dan sudah dipakai utk 
pengobatan



Di puskesmas mana dan tanggal 
berapa jenengan datang? 
@dinkestegalkab
  min..enten aduan.mohon segera 
ditanggapi.
 Matur nuwun sanget

info kronologinya ya kak, kapan 
jenengan datang periksa atas 
nama sinten. monggo kami 
persilahkan curhat via dm nggih 
kak

Cc 
 @disnaker_jateng
  ...Smiling face with smiling eyes

Terima kasih atas informasinya 
 
 Kami sampaikan bahwa Setelah 
pasien melakukan pendaftaran 
petugas puskesmas 
membutuhkan waktu untuk 
menyiapkan catatan medis untuk 
setiap pasien yg sudah mendaftar 
, masing masing puskesmas 
memiliki standar ukuran waktu yg 
di perlukan.



Sudah kami koordinasikan dengan 
DKK setempat nggih.. cc 
 @dinkesbrebeskab

@dkksemarang
  enten pertanyaan min, nuwun. 
(DKK Semarang : Siapp, suwun 
kak min 
 @dinkesjateng
  untuk saat ini di Puskesmas kota 
Semarang memang belum ada 
klinik kejiwaan lur 
 @Agustina_DJ7
  tetapi kami tetap melayani 
konsultasi seputar kesehatan jiwa 
di poli umum. Jika dirasa perlu 
dirujuk akan kami rujuk ke RS.)

Terima kasih untuk sarannya.
 untuk penyediaan di BRT 
 @perhubunganjtg

Antisipasi dini seperti bagaimana 
kak?



yang dimaksud berkembang disini 
yang dimaksud seperti apa? 
apakah penularannya atau 
bagaimana? jika penyebaran 
penularan susah diberhentikan 
apabila tidak ada kesadaran 
maing-masing dari orang. karena 
sekarang banyak pula terdapat 
OTG (orang tanpa gejala)

Terima kasih untuk sarannya.
 untuk penyediaan di BRT 
 @perhubunganjtg

Jawaban enten teng mriki 
nggih.nuwun // attach pers release 
Kemenkesri

nggih maturnuwun sanget untuk 
masukannya. kami tampung dan 
kami sampaikan pimpinan kami. 
 
 tetap sehat ya kak...Wajah sedikit 
senyum

Boleh dibantu informasikan kontak 
keluarga yang dapat kami 
hubungi? Suwun



Bs dicritakan kronologisnya? Dm 
tdk apa2 nuwun. Min 
 @BPJSKesehatanRI
  kami dm.mohon dicek.nuwun

dibantu nggih min cc 
 @dkkcilacap
  
 @dinsos_cilacap

Profil Thn 2019, masih proses 
validasi data, kemungkinan April 
nggih.nuwun.
nggih, sudah disampaikan ke DKK 
setempat. cc 
 @BanyumasDinkes

Nggih, mpun disampaikan ke DKK 
setempat



Mpun dikoordinasikan dengan 
dinkes brebes nggih. Nuwun

Dan semoga hasil negatif.nuwun. 
Sesuai dengan Live bapak 
gubernur kemarin. 
 Sampai dengan kmrn masih PDP. 
 maturnuwun.

Niki nggih teng website dan hotline

Niki nggih.bisa diakses.nuwun

Saran yang bagus

Nggih...maturnuwun.

Mohon menghubungi hotline 
covid19 nggih.nuwun



Tidak konfirmasi positif nggih. Oke 
sip.
 Next time biar pasti, telf saja 
langsung ke HOTLINEnya kakak
BetuL. Tetep semangat sehat kak. 
 Jangan kasih kendor.
 Daya tahan tubuh disaat sperti 
ini...

8 pdp nggih. 
 Belum tahu terkonfirmasi positif 
atau tidak. 
 Tapi doakan saja 
NEGATIF.aamiin
 
 Tetep semangat sehat kak.
 Bantu #LawanCovid19.

Nuwun sarannya.
 Yuk cari tahu lagi arti Lockdown... 
☺
Sampai data kemarin minggu 
(15/03/2020) pukul 11.00 wib. 
 Dirawat 1 konfirm positif nggih. 
 Nuwun
nggih betul.

Untuk tes indikasi gratis kak, bisa 
menghubungi 7 RS berikut :



halo kak, 
 Jika memang sdh ditetapkan oleh 
dokter sebagai suspek atau PDP 
yg harus di kelola di RS Rujukan 
COVID -19 yg ditunjuk maka tidak 
dikenakan biaya. sedangkan 
Biaya perawatan bagi pasien yg 
bukan corona virus mengikuti 
sistem pembiayaan spt penyakit 
lain sedangkan pasien yg 
terdiagnosa corona virus biaya 
perawatan dapat diklaimkan 
sesuai Peraturan Menteri 
Kesehatan No.59 tahun 2016.

gratis di 7 rs rujukan

mpun enten di website nggih :
 
 http://jatengprov.go.id/corona
mpun enten : 
https://corona.jatengprov.go.id

gambar tempel? mohon maaf. 
update nggih.
 maturnuwun

mpun enten teng web nggih : 
http://jatengprov.go.id/corona

kan pun dijelaskan...wonten teng 
https://corona.jatengprov.go.id
mpun enten : 
https://corona.jatengprov.go.id

mpun enten : 
https://corona.jatengprov.go.id



betul

disana (di fasilitas kesehatan) 
nanti dijelaskan, Kak.

sedang dalam proses update, 
nggih
lapor harap ke HOTLINE. sudah 
disediakan nomornya. Nuwun

7 RS provinsi sudah membuka 
pemeriksaan indikasi corona, 
sedangkan untuk peta persebaran 
bisa dicek di official website 
corona jateng : 
http://corona.jatengprov.go.id

Sudah dijelaskan di press release 
pertama Bapak Gubernur tgl 13 
Maret 2020 nggih masalah 
memperpendek waktu tes & 
analisa kebutuhan APD. Monggo 
linknya ada disini :

Sudah disampaikan nggih berkali 
kali.
 Bisa akses di 
http://corona.jatengprov.go.id



nggih.leres

pemkab/pemkot setempat

Niku kasusnya di DIY nggih. 
Maturnuwun Sanget

Matur suwun informasinya, kami 
bantu koordinasikan dgn pemkab 
setempat

Mpun teng DM, bapak.



tergantung daerah masing-
masing.terima kasih

#DirumahAja Wajah tersenyum 
dengan mata tersenyum

cc 
 @kominfo_jtg

nggih bapak.
 maturnuwun untuk saran dan 
informasinya.



Nggih, sudah

Seluruh Distribusi APD 
didistribusikan melalu dinkes 
kabupaten/kota

ini untuk indikasi awal nggih.
 screening awal
 untuk tahun covid atau tidak 
dilanjutkan pemeriksaan lebih 
lanjut.
 
 mohon dibedakan screening awal 
dengan pemeriksaan lanjutan, 
nuwun

Seluruh rdt diperuntukkan bagi 
ODP secara umum, odp yang 
kontak erat dengan positif covid 
19 dan nakes

masker kain bisa untuk yang 
sehat, atau membuat sendiri juga 
bisa. 
 
 masker bedah untuk dipakai 
tenaga kesehatan nggih, nuwun



Mohin dibantu dilaporkan ke 
Puskesmas terkait juga kak. 
 
 Kami koordinasikan juga kok. 
Nuwun

cek website 
corona.jatengprov.go.id

Sudah lapor perangkat desa 
setempat untuk pendataan

cek website 
corona.jatengprov.go.id



Semua apd didistribusikan melalui 
Dinkes Kabupaten/kota

nah untuk itu kita bantu sharing 
kepada masyarakat berita yang 
valid dan resmi ya kak. saling 
mengingatkan sesama, ok?

rs rujukan.
 bisa coba kunjungi website 
http://corona.jatengprov.go.id
 nuwun
cc 
 @perhubunganjtg
  . mohon dibantu

dan pakai masker

belum ada penelitiannya.nuwun

Sabar kak..minkes tahu 
perasaanmu kak...Wajah murung



Dibantu jawab sama mas dan 
mbak min niki nggih.. cc 
 @disnaker_jateng

Berdasarkan juknis klaim 
penggantian biaya pasien covid, 
KMK No 
HK.01.07/Menkes/238/2020, bhw 
semua pasien pdp dan konfirmasi 
dibiayai dr pem pusat 
pemulasaran jenasah, dr kantong, 
peti mati, traspot ambulan, 
desinfektan dapat diklaim RS yg 
merawat ke kemenkes

Berdasarkan juknis klaim 
penggantian biaya pasien covid, 
KMK No 
HK.01.07/Menkes/238/2020, bhw 
semua pasien pdp dan konfirmasi 
dibiayai dr pem pusat 
pemulasaran jenasah, dr kantong, 
peti mati, traspot ambulan, 
desinfektan dapat diklaim RS yg 
merawat ke kemenkes



Sesuai yg diinformasikan di 
website nggih

Sesuai yg diinformasikan di 
website nggih

Sesuai yg diinformasikan di 
website nggih mas

nggih, kami koordinasikan. nuwun



Mohon segera ke RS Kebumen 
untuk pemeriksaan nggih

Kebalik kak.
 Justru hsl dri pusat dahulu.
 Bukan dari kab/kota.nuwun

Nggih

Data yang kita dapat dari 
pusat,tetap perlu ditracing dan 
ditelusuri kembali
 
 Maturnuwun

Begini mggih mbak mas.
 1. penentuan konfirmasi positif 
covid berdasar pusat..
 
 2. Data jateng based on rs yg 
merawat. Tdk bdsr domisili 
kab/kota.
 
 3. Sedang berproses agar smua 
kab/kota dpt terintegrasi 
seutuhnya. 
 
 Nuwun



Masker tidak dibagi bagi nggih. 
masyarakat bisa menggunakan 
masker kain. 
 Bisa membuat sendiri juga.
 masker bedah diperuntukkan 
bagi tenaga medis.nuwun

Nggih

Hlhoax nggih

Info dari 
 @dinkes_grobogan
  sudah dijemput dan isolasi 2 hari 
lalu oleh tim dari puskesmas 
pulokulon 1 dan RSU R. Soedjati 
Purwodadi. Clear ya

Benar, ditujukan untuk 
menghindari penularan virus 
Covid-19 di masa pandemi 
dihimbau untuk menunda tindakan 
gigi, sementara pelayanan gigi 
hanya yang bersifat mendesak 
(Emergency)

Pada prinsipnya bahan disinfektan 
tidak boleh disemprotkan pada 
mahluk hidup karena bisa 
menimbulkan gangguan 
kesehatan misalkan alergi. Iritasi 
dll. Disinfektan hanya utk benda 
mati atau permukaan benda mati 
utk mematikan kuman atau 
virus..Sedangkan utk mahluk 
hidup dalam hal ini manusia adalah 
antiseptik..lebih bagus adalah lebih 
sering melakukan cuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir.. 
Salam sehatTangan melipat



nama termasuk identitas pribadi 
nggih. tidak dapat disampaikan. 
maturnuwun

nama termasuk identitas pribadi 
nggih. tidak dapat disampaikan. 
maturnuwun

monggo secukupnya 
pengajuannya

kebijakan masing-masing daerah 
ya kak. terima kasih

tiadk, desinfektan khusus untuk 
area di luar tubuh dan makanan 
yang dikonsumsi oleh manusia.

memang untuk sementara dituutp 
dulu demi keamanan dan 
kenyaman masyrakat

data jateng real time ya.nuwun

harap menghubungi hotline kota 
semarang dan sekarang sudah 
banyak yang menyediakan kok, 
baik laborat swasta/rs/klinik
ke kominfo jateng nggih, karena 
developer untuk wbe corona 
jateng adalah kominfo jateng



Menyesuaikan dengan se 
KEMENKES ya, mengenai Syarat 
apa saja untuk dapat masuk ke 
suatu wilayah
Orang yang berinteraksi dengan 
positif Covid-19 otomatis akan 
masuk dalam contact tracing, yg 
artinya akan dievaluasi & dipantau 
secara khusus & mendapatkan 
alat test dari pemerintah (gratis)

tidak bisa. Terima kasih

klo mandiri ya tidak bisa kakak.

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



sesuai dengan SURAT EDARAN
 NOMOR 
HK.02.01/MENKES/382/2020
 TENTANG
 PROTOKOL PENGAWASAN 
PELAKU PERJALANAN DALAM 
NEGERI DI
 BANDAR UDARA DAN 
PELABUHAN DALAM RANGKA 
PENERAPAN
 KEHIDUPAN MASYARAKAT 
PRODUKTIF DAN AMAN 
TERHADAP CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19)

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



Angka meningkat salah satunya 
karena screening aktif kab kota di 
daerah yg potensial di 
tempatpenularan tinggi pada org 
dg dg pekerjaan beresiko 
tertularvtinggi yaitu org yg hrs 
keluar rumah setiap hari dan 
sering berada di kerumunan 
terutama di dalam gedung fasilitas 
publik trmpat banyak org 
berkumpul dan lalu lalang, jogo 
tonggo menjaring org luar daerah 
dan org beresiko yg sdh confirm 
ataupun reaktif yg akan pulang 
wajib dibantu karantina atau isolasi 
khusus atau karantina atau isolasi 
mandiri dan jogo tonggi itu adl 
penggerakan kesadaran.



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

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



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

Praktek drg selama masa 
pendemi yg emergensi, silahkan 
periksa ke rs.Untuk menghindari 
penularan virus Covid19 di masa 
pandemi dihimbau untuk menunda 
tindakan gigi, sementara 
pelayanan gigi hanya yg bersifat 
mendesak emergency. antara lain 
: perdarahan yg tidak terkontrol, 
gusi bengkak yg berpotensi 
mengganggu jalan nafas, trauma 
pada gigi&tulang



monggo dilihat di web langsung, 
sudah ada : 
http://corona.jatengprov.go.id
nggih, kenyataannya memang 
seperti itu nggih, dibantu dengan 
tetap mempertahankan protokol 
kesehatan ya kak.
nggih, aamiin

dipantau dan dibantu melaporkan 
ke pihak rt/rw setempat, nuwun

nggih diusahakan

masih



ada kok kak di web.
https://corona.jatengprov.go.id/dat
a

https://corona.jatengprov.go.id/dat
a

Sdh on progress

nggih maturnuwun untuk 
masukannya

nggih maturnuwun untuk 
masukannya

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

kami sampaikan ke dinkes 
kabupaten semarang nggih

Sedang dalam proses



nggih kami bantu koordinasikan 
dengan dinkes pemalang. nuwun 

mimin mohon infonya yak cc 
@perhubunganjtg

Tegal kota atau kabupaten kak?

kakak admin 
@BPJSKesehatanRI
 monggo nggih.

Tp ga menyurutkan semangat kan 
kak? Yg penting tyap individu 
punya perannya masing2.



Mohon bisa memberikan info detail 
via dm nggih kak

Di kota/kab mana?

Silahkan dicoba akses kembali ya

Pondok pesantren nenjadi target 
swab di masing2 kab. Saat ini 
kami sedang koordinasi dengan 
Depag dalam rangka 
mendapatkan ponpes, alamat dan 
jumlah santri dan pengasuhnya.

dm saja untuk follow up ya

Maksudnya kadaluwarsa utk 
kepentingan perjalanan atau apa 
ya lur?



monggo di simak edarannya

Senin-kamis : pkl 07.00-15.30 wib 
(istirahat pkl 12.00-12.30 wib)
Jum'at : pkl 07.00-14.00 wib 
(istirahat pkl 11.30-12.30 wib)
jika sdh jadi, kami hubungi ke 
nomor telpon di map ya

sudah menanyakan ke RS? 
infonya pripun?

Bisa

akses kesini ya untuk perbaikan 
STR https://ktki.kemkes.go.id/info/

perbaikan str ke ktki 
langsung.nuwun



lebih Tepatnya ke BPOM ya 
kak.nuwun

kurang lebih 1 minggu, 
menyesuaikan jumlah antrian 
legalisir STR
Bisa diinfokan identitas, alamat 
lengkap dan kontak person yg 
bisa dihubungi kak? silahkan 
mengirimkan via dm yaB

cuti kakak, pelayanan legalisir 
mengikuti jam opeasional kantor 
Dinkes Jateng
puskesmas di bawah pemerintah 
kabupaten/kota nggih. 
kebijakannya ada di 
pemkab/pemkot. bukan di 
dinkesprov.
nuwun

TOTAL



Terima kasih atas saran dan kritik 
yang membangun untuk 
perbaikan pelayanan rumah sakit 
kami. Selama pandemi Covid-19 
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten sudah selalu memberikan 
edukasi kepada masyarakat 
untuk melakukan pendaftaran  
melalui whatsapp/online. dengan 
keperluan mencari surat 
keterangan sehat untuk 
pemberkasan CPNS sehingga 
pada hari Selasa, 3 November 
2020 memang terjadi penumpukan 
skrining untuk pendaftaran pasien 
di Instalasi Rawat Jalan Terpadu 
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten.Demikian klarifikasi dari 
kami semoga dapat dimengerti, 
terima kasih. Tim Aduan Dinkes 
Klaten. Salam Sehat

aduan njenengan ditujukan ke RS 
mana nggih?

kami koordinasikan dngan DKK 
setempat



kami koordinasikan dngan DKK 
setempat

Monggo bisa mengajukan ke 
Dinas Kesehatan setempat nggih. 
Dibantu informasikan alamat 
lengkapnya dimana?



Dipuskesmas mana? Sdh coba 
ditanyakan ke pusk langsung?

Dibantu DM kami alamat lengkap, 
nama dan kontak yg bs dihubungi 
ya

Matur nuwun informasinya

Bisa dibantu infokan data pasien 
dan di RS mana via dm ya kak

gteragntung laboratorium/ 
pelayanan kesehatan yang 
mengambil spesimennya dan 
antriannya juga diperhitungkan. 
terima kasih

nggih, matur nuwun laporan nya



TOTAL





NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
1 21-Jan Galih Rama selamat malam, saya mau 

tanya,kalau mau minta surat 
keterangan str sedang di proses 
itu harus langsung ke mtkp atau 
bisa secara online ya? kalau 
langsung

datang ke dinkesprov 
jateng ke seksi sdmk 
dengan membawa kode 
billing, ijazah, dan 
berkas lain yang 
dibutuhkan

1 14 Februari 2020 Galih Ramadhana P Nselamat malam, saya mau 
tanya,kalau mau minta surat 
keterangan str sedang di proses 
itu harus langsung ke mtkp atau 
bisa secara online ya?
  kalau langsung apakah bisa di 
wakilkan? 
 kalau secara online alurnya 
bagaimana?
 
 terimakasih sebelumnya, maaf 
menganggu waktunha

datang ke dinkesprov 
jateng ke seksi sdmk 
dengan membawa kode 
billing, ijazah, dan 
berkas lain yang 
dibutuhkan

ADUAN DM FACEBOOK 2020

FEBRUARI



2 14 Februari 2020 Rokayah Mis mau tanya alamat ktki u 
mengurus str di semarang

Selamat pagi. Untuk 
saat ini STR 
dikembalikan 
kewenangannya di 
Organisasi Profesi 
daerah masing masing 
nggih.
 Yg melakukan legalisir 
tetap MTKP provinsi 
Jateng. Utk daerah 
Jateng pe legalisir tetap 
pengurus mtkp yg 
berasal dr perwakilan 
OP.

3 28 Februari 2020 Afa Farizka Min mau tanya kirim paket dari 
Cina aman gak sih? Dari 
beberapa artikel sih aman tapi 
rada was was juga

Aman. apabila paket 
datang langsung 
jemur/semprot 
desinfektan

MARET



1 3 Maret 2020 Harlin Feat Rafa Selamat siang....
 Sy mw tanya perihal program 
UHC...
 
 4Bln yg lalu sy buat terdr atas 
swm, sy dan anak. Saat kartu 
sudah jadi ternyata kartu yg jadi 
hanya 2, swm dan anak. Sedang 
atas nama sy tdak jd.
 
 Saat dicek oleh pihak pukesmas 
karanganyar, NIK sy tdak bisa 
dibuka. Data sy kosong, akhirny 
pihak pukesmas bil krn NIK sy 
beda dengan milik swm
 
 Memang, sy mutasi dr tangerang 
9th yg lalu. Saat mutasi ektp sy 
sdh ad dr tangerAng. Diproses di 
dispenduk ktny tdk usah rekam 
medik lg jd data2ny semua dr 
tangerang.
 
 Yg sy mw pertanyakan apa iy 
dengan NIK yg bkn dr semarang 
lantas sy tdk bs ikut progran 
UHC?
 
 Pdhl sy butuh buat sy lahirAn. 
Tolong dibantu bpk dan ib..

Selamat pagi,
 Sebelumnya jenengan 
dapat UHC dari mana? 
Kota atau provinsi?



2 26 Maret 2020 Ita Wulandari Selamat pagi.
 Saya ita wulandari dari lulusan 
keperawatan, mohon maaf mau 
tanya apakah bisa legalisir STR 
di dinkes ? Terimakasih

Selamat pagi kak, 
legalisir STR 
dikembalikan ke OP 
masing-masing. Untuk 
perawat bisa ke PPNI di 
ungaran.

3 26 Maret 2020 Rul mau tanya tempat pengecekan 
corona di kendal dimana ya?

Sementara baru di 7 RS 
kak, paling dekat 
semarang

APRIL



1 9 April 2020 Kris Alam Saptya Assalamualaikum 
 Kpda tim peneliti pandemi covid 
19
 Saya kris alam saptya, saya 
lulusan pertanian dan tak tahu 
gmna akan bidang kesehatan, 
namun saya juga pernah 
menemukan cara 
perkembangbiakan kultur 
jaringan tanaman jarak pagar di 
pt indocement paliman melalui 
penelitian. Mohon di 
pertimbangkan saran saya.
 Mohon kepada tim terkait untuk 
melakukan uji coba tes penelitian 
mengenai bagaimana cara 
melakukan trans antibodi virus 
sars cov 2 melalui proses 
transfusi darah dari pasien yang 
telah di nyatakan 100 persen 
sembuh kepada pasien positif yg 
sedang dirawat. 
 Mohon di pertimbangkan cara 
ini.. Bagaimana sistem imun 
bekerja melalu transfusi 
darah..mohon dengan sangat 
perihal sekecil apapun layak di 
coba.. Mungkin bahan pemikiran 
saya dapat menjadi pertimbangan 
bagi kawan semua yang sedang 

Terimakasih atas saran 
dan kepeduliannya. 
Sementara saran kami 
tampung nggih. 
Maturnuwun



2 9 April 2020 Adhitya Respati Selamat malam
 
 Saya Adhit. Ingin mengirim Surat 
Penawaran Produksi Baju APD 
untuk Dinkes Jawa Tengah. 
 
 Ke alamat email mana saya bisa 
mengirim surat penawarannya?
 
 Terima kasih.
 082210080020

Langsung mengirim 
surat penawaran ke 
Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah, 
kepadanya Kepala 
Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah 
nggih. Nanti tim 
pengadaan yang akan 
memverifikasi.

3 10 April 2020 Yuli Windro Dengan banyaknya kasus 
penolakan jenazah di makamkan 
di daerahnya .mohon Dinkes 
jaten .kementian .membuat 
himbauan keterangan atau 
apapun untuk memahamkan 
masyarakat bahwa jenazah 
Covid 19 yang telah di puladara 
dengan baik dimakamkan dengan 
baik tidak menimbulkan 
gangguan apapun .Aman
 
 
 
 Terima kasih dan mohon maaf

Sudah ada himbauan 
dari pak gub, monggo 
silahkan disimak 
https://t.co/WUoA827mA
g



4 10 April 2020 Nvidia Wiratama kenapa kita dianjurkan untuk 
makai masker di tgl 10-12 April
 “URGENT"
 Sbg informasi dari Bpk Dir-1...
 Bhw 3 hari kedepan diusahakan 
seluruh anggota keluarga 
masing2 di Rmh...utk tdk keluar 
rmh, walau hanya utk berjemur, 
klu tdk sgt terpaksa..
 Krn dlm 3 hari kedepan Arus 
angin dari Utara ke arah Selatan 
yg membawa wabah (penyakit) 
akan melewati Indonesia menuju 
Australian..
 Tolong diinformasikan kpd 
teman2 yg tdk ada di grup ini...
 Terimakasih... Bner gk pk

Perlu dipahami: 
 1. Corona virus 
menyebar melalui 
droplet atau percikan 
liur, bukan airborne atau 
melalui udara.
 2. Tidak hanya tgl 10-12 
april saja pakai 
maskernya, tapi sesuai 
anjuran WHO untuk 
memakai masker setiap 
keluar rumah untuk 
proteksi diri karena kita 
tidak pernah tahu siapa 
saja yang sudah 
terpapar tapi tanpa gejala
 Semoga dapat 
dipahami dan 
disimpulkan sendiri kak 
😊

5 9 April 2020 Putri Afolema Siang mau bertanya untuk 
legalisir str tenaga kesehatan 
apakah bisa mengirim berkas ke 
mtkp jateng?

Selamat pagi. STR untuk 
profesi apa nggih? 
Karena sekarang 
legalisir STR 
dikembalikan ke 
organisasi profesi 
masing-masing. 
Maturnuwun



6 27 April 2020 Alfonsus Ram mau tanya. kalau mau urus ijin 
edar untuk sabu cuci tangan dan 
detergen cuci baju caranya 
bagaimana?. trim kasih. Anton 
WA.085725316999
 
 
 
 sabun cuci tangan maksud saya

ke kemenkes. ke pkrt

1 8 Mei 2020 Feti Fatekhah Selamat malam pak admin, maaf 
menggangu waktunya, mau 
menayakan legalisir STR a.n Feti 
Fatekhah apakah sudah jadi? 
Saya masukkan berkas tgl 28 
april 2020, dr petugasnya 
menyarankan untuk di kirim lewat 
pos, tp sampai hari ini belum 
sampai, saya bisa mengecek 
lewat mana kalau sudah di 
proses ? Terimakasih

2 8 Mei 2020 Bagas Permana PutraPak/Bu..izin bertanya
 
 Sebagai TKI/Pemagang dari luar 
negeri (Jepang), misal pulang 
bulan ini tgl 13...apa wajib 
dikarantina oleh 
pemerintah/lembaga lain?

MEI



3 27 Mei 2020 Faizal Selmat malam bpk atau ibu sya 
mau nanya kira kira taun taun 
sblmnya ada penerimaan cpns 
utk formasi smk

tahun kapan? 2019? 
tidak ada.nuwun. 
pengumuman resmi 
penerimaan cpns di 
dinkesprov jateng satu 
pintu melalui BKD 
PROVINSI JATENG ya

1 6 Juni 2020 Slamet Pak kalo foging untuk pribadi bisa 
nggak pling 2 rumah aja .

mboten saget

2 8 Juni 2020 Febry Yan Kalo bikin surat kesehatan pa 
sarat sarat nya

surat kesehatan ada di 
rs/puskesmas nggih. 
tidak di dinkesprov

3 8 Juni 2020 Onto Rejo SAMPAI SAAT INI BANTUAN 
CUMAN MASKER 1, PRESIDEN 
BILANG ADA BANTUAN UANG 
TUNAI 600RB DI BERIKAN 
SETIAP KK

bansos berupa BLT ke 
DINSOS bukan dinkes 
nggih

4 8 Juni 2020 Yuniati Mohon info utk wilayah 
kalibanteng kulon yg terkena 
covid daerah mana njih pak 
bu..Lebdosari kah atau wologito 
..utk waspada aja kami sbg warga

monggo ke hotline 
dinkes kota 
semarang.nuwun

5 12 Juni 2020 Kholimah Arjo Berapa jumlah pasien covid 19 
saat ini di kabupaten wonosobo

Bisa dilihat di webnya 
wonosobo

6 12 Juni 2020 Yudi Amar Al Positif temanggung covid 19 isa cek di website 
temanggung.maturnuwun

JUNI



7 14 Juni 2020 Boel selamat siang...
 saya dari tegal mau 
menanyakan apakah setiap 
rumah sakit kalo yg sakit 
dianggepnya covid semua...apa 
lagi klo paru2 kotor dianggepnya 
covid semua??harus diisolasi 
emangnya??
 walaupun sudah dites reppit hasil 
negatip ttp harus diisolasi juga 
harus dites lagi juga...padahal 
sudah ketahuan penyakitnya 
dikarnakan yg lain....

memang sopnya seperti 
itu nggih. mohhon maaf 
atas ketidaknyamannnya



8 15 Juni 2020 Imam Assalamuakaikum wr wb Bapak" 
Ibu" Yang Kami Hormati,
 Mohon maaf Kami mau Tanya 
Mohon PencerahanNya,,,Kami 
Warga Kab,Sukoharjo Mau Balik 
Kerja ke Makassar Sul - Sel, 
Pertanyaan Kami
 1.Kami Punya Streming 
NEGATIF COVID 19 Dari 
RUMAH SAKIT Dr Muardi SOLO 
Apakah Kira2 Bisa Untuk LOLOS 
Masuk Bandara, Karena infonya 
Harus Punya Hasil Rafit Tes 
Padahal Rafit tes Mahal Kmi 
BerEmpat dengan anak dan istri, 
Di Sukoharjo Kmi Sdh Nganggur 
3 bulan, Sudah Hbis bekal kami,
 2.Ngapunten Pak Bu' Seumpami 
cuma bawa SK Dari Dsa 
/Kelurahan yang Bermatrei dan 
Hsil Negatif Covid 19 Dari Rumah 
sakit Dr Muardi??? Monggo atas 
infoNya Kmi Ngaturaken Sembah 
Nuwun Pak, Bu'

9 17 Juni 2020 Vii Vivi kak permisi..cara mau ikut 
gabung jadi relawan gimana ya 
kak
 jadi relawan kesehatan..heheh

10 17 Juni 2020 Intan Aprilia Adakah kasus covid-19 di Kab. 
Wonogiri

Bisa dicdek di website 
corona wonogiri



11 18 Juni 2020 Hania Syakira tess
 maaf admin izin mau tanya.
 
 klo bikin surat bebas covid 19 
buat berangkat ke bandara .
 
 di mana dan berapa biaya nya 
ya makasih ya admin
 muda2han di bales chat saya ini
 soalnya banyak akun Pemalang 
ga bales pertayaan saya

12 18 Juni 2020 Diana Widia Assalamualikum pak.Saya mau 
nanya kenapa saya nyecek ning 
aplikasi sik dataku aku olih 
bantuan tapi dari pihak baladesa 
moni'e enyong ora olih ea q kudu 
lapor maring mendi pak

Semua bantuan di 
dinsos nggih, bukan 
dinkes

13 20 Juni 2020 Kardjito Kardjit Jika dirasa ada gejala terpapar 
virus corona,kemana lapor dan 
apakah bisa dirahasiakan 
identitasnya?

dirahasiakan

14 20 Juni 2020 Irna Neng Keyoppi Selamat malam. Mau tanya ada 
lowongan buat perawat ndak 
pak? Terimakasih

Semua lowongan resmi 
melalui CPNS



15 22 Juni 2020 Ridwan Kok kabupaten grobogan 
data.nya berbeda.
 Yang update dinas kesehatan 
prov jateng 53 positif
 Sedangkan update kab 
grobogan ada 73 positif ?
 Itu per tgl 22 juni 2020 jm 15.02
 Dari masyarakat kab grobogan. 
Terima kasih..

data kami real time. 
diinput langsung 
olehadmin dari 
kabupaten/kota, monggo 
ditanyakan juga ke 
kabupaten/kotanya.nuwu
n

16 22 Juni 2020 Apprillia Kunthi Asalamualaikum pak saya pngen 
tau kabar terbaru tntang virus ini

dapat melalui 
corona.jatengprov.go.id

17 23 Juni 2020 Aida Adriyani Asalamualaik bpk/ibu mau tanya 
saya kok belum jg dapet bantuan 
covid ya padahal yg lain pad 
dapet semua

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

18 26 Juni 2020 Yogi Pradana Mohon berikan contoh hasil lab 
swab

Maaf tidak bisa kak, 
nuwun

19 27 jUNI 2020 Dhani Damara Mohon bantuan,,,
 Apakah RSUD Demak punya 
LAB,utk tes swab?
 28 JUN 2020 13.14
 Dhani Damara
 Percuma gk ad respon



20 28 Juni 2020 Sukini Penjahit RatnaApa sudah diizenkan kita utk 
gelar resepsi

menyesuaikan dengan 
protokol kesehatan 
nggih, sesuai dengan SE 
KEMENAG NOMOR 15 
TAHUN 2020 
TENTANG PANDUAN 
PENYELENGGARAAAN 
KEGIATAN 
KEAGAMAAN DI 
RUMAH IBADAH 
DALAM MEWUJUDKAN 
MASYARAKAT 
PRODUKTIF DAN 
AMAN COVID DI MASA 
PANDEMI, menjelaskan 
di E (KETENTUAN : 
NOMOR 6B "membatasi 
jumlah pesetrta yang 
hadir maksimal 20% dari 
kapasitas ruanga dan 
tidak boleh LEBIH DARI 
30 ORANG.



21 29 Juni 2020 Catur Agus bisakah orang terdeteksi suhu 
tubuhnya tinggi...jika setelah 
berada diruang ber-AC ternyata 
tidak karena suhu tubuh menjadi 
normal misal dari naik mobil ber-
AC trus mau masuk kekantor 
atau bank ada pemeriksaan 
maka suhu tubuh orang tersebut 
normal jadi bebas Kriteria 
Terkena Covid19 jadi bisa masuk 
ruangan ....dan apabila orang 
tersebut berada diruang terbuka 
terlalu lama akan meningkat suhu 
tubuhnya...dan pastilah tidak 
boleh masuk ruangan. berbeda 
dengan orang yang terbiasa 
diruang terbuka suhunya pasti 
normal dan saat masuk ruang 
ber-AC pasti suhu tubuh bisa 
menurun.

22 29 Juni 2020 Bandong Karya Mohon ma af kepada bapak yang 
tsrhormat,kami orang 
kekurangan,tetangga yang cukup 
dapat bantuan,tapi kenapa kami 
seniman tradisional,4 bulan gak 
kerja kok malah di abeikan,
 SEL 19.13
 Bandong Karya
 Kok ada ya dapat bantuan cuma 
250 rbu, tapi kok aku gak dapat,

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



23 30 Juni 2020 Hajopan Hutahaean Hajopan Hutahaean
 selamat malam, lokasi rapid test 
kota Purwokerto dimana saja?

1 1 Juli 2020 Misbach ALby MeubelMohon bantuan jawabannya 
🙏 🙏 .,
  kami satu rumah.
  Tapi kenapa surat lampiran dan 
setempel yg kita terima 
berbeda"...,
  
 Apakah ini sah secara birokrasi., 
Apakah gk lebih baik surat itu dari 
satu pintu saja.,
 
 Soalnya kami jadi merasa gk 
yakin dengan hasil yg kita terima.,
  Mohon bantuan nya 🙏 🙏

niku lebih tepatnya ke 
DINKES JEPARANya ya 
kak

2 2 Juli 2020 Indra Lam Malik yg terhormat kpla pemprov 
jateng,,
 sy mw tya..jika ada warga/family 
dr jakrta yg ign datang ke kmpug 
halamanya tuk bertemu 
klrga,apakah ada prosedurnya 
selain protokol kesehatan yg 
lainya..
 mohon untuk pejlsanya
 terima kasih

JULI



3 3 Juli 2020 Timotius Waliaji selamat siang pak,,
 Apabila ada org dr Jakarta 
dengan keperluan menjadi 
Trainer ke Sukoharjo, dokumen 
apa saja yg diperlukan untuk 
masuk ke Sukoharjo di masa 
Pandemi ini pak?
 Terima Kasih.

4 3 Juli 2020 Aji Wicaksono Mau tanya Cara jadi relawan 
covid gimana,,,saya sekarang 
posisi nganggur saya mau jd 
relawan covid tapi tetap di bayar 
kan,bagaimana caranya ?



5 4 Juli 2020 Frafasta Amarta JiwaAsalamualaikum.
 
 Nama saya agusta
 
 Alamat.
 Kel. Kedung kebo
 Kec. Karang dadap
 Kab. Pekalongan.
 
 Rt 04 Rw06 No 16.
 
 Mohon kepada bapak kepala 
dinas. Agar mensosialisasikan
 Kemana rakyat kecil mengadu.
 Bila tak punya kartu kis. Atau 
jaring pengaman kesehatan 
lainya.
 
 Sekian dan trima kasih.
 
 Wasallam.

walaikumsalam
ada nomer telpon yang 
bisa dihubungi mbote

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

langsung ke BPJS kalau 
masalah seperti itu. 
nuwun



7 9 Juli 2020 Lia Aprilia Sekolah di jateng khususnya di 
Boyolali dibuka lgi kapan ya?? 🙏

8 9 Juli 2020 Ahmeed Assalamualaikum 
Perkenalkan nama saya Ahmad 
Sholikhin 
Saya mau tanya soal pemakaian 
masker maksimal berapa jam 
atau hari?
Soalnya gini saya kerja di 
perusahaan di Kudus di wajibkan 
semua karyawan memakai 
masker tp maskernya di pakai 
untuk 1 Minggu full tanpa ganti 
dan itupun masker kain 
sedangkan kalau karyawan pakai 
masker beli sendiri tidak boleh 
dan apabila tidak bawa masker di 
suruh pulang
Apakah penggunaan masker 
dalam sehari 8 jam bercampur 
keringat dan Debu bukannya 
malah tambah penyakit dan itu di 
kali 5 hari kerja ?
Mohon jawabannya terimakasih

untuk masker kain 
TIDAK lebih dari 4 jam, 
agar masker kain lebih 
efektif dan berfungsi 
seoptimal mungkin, 
untuk mencegah 
penularan virus corona, 
lakukan beberapa tips 
berikut:

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

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

Jangan menyentuh 
masker kain saat 
sedang dipakai. Jika 
ingin memperbaiki posisi 



9 11 Juli 2020 Bram informasi cara mendapat kan 
surat kesehatan dan rapit 
pak/Bu...
dan biaya kira kira brapa untuk 
mendapat kan 2 surat itu...

bisa langsung 
ditanyakan  disini pak 
pantaucorona.klatenkab.
go.id / telp 0272 119 ext 
9

10 12 Juli 2020 Muchamad 
Chasan Syadily

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

bisa langsung 
ditanyakan ke hotline 
kab Cilacap ya
corona.cilacapkab.go.id 
telp 082116666119

11 12 Juli 2020 Angga Ari Rapit tes di rumah sakit bayar 
berapa ??

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

12 14 Juli 2020 Kurnia 
Purnamasari

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

njenengan nama 
lengkapnya sinten?



13 16 Juli 2020 Sishantoyo Ymci Asallamuallaikum wr wb.
Slmta pagi gan..
Mau brtanya ni gjala corona itu 
sprti apa yah.
Saya ni udh tga hari bdan g 
karu"an dirmh aja badan panas 
dingin meriang batuk pilek 
tenggorokan sakit gemetaran tu 
knpa yh gan

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

14 18 Juli 2020 Andrey Andreas Assalamualaikum DinKes Jateng 
pertama perkenalkan sy Andrey 
dan sy tinggal di Jateng 
Magelang ada yang ingin sy 
tanyakan mengenai kebijakan 
bantuan dari pemerintah kenapa 
sy tidak mendapat sama sekali 
dan terlebih sy difabel dan dari 
DinKes atau DinSos apa seperti 
ini pemerintah yang sy pilih 
mohon bantuannya kepada 
DinKes untuk menyampaikan 
kepada bapak Gubernur atau 
bapak presiden sebelumnya 
terimakasih banyak .. 
wassalamu'alaikum wr wb

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



15 21 Juli 2020 Wong Mbugel Mohon pencerahan apakah 
pembelajaran luring dibolehkan 
Dalam pandemic ini Dalam 
pembelajaran luring ini Salah 
satunya guru mengunjungi rumah 
masing2 Siswa yg sudah 
berkelompok. Padahal dlm 
pandemic ini yg namanya 
berkumpul tidak dibolehkan ..... 
Ada brp daerah yg Akan 
melakukan pembelajaran luring. 
Mohon disikapi
Dinas Kesehatan Prov Jateng

masuknya ke dinas 
pendidikan ya. nuwun

16 21 Juli 2020
M Rafli

Kasus di jateng hari ini
Nambah berapa?

monggo cek 
corona.jatengprov.go.id

17 22 Juli 2020 Dina Pertiwi Ditempat kami pak rt dapat uang 
1.200.000 justru orang miskin 
seperti kami cuma dapat bantuan 
sembako 200.000

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

18 24 Juli 2020 Raka Volunter Apakah bisa minta update yg positif 
corona untuk wilayah kab 
karanganyar

Bisa ke web covid 
karanganyar



19 26 Juli 2020 Rana Tjokrodiharjo selamat Siang,maaf mau 
bertanya?masalah biaya rapid 
test ? apakah masih Mahal?

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

Rapid test menjadi salah 
satu cara yang 
digunakan untuk 
mendeteksi terinfeksi 
COVID-19 dalam tubuh 
manusia. Pemeriksaan 
rapid test hanya 
merupakan penapisan 
awal. Selanjutnya, Hasil 
pemeriksaannya harus 
tetap dikonfirmasi 
melalui pemeriksaan 
PCR.

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



20 27 JUL 2020 21.31 Andre Wdl Selamat malam pak/buk , mau tanya 
apa benar rumah sakit untuk pasien 
covid 19 di jepara sudah penuh 
ruangannya ? Mohon maaf kalau 
tutur katanya kurang sopan atau 
lancang . 
Mohon di tanggapi .

Monggo bisa langsung 
menghubungi hotline 
setempat ya 0291-591427 
atau 591743
hotline dkk Kab Jepara 
juga bisa di akses di 
corona.jepara.go.id

AGUSTUS



1 2 Agustus 2020 Hermin Wijayanti selamat malam bapak/ibu saya ingin 
menanyakan perihal pasien covid ini 
kejadian atas nama kakak saya yg di 
nyatakan positif pasien covid dr 
hasil 2x test swab di rumah sakit 
swasta di semarang...pd saat test 
swab ke 3 yg di lakukan  tgl 30 juni  
belum dapat hasil apakah pasien di 
nyatakan positif atau negatif tetapi 
pasien di nyatakan tidak ada keluhan 
lagi dan di sarankan pulang ke 
rumah untuk menjalani isolasi 
mandiri.....dr rumah sakit di katakan 
bahwa pada saat menjalani isolasi 
setiap hari akan di pantau dari dinas 
kesehaatan setempat dan pihak 
puskesmas....ttp sampai saat ini 
tidak ada penanganan kusus dr pihak 
dinas kesehatan dan puskesmas 
setempat....saat kami tanyakan ke 
puskesmas setempat hanya 
memberikan pengarah by whatsapp 
saja....sedangkan tidak ada hasil yg 
jelas smpi hari ini...saat kami 
konfirmasi ke rs pagi tadi perawat 
lab hanya bilang hasil test akan di 
berikan besok sore....tetapi setelah 
sampai rumah kami di telp dr rs yg 
mengatakan bahwa hasil swab masih 
belum bisa di berikan karena aturan 

RS mengikuti aturan yang 
dikeluarkan oleh 
Kementerian kesehatan 
dalam permenkes 413 
tahun 2020 bahwa kondisi 
sembuh dinyatakan 
dengan klinis yang baik, 
tidak lagi berdasarkan 
swab ulang
oleh karena covid ini nanti 
self limiting disease atau 
bisa sembuh sendiri 
dengan kondisi fisik yang 
baik



2 3 Agustus 2020 Dodi Setiadi Halo DINKES JATENG.

saya mau bertanya, apakah "Sex Toy" 
harus memiliki ijin alat kesehatan??

harus nggih.

3 9 Agustus 2020 Miftah Miftah apakah orang sering onani berresiko 
terkena hiv

untuk saat ini belum ada 
penelitian nya ya

4 10 Agustus 2020 Wahyu Pamuji banyumas masuk zona apa silahkan akses 
covid19.banyumaskab.go.i
d

5 10 Agustus 2020 Mekar Bunga selamat siang..mau tanya untuk tes 
swab pcr nucliec acid  mandiri d 
Jateng yg hasil keluar 1 hri / 2 hr  dn 
biaya berapa ?..d  RS mana .. 
terimakasih

swab mandiri di jateng 
untuk kota/kab mana yang 
dimaksud?

6 20 Agustus 2020 Ira Lutmansapoetra aya ibu pengidap hepatitis ap ad 
vaksin untuk anggota keluarga saya, 
makash
Sebagai warga negara indonesia saya 
harus bertany kemana
Mohon solusiny

7 21 Agustus 2020 SuNaryo 
NaryoNgapak

apakah orang yg tanpa gejala apapun 
bisa kena covid19,tlg jawab dan beri 
penjelasanya sebelumnya saya 
ucapkan terima kasih...

Silahkan akses 
https://corona.jatengprov.
go.id/ untuk mengetahui 
informasi lebih lanjut



8 22 Agustus 2020 Koska Sulistiyo Di kabupaten tegal semenjak jadi 
zona merah blm pernah ada tes 
rapied massal bagi kalangan guru 
secara gratis. karena sangat penting 
untuk memutus mata 
rantai.trimakasih
Masukan.semoga tenaga pendidik 
diadakan tes massal untuk memutus 
rantai penularan.trimakasih

nggih matur nuwun saran 
dan masukannya kami 
tampung untuk di 
koordinasikan dengan 
pihak pihak terkait. 
suwun.disampaikan juga 
ke dinas pendidikan nggih 
laporannya

9 29 Agustus 2020 Jo Jo Mohon bantuanya pak buk
Agar supaya biaya sesar istri saya bisa 
ada kebijaksanaan dari pihak RS
Bpjs saya masih dalam penangguhan 
sampai tanggal 3 september jadi 
saya harus bayar umum,minta 
bantuanya pak

dari kami dapat 
membantu komunikasikan 
dengan BPJS/ Dinsos 
terkait bantuan dana 
nggih.

10 29 Agustus 2020  Nurain Selamat siang, saya Nuraini, dari 
Magelang. Saya sedang menempuh 
pendidikan di Moscow. Dengan 
pesan ini saya mau menanyakan 
beberapa hal, apa benar ini akun 
resmi Dinkes Jateng? Dan bisakah 
meminta bantuan anda? Saya 
sedang melakukan penelitian 
berkaitan dengan upaya pemerintah 
Jateng melalui Dinas Kesehatan 
menanggulangi angka kematian Ibu 
dan Anak. Mohon balasannya

Terkait permohonan 
penelitian silahkan 
mengirimkan email yang 
ditujukan kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah dengan 
subjek permohonan 
penelitian. Dikirim ke 
email resmi 
dinkes@jatengprov.go.id
matur nuwun



11 24 Agustus 2020 Nas Assalamu'alaikum
Pak gimana cara mau buat surat izin 
usaha jual alat kesehatan?

Sehubungan dengan 
adanya pandemik covid19 
, maka kami sampaikan 
informasi terkait 
pelayanan sertifikasi 
sarana produksi dan 
distribusi alat kesehatan / 
PKRT melalui website  
sebagai berikut : 
http://sertifikasialkes.kemk
es.go.id

12 28 Agustus 2020 Fatur Rahman Covid 19 di Mgl. bisa di akses disini : 
Kota Magelang : 
covid19.magelangkota.go.i
d 0293-310262 dan 
085726960970

1 1 September 2020 Anwar Dinkes Jateng alamat Kertijayan gg. 
6 no. 525 depan masjid annur kec. 
Buaran kab. Pekalongan, ZAHROTUL 
AGUSTIN 085640335862 sekarang 
udah di rujuk rs. Budirahayu 
pekalongan. Keponakan saya pak 
satu rumah. Sudah ditransfusi darah 
- +5kantong yg saya proses ambil 
riwa riwi ke PMI sebelumnya di 
rawat rsai anak aisyiyah pkjgan. 
Trimakasih responnya pak ganjar 
dan dinkes jateng

baik, di kapupaten 
pekalongan nggih.kami 
koordinasikan dengan 
dinkes Kab Pekalongan 
untuk di tindak lanjuti 
dnegan segera
mohon diinfokan kontak 
telepon jenengan pak, 
untuk memudahkan 
komunikasi nggih

SEPTEMBER



2 2 September 2020 Amy Ghotic Min,minta tolong cek atau pantau 
bidan bidan didaerah khususnya 
didesa supaya kalau ada yg 
masyarakat yg membutuhkan 
bantuan untuk respon dan tanggap
Soalnya saya minta bantuan kebidan 
biar cek kerumah nggak ada yg 
tanggap sama sekali,saya tinggal 
didesa selogiri2 dukuh kaliwarak 
rt2/rw1 atas nama suyatmi 
kec.karanggayam kab kebumen
Terima kasih

Nggih, kami komunikasikan

3 3 September 2020 Bimas May Arief S Asalamualaikum min, Boleh tau 
Syarat dan Ketentuan Rapid test? 
Biaya dan Tempat Rapid dimana 
min? Terimakasih sebelumnya dan 
Maaf Mengganggu waktunya

syarat ketentuan rapid test 
tidak ada syarat jika 
memang keinginan pribadi
jika sesuai HET kemenkes 
seharusnya 150rb 
maksimal. nanging semua 
tergantung amsing2 
penyedia



4 4 September 2020 Rahmad Budiantara Ijin bertanya, ada 2  orang anggota 
saya, yg tes swab mandiri di CITO, 
hasilnya positif, 

langkah apa yg harus kami lakukan, 

mereka tanpa gejala, 

Apakah harus lapor ke puskesmas 
terdekat, dan isolasi mandiri...

Terimakasih sebelumnya ...

lapor ke puskesmas 
terdekat, langusng isolasi 
mandiri

5 5 September 2020 Firriantin Ayu W Assalamualaikum bapak/ibu, saya 
Firriantin Ayu Widiyanti bidan dari 
Pati, saya alumni Nusantara Sehat 
Tim dan Nusantara Sehat Individu, 
saya ingin bertanya apakah saya bisa 
minta surat rekomendasi dari Dinkes 
Prov.Jateng untuk penempatan NSI 
saya agar bisa penempatan NSI di 
Jateng? Terima kasih

Monggo dapat membuat 
surat permohonan terkait 
keperluan jenengan, dan 
dikirimkan melalui email 
resmi kami 
dinkes@jatengprov.go.id



6 8September 2020 Irma Ayu Ningrat Pemberitahuan bahwa di jln ariloka 
krobokan tepatnya di RUMAH 
MAKAN BU FAT ...saat ini klwarganya 
positif kena covid jumblahnya ada 4 
orang an
Dari warga maupun bpk RW 12 
krobokan warungnya di suruh tutup 
sementara tetapi saat ini malah 
tetap nekat buka ...gimna ini 
tindakan dari dinas kesehatan 
selanjutnya....suwun

masih tutup kakak

7 10 September 2020 Purwati Selamat malam pak/bu. Mhon maaf 
sya mau menanyakan tentang 
legalisir STR atas nama sri purwati, 
lailatul khasanah, lailatul ni'mah, dn 
diah kusuma, sudah jadi atau belum 
y? Soalnya sudah 2 minggu kok 
belum ada konfirmasi apa". Mhon 
konfirmasinya, trimakasih

nggih kami cekkan dulu. 
atau njenengan sudah 
dapat balasannya skrg?

8 10 September 2020 Nay Nayya Permisi
Kak aku mau komplain
Msa didesa sya  ada yg positif sekitar 
6 orang tp knp mereka ga dibawa ke 
RS
Mreke berkeliaran bebas mlah
Ada yg gendong cucunya  sama jlan2
Btw maap nih oke ACC rp
Tolong y diperhatikan 😊

desa njenengan mana
laporan mohon yg detail 
nggih kakak



9 15 September 2020 Midah assalamualaikum ibu / bapa saya 
mau tanya kalo mau legalisir STR 
harus datang ke Dinkes langsung 
atau bisa lewat pos juga bisa?

datang langsung bisa. via 
pos juga bisa (maksimal 5 
lemabr saja ya unutk 
legalisirnya), dan apabila 
menghendaki dikirim balik 
harus menyertakan 
amplop balasan 
bertulisakn alamat lengkap 
pengiriman dan nomor 
telepon. nuwun

10 16 September 2020 Rezim Penipu Assallammualaikum...Saya mau 
tanya,
1.Setelah swab terus dinyatakan 
positif oleh puskesmas,terus disuruh 
isolasi mandiri selama 14 hari.dan 
selama 14 hari ternyata dalam 
keadaan sehat dan tidak 
diketemukan gejala apapun.apakah   
akan mendapatkan surat keterangan 
bebas covid dari puskesmas atau 
dilepaskan begitu saja ?
2.Apakah orang yang sudah terpapar 
virus dan sudah swab dua kali 
negatif apa bisa terpapar 
lagi.sedangkan setelah 3 bulan di 
swab lagi ternyata positif tapi tidak 
ada gejala apapun.Terimakasih

1. surat ketrerangan bebas 
covid tidak dikeluarkan 
oleh puskesmas. 2 masih 
bisa tertular kembali 
walaupun sudah pernah 
sakit/terkonfirm covid



11 16 September 2020 Rakim Kataya bantuan setiap / kk dapat 
bantuan  dari pusat dapat 
bantuan.tapi ternyata di lapangan 
banyak  yang tidak dapat bantuan 
ter sebut.apakah bisa di usulkan 
?apa datang ke dinas sosial di kasih 
bantuan  .ya.pak./buk?

coba ditanyakan ke admin 
Dinas Sosial nggih, ranah 
nya berbeda. Matur suwun

12 19 September 2020 Made Topia Selamat pagi bpk ibu sy mau daptar 
BPJS kis lewat jkn faskes online Rp sy 
tidak bisa masuk akun mohon 
penjelasannya bpk ibu

langsung hubungi admin 
BPJS ya



13 23 September 2020 Ririn Ihana Hanie Dear Pak Ganjar
Di daerah ibu saya, di pati
Dengan alamat jl. Panglima 
sudirman rt 11 rw 5, Pati, Jawa 
Tengah. ada 1 keluaraga yang positif 
covid-19 
Dan mendapat surat hasil swab sejak 
tanggal 8 sept 2020
Namun hal tersebut di sembunyikan 
oleh bidan desa setempat.
Atas nama keluarga bapak Didik 
Ahmadi.
Anak beliau juga positif namun 
masih saja bekerja
Yang besangkutan juga positif 
namun tidak mau isolasi.
Keluarga masih berbelanjan dan 
bekerja
Mohon ditindak lanjuti

sudah lapor ke satgas 
setempat, ke perangkat 
desa tmpt tinggal ybs?

14 23 September 2020 Ika Daniati Alamat website guna mengajukan 
tuntutan apabila ada pelanggaran 
layanan kesehatan

tuntutan pelanggaran apa 
nggih?



15 24 September 2020 Munadirin 
Munadirin

Asalam mualaiku pak kalau 
menghilangkan penyebaran covid 
19 bagaimana pak

mengurangi penyebaran 
dengan pakai masker yang 
benar, jaga jarak dan tidak 
berkerumun, kemudian 
sering cuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir/ 
jika akses air mengalir 
tidak ada, bisa 
menggunakan hand 
sanitizer

16 26 September 2020 Aris Darmawan Ada info tentang pest control area 
kabupaten Banjarnegara tidak 
Pak/Bu?

17 26 September 2020 Ipang Pang MALAM PAK, APAKAH BENAR PIHAK 
RUMAH SAKIT TIDAK MEMBERI 
BUKTI HASIL SWAB, KALO PASIEN 
POSITIF COVID?

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 26 September 2020 Agatha Fanny Tyas Pak sy mnta tolong sekali.. bpk sy 
baru saja meninggal krena positiv 
covid.. saya kmren sdh test rapid hsil 
non reaktif.. tp saya mengalami 
gejala covid.. 

Saya mau test swab benar" tdk 
punya biaya..

Apa yg hrs sy lakukan

sudah cek ke puskesmas 
terdekat?

19 27 September 2020 Dhany Adi Saputra Mohon infonya pak. Apakah ini 
benar pak?trimakasih banyak..

20 27 September 2020 Said Syaifurrozzi Serkom Tidak Sesuai Nama Asli 
Sesuai KTP, Bagaimana Cara 
Mengurusnya?.

str maksudnya atau 
bagaimana? jika kesalahan 
penulisan di str bisa 
langsung melalui KTKI 
(pusat) tidak melalui 
dinkesprov jateng

21 27 September 2020 Fatur Salim Surat tanda registrasi sh buat ap ? 
Maaf ngga tau

str adalah tanda registrasi 
tenaga kesehatan unutk 
ptrofesi tertentu



22 27 September 2020 Chusain M Fungsi surat itu untuk apa (STR) Bukti tertulis yang 
diberikan oleh pemerintah 
kepada TENAGA 
KESEHATAN yang 
berkompeten di bidang 
keilmuan dan 
keperawatan. 
Selengkapnya coba cari 
tahu banyak di internet 
nggih kak untuk lebih 
jelasnya.  Suwun

23 27 September 2020 Miftahudin str itu mkst nya gimna Bukti tertulis yang 
diberikan oleh pemerintah 
kepada TENAGA 
KESEHATAN yang 
berkompeten di bidang 
keilmuan dan 
keperawatan. 
Selengkapnya coba cari 
tahu banyak di internet 
nggih kak untuk lebih 
jelasnya.  Suwun

24 27 September 2020 Isa Adelina Iting Bagaimana cara Nya agar bisa lulus 
pengambilan STR itu y bapak ibu 

langsung hubungi 
Organisasi profesi/ tempat 
dimana jenengan 
membuat STR nya. dinkes 
prov jateng hanya 
memberikan tanda legalisir



25 27 September 2020 Siska Winata 
Prasetyo

Min, maaf mau nanya awal Oktober 
besok adik saya dari Jakarta mau 
pulang ke Purworejo karena di 
Jakarta TDK bekerja lagi, apakah 
setelah sampai rumah akan 
mengikuti isolasi mandiri di Rumah?

betul
Dinas Kesehatan Prov 
Jateng
lapor ke gugus tugas 
setempat jenengan ya
ke perangkat desa

26 28 September 2020
Nurul Albiansyah

Ini untuk apa ya? (STR) Bukti tertulis yang 
diberikan oleh pemerintah 
kepada TENAGA 
KESEHATAN yang 
berkompeten di bidang 
keilmuan dan 
keperawatan. 
Selengkapnya coba cari 
tahu banyak di internet 
nggih kak untuk lebih 
jelasnya.  Suwun

27 28 September 2020 Maryanto Fungsi surat itu untuk apa (STR) Bukti tertulis yang 
diberikan oleh pemerintah 
kepada TENAGA 
KESEHATAN yang 
berkompeten di bidang 
keilmuan dan 
keperawatan. 
Selengkapnya coba cari 
tahu banyak di internet 
nggih kak untuk lebih 
jelasnya.  Suwun



28 28 September 2020 Januar Alfa surat tanda registrasi itu,, apa min Bukti tertulis yang 
diberikan oleh pemerintah 
kepada TENAGA 
KESEHATAN yang 
berkompeten di bidang 
keilmuan dan 
keperawatan. 
Selengkapnya coba cari 
tahu banyak di internet 
nggih kak untuk lebih 
jelasnya.  Suwun

29 29 September 2020 Nur Sochip mau tanya..klo saudara baru datang 
dr luar kota sebaiknya lapor dulu k 
mana..minta saranya..

ke satgas daerah masing 
masing.
bisa ke pernagkat desa 
setempat

1 2 Oktober 2020 Hyma mohon informasi, untuk meminta 
surat keterangan ijazah rusak atau 
tidak terbaca bagaimana caranya?

Dinkes Prov Jateng hanya 
menerima ijazah bagi 
lulusan akper Pemprov 
Jateng, selain alumni tsb 
mohon menghubungi 
kampus masing masing 
nggih

2 5 Oktober 2020 Dewi Laras selamat pagi pak maaf mau tanya 
apakah hasil swab pasien bisa di 
lihat secara legal ? 
tidak melalui tlfn ?

swab hak pasien untuk 
tahu.monggo ditanyakan 
ke yang 
menangani/pemeriksaan 
swab

3 10 Oktober 2020 Damsuki Wijaya 
Damsuki Wijaya

Rakyat harus bagaimana segala 
aktivitas berhenti

OKTOBER



4 10 Oktober 2020 Hans Std Permisi min , ada lowongan untuk 
org yang bikin poster nggak
Saya bosen nganggur

mohon maaf untuk loker 
saat ini belum ada

5 11 Oktober 2020 Sigit Setiawan Maaf mau menanyakan temtang 
legalisir str di dinkes provinsi jateng 
mas/mba?
Klo Bisa menanyakan lagi saat 
pandemi sperti ini apakah bisa 
melalui online atau lainnya?  
Trimakasij

bisa dikirimkan pos ke 
alamat dinkes Prov Jateng

6 11 Oktober 2020 Andy Cobal mohon info hasil tes swap saya 
sudah 19 hari kok belum keluar ya 
Pak?

7 12 Oktober 2020 Apriza Handayani Bolehkah tanya min sebenarnya 
sertifikat imun gratis apa bayar

programnya siapa?

8 15 Oktober 2020 Agatha Fanny Tyas Bisa saya minta tolong
Ada pasien positif covid tp 
berkeliaran kmna"

pasien atas nama siapa dan 
alamat tinggal lengkapnya 
dimana?



9 16 Oktober 2020 Cak Bub Komentator Assalamualaikum pak saya mau 
tanya jika kita memakai masker 
berarti kan kita bernafas di dalam 
masker jadi jika kita mengeluarkan 
nafas yang berbentuk karbondi 
oksida yaitu gas yang berbahaya jika 
kita menghirup nya kembali berarti 
kita menghirup racun?
-Jadi apakah di masa pandemi ini 
saya harus memakai masker?(tapi 
bukan kah masker itu malah 
membuat kita tambah sakit pak)
-dan saya mau bertanya juga pak 
mengapa kita harus takut kepada 
covid-19/corona sedangkan kita saja 
tidak pernah takut pada yang 
menciptakan corona(tuhan kita)?
-dan apakah selayak nya wisata-
wisata telah di buka sedangkan 
sekolah masih di tutup pak ingat pak 
perjuangan anak indonesia sekarang 
ini hayalah belajar bukan nya pergi 
kesana sini tanpa arti pak?
-dan apakah corona itu nyata atau 
hal bisnis semata?
Maaf pak mengganggu waktu nya 
dan saya mohon jawaban secepat 
nya!  Sekian terimakasih
Wasalamu'alaikum wr.wb



10 16 Oktober 2020 Wildan Pratama mau tanya rapintes daerah magelang 
dan sekitarnya berapa biayaanya

silahkan menghubungi 
hotline covid di masing 
masing kota kab berikut
untuk area kab magelang 
0293-3301010
untuk wil kota magelang 
0293-310262 atau WA 
085726960970

11 19 Oktober 2020 Alif Maaf mau tanya gejala awal orang yg 
terkena corona apa saja

12 25 Oktober 2020
Rangga Septevan

Assalamualaikum
Maaf saya mengganggu waktu nya
Saya cuma mau tau nasib saya ini 
gimana ?
Saya kemaren rapid test hasil nya 
reaktif jadi saya bingung harus 
gimana sedangkan saya disini kerja 
nya ngurus ayam saya mau ke RS 
bingung engga ada biaya saya mau 
swab bingung juga engga ada biaya 
jadi apa yang harus saya lakuin

13 27 Oktober 2020 Nur Sugianty   
NOVEMBER



1 1 November 2020 Tahriellz PoEl Assalamualaikum selamat siang 
pak / bu. Mau tanya ..  untuk 
pasien covid 19 itu untuk ruangan 
isolasinya ruangan khusus atau 
dicampur dengan pasien  lain yg 
bukn covid..  trmksih

Ruang isolasi 
merupakan ruangan 
yang didesain khusus 
untuk menangani pasien 
dengan penyakit infeksi 
agar terpisah dari pasien 
lain. Tujuan adanya 
ruang isolasi di rumah 
sakit adalah untuk 
mengendalikan 
penyebaran penyakit 
menular yang bisa 
mewabah Dengan kata 
lain ruang isolasi adalah 
mencegah penularan 
penyakit ke orang lain.

2 2 November 2020 Mia Safira Purwojiwo apakah ada yg 
ter'jangkit firus korona???

monggo pantau terus 
https://corona.jatengprov
.go.id/

3 16 November 2020 Deny Desa kami ada orang hajatan
padahal baru saja ada orang 
positip Corona
Berbagi lokasi berakhir

Sudah coba 
dikomunikasikan denga 
pak RT?



4 16 November 2020 Wong Ngapak 
Bumiayu

pak tolong saya pak saya mau 
operasi mata tpi gak ada 
biayanya gmna caranya yah pak 
biar bisa disembuhkan mata saya

Sudah punya kartu Bpjs?
saran kami, jika belum 
memiliki kartu JKN KIS 
silahkan mengajukan 
pembuatan di kantor 
terdekat. Untuk bantuan 
lain, mohon jg dapat 
menghubungi dinas 
sosial setempat nggih 
dengan sebelumnya ber 
koordinasi dengan 
perangkat desa 
setempat untuk 
pendataan

5 18 November 2020 Benny San selamat malam , di desa saya 
banyak sekali kandang ayam dan 
mengakibatkan bau dan lalat 
yang meresahkan . . 
pemdes setempat diam saja

Desanya dimana? 
Laporan jenengan 
menjadi kewenangan 
dinas lingkungan hidup, 
monggo disampaikan jg 
nggih

6 23 November 2020
Mira Mufrodhi

Apakah bisa untuk uji progrance 
cemical dan jandungan entanol 
pda pengahrum ruangan aroma 
terapi pak

apakah yang dimaksud 
di tempat bekerja 
jenengan?



7 27 November 2020 Moch Amirudin SELAMAT PAGII..
Saya mau bertanya,bagaimana 
cara melaporkan pelanggaran 
covid 19.....Karantina positif covid.
Hanya yg positif yg di 
karantina,tapi 1 ruangan tidak 
dikarantina.

elanggaran nopo nggih 
yg dimaksud?

8 28 November 2020 Muhammad 
Itishom

Assalamualaikum selamat 
malam,  mau tanya untuk 
informasi santunan keluarga 
meninggal karena covid masih 
ada,  karena saya sudah 
mengumpulkan data persyaratan 
sesuai arahan lewat keluaran 
dan dinsospermasdes,  dan itu 
sudah saya kumpulkan 1 bulan 
yg lalu sejak bapak saya 
meninggal tanggal 15 oktober 
2020 , mohon infonya dan 
mohon bantuannya karena 
memang sangat saya butuh kan 
untuk bantu  keperluan sehari 
hari,  karena sekarang saya 
cuman tinggal sama adik,  dan 
ibuk sudah tidak ada / meninggal 
dunia 4 tahun yang lalu tanggal 
11 november 2018 🙏

santuna keluarga 
meninggal karena covid 
di jateng coba ke dinsos. 
bukan dinkesprov 
nggih.nuwun



9 28 November 2020 Romo NietZche 
Jenar Aryasatya

elamat sore, mau menanyakan 
untuk protokol covid. 

Ini di pabrik saya ada yang 1 
positif dan ada yang reaktif rapid 
kemaren. Hari ini tambah lagi 
yang reaktif. Tapi pabrik tidak 
diliburkan untuk karantina 
mandiri. 

Apakah seperti itu standartnya?

kewenangan 
manajemen perusahaan 
masing masing nggih. 
monggo dikonsultasikan 
dengan pihak 
manajemen perusahan 
panjenengan

10

6 Desember 2020 Ririn Riyan Rina selamat pagi pak.

gimana cara menghadapi 
masyarakat setelah masa isolasi 
mandiri selesai terima kasih pak 
sudah mau jawab

jauhi virusnya, bukan 
orangnya ya
tetap patuhi protokol 
kesehatan, diantaranya:
memakai masker
jaga jarak
cuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir
pakai hansanitizer jika 
tidak memungkinka 
dnegan air dan sabun
menghindari kerumunan.
mohon bisa saling 
mengingatkan kepada 
oranglain



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 21 Januari 2020 @tikanidya Kalo ada yg terduga terkena 
virus corona lapor dimana ya 
utk wil. Jateng??

ke hotline masing2 
kab kota kak

2 23 Januari 2020 @randist44 Maaf pak...mau tanya saya 
mau gunakan BPJS PbI saya 
d RS kenapa d tolak...dengan 
alasan tidak aktif dan harus 
pindah ke mandiri... dan 
petugas bilang BPJS saya 
bukan PBI tapi PPU... saya 
dapat dari pemkot...

mohon ditanggapi 
juga nggih. nuwun

3 30 Januari 2020 @puskesmas_
wonogiri_1

Ijin bertanya, apa yg dilakukan 
oleh puskmas, jika 
menemukan kasus seperti 
dalam simulasi tersebut, 
dengan keterbatasan alat, tks

mohon segera 
koordinasikan 
dengan dkk 
wonogiri. Ada wa 
grup yg sudah 
dibentuk. Ketika 
rakor corona virus 
di Dinkes prov hari 
Selasa kemarin, 
sudah diberi 
RTLnya. Mohon 
saling Share 
ilmu.nuwun

1 4 Februari 2020 @suprih_atun terntuk @dinkesjateng_prov 
kami mau minta bantuan 
donasi berbentuk masker 
kepada pemerintahan jateng 
terutama kepada gurbenur ku 
tercinta pak @ganjar_pranowo 
dan bupati wonosobo pak 
@eko_purnomo.bupatiwonoso
bo karena kami warga jateng 
di hongkong lg krisis masker 
sedangkan virus coro tiap hari 
menyebar dengan pesatnya 
mohon untuk di perhatikan 
terimaksih

sampun dikirimkan 
dari Gubernur 
Jateng melalui 
Dinkes Prov 
Jateng. Nuwun

2 11 Februari 2020 @suprih_atun pak gak pingin ta donasi 
masker ke hongkong karena 
warga jateng lg krisis masker di 
sana 

sampun nggih, 
bantuan dari 
Gubernur Jateng 
melalui Dinkes Prov 
Jateng sudah dlm 
proses pengiriman

PENGADUAN MELALUI MENTION INSTAGRAM @dinkesjateng_prov TAHUN 2020
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3 18 Februari 2020 @aguss_kling untuk pengumuman hasil 
admin nanti lihat dimna 
kak..kapan?

4 18 Februari 2020 @mikhameilina Hasil pengumuman lolos admin 
bisa di lihat dmn

5 18 Februari 2020 @miftanelly Hasil pengumuman bisa dilihat 
dimana ya kak

Info rekrutmen 
tenaga TB RO:
Saat ini masih 
dalam tahap 
seleksi administrasi, 
untuk pelamar 
yang lolos 
administrasi akan 
dihubungi via 
telpon selambat 
lambatnya tanggal 
12 Maret 2020. 
Untuk waktu tes 
wawancara jk lolos 
administrasi, yang 
seharusnya 
dilaksanakan 
tanggal 11 Maret 
2020 siundur 
menjadi tanggal 13 
Maret 2020.
Matur suwun

6 18 Februari 2020 @rafitafuadah Maaf kak mungkin ada 
alternatif lain untuk 
menghubungi peserta selain 
dengan telfon?

ketentuannya sdh 
seperti itu ya

7 18 Februari 2020 @htanoyo Pengumuman tenaga TB RO 
bisa di lihat dimana ya

8 18 Februari 2020 @info_lowonga
n_kesehatan

Belum ad pengumuman kah 
min? Adakah disini yg sudah di 
tlp ??

1 6 Maret 2020 @betoe_prata
ma

Nah pak.. Tolong rsud 2 seluruh 
jateng pelayanan di tingkat kan.. 
Kami rakyat kecil sering di 
acuhkan.. Soal pelayanan.. Dan 
peraturan dokter dan perawat 
harus yang tegas.. Pasien 
datang jam 7 eh dokternya 
datang jam 12...praktek dulu di 
rumah 🙏🙏

MARET



2 12 Maret 2020 @lyx.970420 Mksudny 2 yg meninggal bkn 
krna covid19 ini bagaimana ya 
dok? Td dr. Yuri mengatakan 1 
pasien pdp yg meninggal 
positif? Apakah bukan yg 
drawat d rsdm?

3 14 Maret 2020 @firmanbamatr
af

Admin apakah bisa setiap 
informasi kesehatan terutama 
covid-19 yg sedang merebak 
utk disertakan pula juru 
bahasa isyarat atau teks 
bahasa Indonesia Agar 
teman2 Tuli juga mendapat 
informasi dan tidak tertinggal 
terkait hal ini, mohon 
diperhatikan, terimakasih

matur nuwun kakak 
untuk saran dan 
masukannya 😊🙏

4 14 Maret 2020 @eni_ruby_mal
iq

Mohon maaf ibuk... untuk cuci 
tangan..... mematikan kran 
baru ambil tisu... apa tisu dulu 
dipake keringe tangan 
kemudian tisu nya buat nutup 
kran baru dibuang.... mohon 
penjelasan yg tepat ibuk... 
suwun....

5 14 Maret 2020 @_bayuprasety
a

Min, mau tanya. Apakah 
pemeriksaan gejala corona di 
RS rujukan bisa pakai BPJS?

Biaya perawatan 
bagi pasien yg 
bukan corona virus 
mengikuti sistem 
pembiayaan spt 
penyakit lain 
sedangkan pasien 
yg terdiagnosa 
corona virus biaya 
perawatan dapat 
diklaimkan sesuai 
Peraturan Menteri 
Kesehatan no.59 
tahun 201

6 14 Maret 2020 @tendi.prayitno Selamat pagi, permisi
Saya mau menanyakan soal 
tes virus corona dijateng 
apakah free seperti di jatim 
atau tidak?
Saya bukan pengguna bpjs 
jadi was was dengan biaya yg 
harus dikeluarkan kalau 
ternyata besar.
Terimakasih

sampun di jawab 
nggih mas, coba 
cek kembali 😊



7 14 Maret 2020 @agnez_hesty Mohon informasi detail.. yang 
positif korona berapa orang.. 
katabya cuma 4 tapi kemarin 
waktu siaran langsung di IG 
kok 15 orang.. dan lokasi 
dimana saja. Terimakasih

cek di postingan 
terbaru ya siss 👍

8 16 Maret 2020 @rivai_ac Websitenya user friendly bagi 
pengguna smartphone juga 
yah @dinkesjateng_prov

alamat website bisa 
diakses baik dr 
smartphone atau dr 
pc ya kak 👍

9 16 Maret 2020 @hwdya Informasi yg bisa diakses 
online dimana ya min? Adakah 
data darimana saja pasien yg 
positif covid19 di jateng?

10 16 Maret 2020 @irani_wuland
ari

kalo bisa bentuknya aplikasi 
yang bisa di download di 
playstore, biar memudahkan 
pengguna android 🙌

matur nuwun saran 
dan masukannya 👍

11 16 Maret 2020 @alvinozivarop
utra

Mantab,jateng 
gayeng...mohon di share 
persebaran virus corona 
diwilayah mana saja jadi kita 
sebagai masyarakat bisa lebih 
jaga diri dan waspada untuk 
tidak mendekat ke zona merah

nggih sedang dalam 
pengembangan, 
semoga jateng bisa 
menjadi lebih baik 
lagi mas 👍

12 16 Maret 2020 @fandriaswijay
anto

Pabrik2 gmn pak 
@dinkesjateng_prov ? Mohon 
dikasih semprotan juga pak 
biar kami karyawan2 pabrik 
tidak was2 dlm bekerja.

kebijakan pabrik 
tempat kerja 
njenengan 
nggih.nuwu

13 16 Maret 2020 @mommy_thall
a

Masker donk masker,sama 
sanitizer...masih banyak yg 
butuh niihh 😥  tolong donk pak

masker bisa pakai 
masker kain, bisa 
buat sendiri juga 
dan sekarang 
banyak yang 
menjual, cuci 
tangan tidak harus 
pakai hand 
szanitizer, bisa 
pakai sabun.nuwun



14 18 Maret 2020 @fuzs.ocean Hallo dinkes 
@dinkesjateng_prov diapotik 
katanya handsanitizer atau 
alkohol ,masker habis. Tp knp 
masih ada yg jualan online. 
Apakah mgk oknum2 pekerja 
di apotik itu sendiri yg 
menjualnya secara online. 
Tolong disidak apotik2 yg 
menimbun masker dan hand 
sanitizer . Terutama yg tulis di 
depan pintu masuk apotik 
"alkohol,hand sanitizer dan 
masker Kosong " tolong sidak 
apotik2 tsb.

15 18 Maret 2020 @marwahwul 
iya

Ga bisa dibuka (TERKAIT 
WEB CORONA JATENG)

dicoba akses lagi 
ya kak

16 18 Maret 2020 @ilfi.af heyyy gabisa dibukaaa.ayolah, 
propinsi lain gada yang 
situsnya unreachable gini

17 18 Maret 2020 @lailataghistina
__

kami jadi dapat memantau dan 
update serta terhindar dari 
berita hoax

18 18 Maret 2020 @justttcliq Tapi ga bisa dibuka 😔😔  apa 
karna terlalu banyak yg 
ngakses kah?

mohon dicoba 
kembali kak 😊

19 18 Maret 2020 @constlac peta pesebaran corona kok 
gak ada lagi di web??

20 18 Maret 2020 @thy_km Petanya kok ga ada lagi.. 
makin panik kalo ga ada peta

21 18 Maret 2020 @vivisumarno mohon dibuatkan peta 
persebaran beserta informasi 
odp, pdp, dan positif covid, 
agar masyarakat lebih 
waspada. bisa mencontoh 
situs provinsi sebelah, DIY.

22 18 Maret 2020 @elitapus Selamat malam min, apakah 
bisa selain data juga 
persebarannya di update? 
Seperti tgl 17 pagi kemarin

23 19 Maret 2020 @firmanbamatr
af

Terimakasih atas sulih teks 
bahasa Indonesia admin, 
semoga terus, semoga sehat 
selalu!

nggih sami2

24 19 Maret 2020 @ronald_rm7 Updatenya setiap jam berapa 
min ,saya cek kok belum 
berubah



25 20 Maret 2020 @alvinozivarop
utra

Saran untuk dinkes 
jateng,dimohon untuk petugas 
medis faskes pertama ,petugas 
tolong diberikan baju 
STANDART VIRUS CORONA 
untuk mengantisipasi 
penyebaran virus corona 
dikarenakan faskes tingkat 
pertama seperti puskesmaa 
sangat rawan bersinggungan 
langsung dengan pasien,karena 
penyebaran virus corona sulid 
dideteksi sedini mungkin..,kami 
mohon perhatikan saudara 
saudara kita team tenaga medis 
dijateng ngeh bapak...kasih 
mereka baju standart 
corona,masker,dan pelindung 
mata...salam 
hormat🙏🙏🙏 semoga kita 
semua selalu dalam lindungan 
allah swt🙏 amien

maaf kak, yg dapat 
menerima pasien 
dengan suspect 
corona adalah RS 
rujukan yg sudah 
ditunjuk, maka dari 
itu sejak awal 
diberitahukan 
bahwa screening 
dianjurkan langsung 
ke RS rujukan. 
Alasannya adalah 
karena di faskes 
pertama sarana & 
prasarana tidak 
selengkap RS 
rujukan, misalnya 
ruang isolasi & 
dokter dengan 
spesialis paru. Oleh 
karena itu Alat 
Pelindung Diri 
(APD) lebih 
diprioritaskan untuk 
RS rujukan. Begitu 
ya kak paham kan? 
😊

26 20 Maret 2020 @chanifaibrahi
m

Gimana dengan peta sebaran 
covid 19 virus di jateng? 
Apakah sudah dibuat spt di 
jabar?krn itu sgt penting utk 
warga agar waspada...

nggih suwun 
masukannya, 
sedang update dan 
akan menuju 
kesana nggih untuk 
perkembangannya 
🙏

27 20 Maret 2020 @yokoajiyanto Assalamu'alaikum,
Admin, mau nanya,
Terkait misal ada ORANG 
YANG MENINGGAL.
Pasti banyak kerumunan 
orang terutama mbah mbah yg 
imun nya mungkin udah nggak 
kebal lagi.
Yg dikhawatirkan misal ada 
salah satu yg korona, bisa 
nyebar semua kan,
Ada gak min, solusi utk 
pemakaman seperti apa, agar 
bisa social distancing juga, 
dan resiko nya tinggi juga utk 
penyebaran virus.



28 20 Maret 2020 @arga11 Assalamualaikum min izin 
bertanya. Misal saya skrg saya 
sdg di Semarang dan 
berencana pulang ke 
kampung halaman, apakah 
saya bisa diseput ODP? 
Mohon pencerahannya, 
terimakasih?

29 20 Maret 2020 @valentinesire
gar

Apakah ciri-ciri yang 
dimaksudkan harus semua 
terpenuhi atau boleh 
beberapa poin saja untuk bisa 
melakukan test gratis?

30 20 Maret 2020 @husniafu Apakah test ini gratis hanya 
untuk yg positif saja? Atau 
gratis untuk semua hasil? 
Mohon himbauannyaa

31 20 Maret 2020 @nuchy_fadhil
a

Sebelum.indonesia terdeteksi 
bnyak yg kena corona..sy tgl 1 
maret habis dr malaysia.masuk 
lewat batam.d test suhu 
normal..apakah sy sekarang 
perlu test di.rs terdekat?? 
Wlpun tanpa tanda2

32 20 Maret 2020 @bianco_alme
er

Saya di perbedaan macanan 
kab semarang.. Pemeriksaan 
paling dekat dmn pak/bu?

33 22 Maret 2020 @dhieey_ Tolong lengkapi APD untuk 
paramedis pak..

monggo cek live ig 
kami pagi ini. 
Bapak Gub mpun 
ngendikan.

34 22 Maret 2020 @evianaajik92 pembatasan orang dari dan ke 
daerah positiv pak,supaya 
tidak menularkan ke orang2 di 
daerah

nggih.nuwun

35 22 Maret 2020 @rinamartisiani Minta tlg dong pak, peta 
persebaran covid 19 di jateng di 
share agar kami2 jg bs lbh 
waspada.trmksh🙏



36 23 Maret 2020 @nurminingsih
2

Mantaps pak...semoga juga 
difahami oleh semua 
kalangan....masyarakat maupun 
pejabat...jika ingin bagi2 masker 
atau handsanitizer sebaiknya 
didatangi satu2 ke rumah2 jadi 
tanpa keributan ataupun 
kerumunan...efektif, efisuen, 
dan solutif...Aman yg dibagi 
aman yg memberi...semangat 
ya Bapak Teladan 
kami...semoga diberikan 
kesehatan selalu...bersama 
sama kita bahu membahu 
melawan badai virus ini...yg 
entah sampai kapan kita tdk 
ada yg tahu...yg pasti tetap 
ikhtiar dan tawakal...hormat 
saya anak klaten yg dirantau 
...🙏🙏🙏🙏🙏🙏

maturnuwun untuk 
sarannya.

37 23 Maret 2020 @agus_darso Kiranya... Crew Puskesmas siap 
mensosialisasikan... 🙏🙏🙏

nuwun

38 25 Maret 2020 @deaadelina Pak mohon saya di bantu saya 
ada bahan spunbound 
gramasi 55 75 dan 100, saya 
mau sumbang untuk di 
produksi APD bisa di kirim 
kemana?

kami dm 
nggih.nuwun

39 25 Maret 2020 @dwi_rah999 Saya mau tanya apa bisa kita 
sebagai warga melaporkan jika 
ada perantau dari jakarta yg 
baru saja pulang kekampung 
hari ini? & apakah setiap 
kabupaten ada pelayanan 
pengecek'kan kesehatan untuk 
perantau² yg baru saja pulkam 
dr jakarta tersebut? Jika kita bs 
melapor, maka kita hrs lapor 
kemana?? Mengingat situasi 
jakarta sekarang yg sudah 
darurat covid 19. Mohon 
dijawab, terima kasih🙏

1. Melaporkan ke 
pihak pemerintah 
desa shg bs 
dipastikan mereka 
Stay at home
2. Melapor ke pusk 
terdekat agar bisa 
di screening 
kesehatannya



40 25 Maret 2020 @feny_lollypop Mbuk nyuwun tulung min,kasih
 penyuluhan untuk warga 
Demak.khususnya mranggen 
dan sekitarnya.mereka seperti
 gak mau tau lhoo dengan 
wabah ini.masih banyak yg 
kumpul2 juga.ditanya takut 
corona apa gak?jawabpe kug
 malah “rak wedi.corona kan 
penyakite wong sugeh sing 
luar negrinan”
Omegoottt 
🤦♀🤦♀🤦♀🤦♀

41 25 Maret 2020 @jisoo_is_goo
d

Innalillahii...ya Allah makin 
tmbah bnyak aja jateng yng 
kena.. Tegal daerahku 1 yng 
kena...😭😭

42 25 Maret 2020 @g4nt3ng3r sebenarnya jika semua org 
sadar, maksudnya pola 
berfikirnya saya ikuti anjuran 
pemerintah karena saya takut 
terkena virus dan menularkan 
keorang lain (sama juga saya 
merugikan orang lain) semua 
pasti nurut.. tapi kebanyakan 
org sombong & sok ga takut 
dengan wabah ini itu yg 
menjadikan mereka ga bs 
nurut.

dikomunikasikan 
dengan 
perusahaan, 
disnakertrans 
jg...pripun? 
Mengkomunikasikan 
 hal2 yg terbaik, 
gda salahnya toh?

43 25 Maret 2020 @netijen_7676 kebumen ada belom
44 25 Maret 2020 @ramd_fitri kalo ada yang sembuh, share 

juga ya min
45 25 Maret 2020 @reniherdianti0

7
Pak, ada beberapa yang 
datang dari Jakarta. Apakah 
dia sudah dperiksa dan aman 
mdik ke daerah jateng????

46 25 Maret 2020 @chanifaibrahi
m

Rapid test utk jateng kpn ini

47 25 Maret 2020 @klinik_keluarg
asehat

Pak bagai mana ini , jakarta 
pekerja diliburkan ... dan 
mereka yg merantau malah 
pulang ke desa , di daerah 
blora ... kasihan teman teman 
kami di puskesmas harus 
memeriksa sekian banyak pem



48 27 Maret 2020 @sartikaferi Klo ada orng dri lain pulau 
pulang ke desa n udh lapor 
bides n puskesmas tp di priksa 
keesokan harinya itu bner gk sih 
min?pdhal qt gak tau slma 
seharian dy bner" isolasi diri ap 
gak atau ktmu dg siapa aj 😢

49 27 Maret 2020 @arul_h Min.. Demak apa belum ada 
data, mengenai covid-19, per 
kecamatan di kab.demak 🙏

monggo demak 
webnya : 
corona.demakkab.g
o.id

50 27 Maret 2020 @goldnavy99 Di daerah Gombong 
,Kebumen bnyk bgt 
perantauan dr jakarta yg mudik 
,tlg utk ditindak tegas 
@dinkesjateng_prov ,rapid test 
atau bgmn gtu biar terdeteksi 
lbh cpt agar tdk menular ke yg 
lainnya

51 27 Maret 2020 @citrapriawati ada kabar kalau perantau 
yang mudik ke jateng wajib 
lapor terkait corona apakah 
benar? Kebetulan adik saya 
pulang di tanggal 28 feb 2020 
apakah wajib lapor juga . 
Mudik dari jakarta utara

52 28 Maret 2020 @imamsyef Bos update peta terdampak 
per kecamatan dong yg versi 
medsos

53 29 Maret 2020 @bamz_darma
wan

Gak ada update harian status 
Covid-19 jateng ya min?

covid.jatengprov.go.
id monggo

54 29 Maret 2020 @maharaniwidy
a10

Saya pilek, batuk, pusing, 
kadang demam kadang ga.. 
Tp takut priksa krna stigma.

lebih baik sekarang 
periksa, tau tata 
laksana yg tepat, 
daripada terlambat. 
Bapil kan banyak 
penyebab kak...

55 29 Maret 2020 @juliaralan Izin min. Tolong sampaikan ke 
pejabat KAI. Mereka di kantor 
jl. Thamrin masih pada 
ngumpul rame2 apel dan 
senam padahal suasana 
sedang spt ini. Di stasiun 
tawang aja penumpang mau 
masuk disemprot dan kursi2 
dibuat berjarak utk social 
distancing. Warga sekitar 
kantor KAI semarang malah 
jadi khawatir

mohon 
ditindaklanjuti 
donk... Keresahan 
warga jateng. 
Nuwun sanget🙏



56 29 Maret 2020 @umiyati_hary
anto

Sebaran covid 19 di jateng 
daerah mana saja? Apakah 
sudah ada peta sebarannya 
seperti provinsi lain?

monggo dicek 
corona.jatengprov.g
o.id, monggo

57 29 Maret 2020 @mardiantisari Dear admin, di situs 
corona.jatengprov.go.id 
kenapa belum update terkait 
korban meninggal yg ada di 
RS Kraton Pekalongan ya?

58 29 Maret 2020 @perdi_wibowo Saya tgl 18 pulang diklat 10 
hari dijogja... saya termasuk 
odp bukan ya? Sy merasa 
sehat tidak ada tanda2 batuk 
demam ataupun pilek... 
trimakasih

cek web corona 
diy.nuwun

59 29 Maret 2020 @ahmad0693 web pantauan corona jateng 
kok ga bsa d akses ya min ?

lg oroses update

60 29 Maret 2020 @roney117 Adakah data kasus covid dg 
berbagai levelnya per 
kecamatan se Jateng? Tks

61 29 Maret 2020 @barakallah.ga
lery

Selain panas dan pilek, 
apakah penderita covid19 
selalu disertai dengan batuk?

1 1 April 2020 @yuk_sew4 Menanggapi adanya virus covid 
19 yang mewabah, dengan ini 
kami menciptakan tembusan 
sebuah bilik sterilisasi untuk 
mencegah penyebaran virus 
CORONA. Tidak hanya 1 versi 
namun kami menciptakan yakni 
ada 3 versi yg mempunyai 
kapasitas dan nilai fungsi yg 
berbeda namun tetap satu 
tujuan yaitu mencegah virus 
CORONA. Versi PREMIUM, 
MEDIUM, & LOW Bisa di pesan 
mulai dari sekarang!!! Admin : 
Tika 085640238000 Sayangi 
lingkungan anda, agar kerja 
tetap steril😊

2 2 April 2020 @sho_sjf Kalau bisa diperjelas juga 
persebaran per kabupaten atau 
kotanya min, biar kayak punya 
jatim. Bagus dan Informatif 
sekali @jatimpemprov tolong 
min, dengarkan suara rakyat 
seperti kami 😀🙏

ggih diusahakan

APRIL



3 2 April 2020 @zaini.san setuju sekali sih infografisnya 
di ig di tingkatkan, seperti web 
nya mantep banget gila, web 
terbagus se indonesia

4 2 April 2020 @joenam.joena
m

Mohon infonya min, pasien yg 
pekalongan menurut radar 
pekalongan sudah 
meninggal,tapi mengapa d 
situs corona.jatengprov.go.id 
kok masih ada.. mohon 
pencerahan 
@dinkesjateng_prov kami 
sebagai masyarakat bingung 
mana yg benar

5 2 April 2020 @triadiselusin mohon info peta sebaran
6 2 April 2020 @novian_ari knpa yg sembuh datanya tdk 

masuk ke web resmi 
covid19.go.id

7 2 April 2020 @susuraspal Mengapa sekarang website 
infocorona jateng tidak 
terdapat data daily new case 
or daily total case?! Juga tidak 
terdapat data case per 
kabupaten/kota di Jateng

8 3 April 2020 @puttrie_ayu Klo mau ke semarang cuman 
sehari pulangnya harus isolasi 
diri apa gak?

9 3 April 2020 @bamz_darma
wan

Min, update 3 april koq blm ada? 😁

10 6 April 2020 @ikha_sembad
a

Bagi2 masker donk min, 
harganya mahal dan kurang 
terjangkau

11 6 April 2020 @by40358 Assalamualaikum mau bertanya 
apakah ada intensif untuk 
petugas cleaning service di 
Rumah sakit Rujukan Covid 19, 
Maturnuwun 🙏

kebijakan tsb blm 
diatur. Diatur oleh 
manajemen rs 
tsb.nuwun

12 7 April 2020 @puspa_riyant Nitip usul "Mohon kesejahteraan 
perawat lebih diperhatikan lg 
donk pak/bu dgn peraturan yg 
jelas dan tertulis krna memang 
pelaksana dilapangan yg sangat 
beresiko utk terpapar inos dr RS 
dan pasien" 😊🙏  trimakasih 
dinkes



13 8 April 2020 @yullita8 apan peta penyebaran di 
Jateng diperbarui? Data dan 
peta udah jauh banget 
bedanya. Tolong di update jg 
petanya

basic data kami 
berdasarkan pusat 
dan Data konfirm 
covid19 
berdasarkan data 
di rawat di rs.bukan 
domisili/ktp per kab 
kota.nuwun

14 8 April 2020 @yullita8 kenapa di web ada peta 
domisili dan rs? Kenapa tidak 
mencoba untuk diperbarui 
dicocokan dg data dr pusat? 
Kalau mengacu data RS juga 
skrg tidak tepat contoh di data 
RS A ada sekian tapi di peta 
RS tidak ada? Orang kalau 
mau liat di web jateng data sm 
peta beda jauh kan jadi gimana

15 8 April 2020 @_missemmy Maaf pak gub 
@ganjar_pranowo,, saya 
apresiasi himbauan bapak 
untuk tidak mudik bagi para 
perantau. Tapi kenyataannya 
banyak yang tidak 
menghiraukan pak,, mereka 
tetap saja mudik. Surat 
pernyataan untuk karantina 
mandiri memang diisi, tapi 
hanya sekedar diisi dan tetap 
saja keluyuran keluar rumah. 
Saya sebagai tetangga jadi 
was was. Mungkin akan lebih 
baik jika ada sanksi tegas

jenengan di desa nopo?

16 8 April 2020 @lyenaastutie lebaran boleh mudik enggak 
sih min?semarang ke sragen?

17 8 April 2020 @sania_ilul812
18

kalo yang kuli bangunan itu 
gimana pak, kaya suami saya

monggo 
ditanyakan 
@nakertrans.provjat
eng ..nuwun

18 8 April 2020 @erna_setyoni
ngrum

kalo untuk yang ojol gimana min ?monggo 
ditanyakan 
@nakertrans.provjat
eng ..nuwun

19 9 April 2020 @yulianto3wibo
wo

ntarkab di jateng termasuk 
mudik apa bukan...??😢😢



20 9 April 2020 @zoraya.pw72
73

Kalau misal terpaksa karena 
sudah tidak ngkos lagi mau 
ambil barang-barang boleh 
tidak melakukan bepergian 
dari kota Batang menuju kota 
Semarang dalam satu hari, PP 
(pulang pergi) Min? 
@dinkesjateng_prov

21 11 April 2020 @arifatmaningr
um

ini kenapa update pasien cuma smapek tgl 2 😣maksudnya? Bisa 
dilihat hlo kak di 
website. Nuwun

22 11 April 2020 @nadyazallza selamat malam, persyaratan 
untuk fogging apa ya ?? 
@dinkesjateng_prov APA 
HARUS ADA YANG 
MENINGGAL TERLEBIH 
DAHULU BARU ADA 
PENANGANAN?? Karena di 
Kabupaten Tegal khususnya 
Kecamatan Lebaksiu, Desa 
Tegalandong, Perumahan 
VILLA SLAWI REGENCY 
sudah ada 6 kasus DBD dan 1 
orang meninggal karena DBD 
tetapi sampai sekarang belum 
ada tindak lanjutnya 
terimakasih 
@dinkesjateng_prov

23 13 April 2020 @bellasarah_7
2

Min @dinkesjateng_prov 
kenapa jumlah kasus per 
Provinsi di situs covid19.go.id 
yg Propinsi Jawa Tengah 
jumlahnya berbeda dengan yg 
diwebsite 
corona.jatengprov.go.id yg 
benar yg mana?

24 13 April 2020 @danuudirja min, knp hanya prov jateng yg 
tidak menampilkan data tabel 
rincian per kabupaten/kota 
untuk covid?

25 14 April 2020 @ariel_2629 Kok jumlah kasus Prov. Jawa 
Tengah di situs covid19.go.id 
dan corona.jatengprov.go.id 
tidak sinkron?? Mana yg betul 
@dinkesjateng_prov 
@ganjar_pranowo

26 16 April 2020 @raniairfan30 Maaf mau tanya kalau din kes 
dengan mtkp itu beda atau 
sama?soalnya No kontaknya 
kok sama dengan mtkp? 
@dinkesjateng_prov

mtkp jelas beda 
dengan dinkes. 
Makasih



27 17 April 2020 @sheila_oong Untuk warga jateng yg tinggal di 
bandung cimahi yg juga sdh 
diberlakukan PSBB Apakah 
juga mendapat hak yg 
sama?Terimakasih🙏

28 17 April 2020 @goldnavy99 Usul dong pak 
@ganjar_pranowo ,bgmn klo 
stiap desa menyediakan tmpt 
karantina utk yg pd mudik,krn 
klo di rumah masing2 sprtinya 
kurang efektif,krn bnyk yg 
ngeyel msh keluar rumah 
pergi2,di daerah sy Prembun 
udh kejadian pak,warga dtg dr 
bogor pulang tdk isolasi 
mandiri akibatnya bnyk yg ikut 
positif covid ,bahkan balik ke 
bogornya naik bus pak

29 17 April 2020 @ragel10.97 nasib e perantau yang di 
surabaya/sidoarjo gimana 
pak..? @ganjar_pranowo 
@dinkesjateng_prov

30 19 April 2020 @raniairfan30 Apa benar disini tempat 
kepengurusan str 
@dinkesjateng_prov

31 22 April 2020 @megaayoe19 List pasien corona d jateng kok ngk ada?ada di web iya
32 25 April 2020 @om2jahat lapor: jumlah data pasien (+) di 

rawat utk domisili banyumas 
tidak sama dgn jateng. sumber 
: 
http://covid19.banyumaskab.go
.id/

33 26 April 2020 @yuniekofitriyantiTp kog vaksin d tunda min?
34 29 April 2020 @inkabebeck Untuk STR yg sudah dilegalisir 

akan di kirim kembali ke alamat 
pengirim min 
@dinkesjateng_prov ??

Pengajuan bisa 
dikirim melalui pos 
ke yg ditujukan ke 
SEKSI SDMK 
DINAS 
KESEHATAN 
PROVINSI JAWA 
TENGAH. apabila 
pemohon 
menghendaki 
dikirim kembali, 
maka siapkan 
amplop balasan 
dan akan dikirim ke 
ybs melalui jasa 
pengiriman secara 
COD ... 
(dibebankan 
kepada Pemohon)



35 29 April 2020 @bruhwhosss amplop balasan yg seperti apa 
ya? Secara COD apakah tetap 
harus ke Semarang?

dikasi alamat 
njenengan. Biaya 
pgiriman 
ditanggung oleh 
pemohon.

36 29 April 2020 @samsiadewi_ Min aku udah buat STR dari 
2tahun yg lalu tapi gak tau 
udah jadi atau belum, kalau 
mau cek dimana ya?

buat dmn? Sesuai 
opnya masing2. 
Monggo cek info di 
webnya op yg 
menyediakan

37 29 April 2020 @puspa_riyant Kalo utk perpanjangan STR 
perawat tetap lewat MTKP ya 
min

Perpanjangan via 
online ke web 
sekretariat 
ktki.https://ktki.kemk
es.go.id/registrasi

38 29 April 2020 @okan_felani Mau tanya min, sebelumnya 
saya tidak tahu kalau kemarin 
di desa kami ada Posyandu di 
Balaidesa, karena adanya 
pademi seperti sekarang ini 
jadi kemarin hanya melayani 
suntik imunisasi saja. Jadi tadi 
sore saya membawa anak 
saya usia 3bln ke bidan desa, 
tapi bidantersebut tidak 
melayani suntik imunisasi di 
tempat tersebut, padahal anak 
usia dini harus tepat waktu 
untuk mendapatkan imunisasi. 
Terus menurut admin saya 
harus bagaimana nih min. 
Sedangkan bulan depan 
belum tentu ada apa tidaknya 
posyandu di desa kami karna 
pademi covid19 ini (kata bidan 
tersebut). Terimakasih.

39 29 April 2020 @yuniekofitriya
nti

Dsn kog d tiadakan min monggo dtanyakan 
ke pengurusnya. 
Kebijakan masing2 
nggih

1 1 Mei 2020 @blackmanta7
2

Kenapa data d kota semarang 
ada perbedaan antara web 
pemprov dan web kota? Yg 
bener yg mana? Terima kasih

MEI



2 3 Mei 2020 @dewiayu_aa Saya melihat Indonesia saat 
ini semakin tak baik, tapi saya 
melihat kota kecil ini semakin 
rame & penuh penduduk 
masih dengan santai jalan" , 
makan" dan beli makanan di 
pinggir jalan, apalagi saat ini 
sedang bulan Ramadhan 
semakin banyak orang keluar 
rumah tanpa masker membeli 
makanan takjil / untuk 
berbuka... YA TUHAN apakah 
mereka tak sadar ada virus 
mematikan yang belum 
ditemukan vaksin ? ? 
KESADARAN MASYARAKAT 
SANGAT KURANG

@purworejokab_ 
@satpolpp_purwore
jo 
@satpolpppurworej
o

3 4 Mei 2020 @alkha_lily Ponakan saya hampir 2bln blm 
imunisasi bcg, sdh ke RS sama 
puskesmas katanya gak 
melayani imunisasi??

4 4 Mei 2020 @yuniekofitriya
nti

Anak sy umur 9 bln wktnya bcg 
cm kog d tunda.k RS maupun 
Dr spesialis kosong smua.apkh 
aman tu?



5 6 Mei 2020 @opie_heri Saya penderita asma tapi 
hanya pas hamil aja min 
@dinkesjateng_prov gimana tu 
?

hamil bumil yg 
memiliki riwayat 
asma (bahkan sblm 
hamil)kemungkinan 
akan lebih sering 
terjadi ketika hamil. 
Apalagi dlm kondisi 
di tm3 dmn 
Semakin besar 
kehamilan. Sesak 
nafas yang terjadi 
pada masa 
kehamilan ini 
disebabkan krn 
bayi yg ada di 
dalam perut bumil 
sdh smakin besar & 
mendorong bagian 
bawah diafragma, 
jd bumil akan 
bernafas lebih 
cepat dari 
biasanya. Lebih 
baik ketika hamil, 
Hindari Faktor2 
pencetus asma 
ya...Dan smakin 
tingkatkan imunitas 
ketika kehamilan... 
Karena bumil 
memang pada 
dasarnya Imunnya 

6 10 Mei 2020 @laelatulistiqo
mah92

dtempat kami sdah hmpir 3 bln 
pak posyandu d 
tiadakan,mohon bantuannya 
pakk,,kshaan ank saya sdah 
jlan 5 bln baru imunisasi DPT 1 
pak,,,

monggo 
dibicarakan 
dengan 
puskesmas/ dinkes 
setempat. Nuwun



7 13 Mei 2020 aulia.aulia221 Iya benar,, kita org Jawa 
Tengah, identik dngn loman 
atine,, sabar narimo ing 
pandum,, untuk itu ayo 
bersama2,kita lawan corona 
dngn ttp taati anjuran 
pemerintah, dn jngn pula 
berlebihan, dn tdk pula panik 
kebangeten,, apa lg kita inget pr 
pejuang yg Ada di garis depan 
pr medis dn relawan,, mrk tdk 
bnyk bicara, mrk tdk neko2,,tapi 
mrk dgn pasti melangkah 
melawan wabah dn 
mnyelamatkan umat manusia,, 
kita yg jd penonton hendaknya 
positif dn berdoa untuk mrk 
smw,, 🙏

nggih.leres. nuwun

8 15 Mei 2020 @varia_ulf
K

Kalo dr semarang mau ke 
Jakarta karena tgl 1 Juni sdh 
masuk kerja apa yg diperlukan 
min? Dulu pulang ke 
Semarang bulan Maret karena 
WFH boleh pulang kampung 
dan langsung isolasi mandiri.

 monggo diurus aja 
spt yg diatas. 
Wlopun tgl 1 juni

9 15 Mei 2020 @aafwibymaha
rdika

Kalau lihat info covid jateng 
dimana yah?

https://corona.jaten
gprov.go.id/

10 17 Mei 2020 @rizkyprasetya
28

mau nanya, kenapa sih 
kadang data corona di website 
provinsi sama kabupaten 
beda?

Data di 
http://corona.jateng
prov.go.id adalah 
data entrian dari 
kab/kota...Silakan 
data bisa 
diambil,dengan 
menyebutkan 
sumber 
datanya..perbedaa
n data 
kemungkinan 
disebabkan 
dinamisasi sistem 
online. Diakses di 
web corona 
jateng..publikasi 
sudah lengkap..di 
klik di menu data



11 21 Mei 2020 @hasnahanif Maaf sebelumnya mohon 
untuk web covid jateng kl bisa 
disinkronkan dengan web 
kabupaten kota yg tahu persis 
warganya. Sehingga lebih 
akurat contoh hari ini 
Banyumas yg sudah sembuh 
37,Purbalingga 21 distu masih 
15

Data di web adalah 
entrian RS dan 
kabkota dan 
bersifat dinamisasi 
sistem online..ada 
juga yg dgn entrian 
dari sistem,untuk 
yg data ODP juga 
disediakan 
bridging..Proses 
verivikasi dan 
validasi dilakukan 
setiap saat oleh 
teman2 rujukan,,,

12 21 Mei 2020 @christentiretn
alia

min, syarat legalisir str bawa 
apa ya? apakah harus 
menyertakan ijazah aslinya? 
terimakasih 
@dinkesjateng_prov
5dReply

tdk perlu. Untuk 
caranya sama ya 
kak. Slama 
pandemi 
njenengan kirim 
saja. Nt dikirim balik 
dgn sistem Cod. Yg 
pembiayaannya 
dibebankan oleh 
pemohon. Nuwun

13 25 Mei 2020 @jlarem807 maaf tanya dibanding hari2 
sebelumnya penambahan 
positif jateng kemarin sedikit 
sekali. Ini beneran memang 
sedikit atau labnya yang pada 
libur? Smg memang sedikit, 
kalau libur sayang sekali... 
🙏🙏🙏

tidak ada yang 
libur. terima kasih

14 26 Mei 2020 @suprih_atun pak maaf mau tanya apakah 
bantuan BLT itu hanya untuk 
orang2 pilihan saja sdangkan 
banyak yang terkena dampak 
dri COVID-19 di desa saya 
contoh nya banyak janda2 tua 
yang tidak mendapatkan 
bantuan tersebut mksh

BLT ke dinsos 
nggih. Nuwun

15 28 Mei 2020 @adiprayogo1
708

Kami relawan satgas Covid kota 
pkl. Sangat bangga dng jateng 
karna masyarakatnya dan 
budayanya masih suka 
bergotong royong. Jateng jogo 
tonggo salam buat bpk ganjar 
dan dinkes jateng sekalian🙏

Tetap semangat 
kak. 👏👏👏

JUNI



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

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

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

faskes yg melayani 
test mandiri 
membeli alat test 
secara mandiri yg 
otomatis akan 
dibebankan dibiaya 
tindakan, 
sedangkan orang 
yang telah 

3 6 Juni 2020 @varia_ulf Kenalan sy byk tukang yg dr 
purwodadi,kudus dan pati. 
Mereka biasa pulang ke 
kampung halaman tiap akhir 
minggu dan balik ke semarang 
lagi pd hari senin. Habis 
lebaran kemarin infonya 
mereka tiap masuk semarang 
diminta rapidtest. Biaya 
rapidtest termurah di salah 
satu lab sekitar 390rb. Jumlah 
tsb terus terang cukup mahal u 
tukang mingguan. Apakah 
rapidtest bisa diganti surat ket 
sehat dr puskesmas asal?

tidak bisa. Terima 
kasih

4 6 Juni 2020 @nyanyem.123
0

Bisa pakai BPJS ga sih? klo mandiri ya tidak 
bisa kakak

5 8 Juni 2020 @3189ani Sehat dan budaya bersih 
berawal dari diri sendiri ...stay 
at home ..safe our famili

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



6 10 Juni 2020 @yatik_ngleba
k 

edih melihat lonjakan drastis di 
JATENG hari ini..😭😭😭😭  
semoga segera menurun dan 
pada sembuh semua. Sehat 
kembali JATENG ku... tercinta... 
😢😢😢😢

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

7 11 Juni 2020 @mafridho Selamat siang, ingin tanya 
adakah program test covid-19 
massal oleh pemprov? 
Dapatkan mengikuti test 
massal?

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

8 11 Juni 2020 @novicwulanda
ri
S

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

seharusnya sdh kak

9 14 Juni 2020 @arkana_00 Mau nanya, kalau mau 
membuat surat keterangan 
Rapid tes di puskesmas bisa 
nggak ya??

puskesmas mana 
nggih?



10 25 Juni 2020 @alfiatin_as Dear Bapak/Ibu yang 
Terhormat
Mohon dibantu pak
Mertua saya sekarang dalam 
keadaan sakit di RS. Karyadi 
Semarang, Namun masih 
menunggu Ruang operasi.
Bapak saya sudah 2X balik 
dari RS Karyadi , dan ini masih 
menunggu info apakah bisa 
dioperasi atau tidak, dengan 
alasan tidak ada tempat.
Sedangkan bapak saya sudah 
dalam keadaan sakit parah 
(Butuh dioperasi) namun 
karena menggunakan BPJS 
bapak belum juga dapat 
penanganan. Minggu lalu 
bapak dari RSI ngemplak Kab. 
Pati, dirujuk ke RS Suwondo 
Pati dan dari RS Suwondo di 
rujuk ke RS Karyadi semarang. 
Mohon bantuannya untuk 
disampaikan pak agar 
mendapat penanganan atau 
tindakan operasi.
Karena Rumah Kami jauh di 
Pati jika harus bolak balik 
semarang menggunakan 
Grab/Gocar biaya 700k PP. 
Kami dalam keadaan susah 
pak. Mohon dibantu pak

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



1 1 Juli 2020 @dr.arthur_sh.
mh.id

Usul progam rapid, PCR masal 
lagi se jateng, saya merasa 
salahsatu kabupaten angka 
covid19 nol bukan krna ga ada 
covid tp krna sudah tdk ada 
rapid PCR masal lg. Dan saat 
giat rapid masal lngsg banyak 
jumlahnya, Ternyata untk 
seleksi rapid PCR alatnya 
habis anggaran untk rapid 
PCR habis jg... Sementara 
tetangga kabupaten masih 
ada 100 lebih covid 19. 
Karena kab tsb giat rapid 
masal bahkan tiap dusun2 
RT2 dan lngsg ketahuan 
gejalanya covid19. Jadi di 
sekeliling kita aslinya masih 
ada yg #covid19 dan yg 
terdeteksi rapid reaktif jg ada 
belum skg ada ditambah lg yg 
dari luar kota luar pulau pun 
sudah bebas kesana kemari 
mengingat vaksin blm ada dan 
mengantisipasi covid kronis 
terjadi. Terima kasih 
#bersamalawancorona

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

2 1 Juli 2020 @wijayasurahm
an

Pak kalo mau ke kelaten via 
bandara apa persyaratn yg 
harus di lengkapi?

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

cek langsung ke 
website : 
corona.jatengprov.g
o.id

4 9 Juli 2020
tata_citracakep
bingit

ya allah knp naik trs knp 
selesainya

nggih, jangan 
nyerah kak, tetap 
dibantu protokol 
kesehatannya. 
nuwun



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

6 11 Juli 2020 @tedy_jaswadi Semoga bisa membantu 
meringankan bagi keluarga 
yang ditinggalkan. 👍👍👍  
(pemberian santuanan kepada 
tenaga medis yang gugur 
karena covid)

nggih.aamiin

7 12 Juli 2020 @kawalcovid.s
emarang

Kenapa dari dulu Jateng 
datanya beda jauh dengan 
yang ditayangkan dipusat min 
@dinkesjateng_prov ; versi 
@kemenkes_ri Positif 5573 ; 
Sembuh 1965 ; Meninggal 240

nggih terima kasih. 
data dinkes jateng 
bergerak terus, real 
time, bahkan di tiap 
detik bergerak 
terus, monggo 
apabila ingin 
disandingkan 
perbedaan saget 
sesuaikan dengan 
waktu (sampai ke 
waktunya).nuwun



8 14 Juli 2020 @gifariandika Nambahnya lmyn banyak😢  
ayo kita terapkan protokol 
kesehatan dgn baik (perihal 
penambahan data covid di 
jateng)

 siap. terima kasih 
untuk terus 
berusaha dan ga 
bosan menerapkan 
protokol 
kesehatan.nuwun

9 15 Juli 2020 @rahayuni09 Jateng buka relawan lagi apa 
enggak

smntara belum ya 
kak

10 19 Juli 2020 @rectoverso99 Min, tolong visualisasi datanya 
dibenerin, bayar mahal buat 
bikin web yang bagus, jangan 
kayak web nggak niat gitu. 
Masa titik-titik gajelas kayak 
jerawat. Masyarakat tidak bisa 
baca data tiap kabupaten. 
Bisa kali nengok web jatim yg 
lebih informatif dan mudah.

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

11 20 Juli 2020 @iamrizky_19 Ko update per jam 12 min ga 
kaya dlu setiap jam

monggo dicek saja 
di website yg lebih 
real time. Bergerak 
trs datanya.nuaun

12 20 Juli 2020 @ninikmushtofi
yah 

sekedar masukan pak, 
bagaimana kalo peta 
penyebaran Kabupaten itu 
dijadikan 1 slide yg berbeda, 
dan kasih titik pak Kabupaten ini 
zona berwarna apa dan jumlah 
yg positif berapa, biar jelas dan 
kami lebih waspada, kalo peta 
nya kaya gitu mana keliatan pak 
walaupun sudah di zoom, 
punten gih pak 🙏

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

13 20 Juli 2020 @margono_ske
p_ners

Kok datanya tidak sama yang 
di web ya Min. Di web cuma 
7267, sementara di sini 7386 
sementara di Pusat 7286. 
Terimakasih penjelasannya

seperti jawaban 
sebelumnya. data 
yang masuk ke 
dinkes jateng 
adalah data yang 
terus bergerak dan 
real time yang 
berasal dari 
kab/kota se jateng. 
nuwun.

14 21 Juli 2020 @pipiehano Kok jumlah ODP tgl 20 Juli 
lebih tinggi drpd ODP tgl 21 
Juli?



15 21 Juli 2020 @
nofiana.p.lestar
i

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

mohon dengan 
sangat utk ditindak 
lanjuti Aduan Ybs. 
Nuwun. (RSUD 
KUDUS : Terima 
kasih Bapak dan 
Ibu , atas masukan 
dan sarannya. 
Semoga kedepan 
layanan kami lebih 
baik lagi, dan 
mohon maaf atas 
kekurangan dalam 
pelayanan yang di 
berikan. Karena 
meningkatnya 
jumlah pasien yg 
membutuhkan 
isolasi khusus di 
Rumah Sakit kami 
maka ruangan baru 
isolasi kami buka, 
tentunya masih 
ditemukan 
kekurangan atas 
adanya ruangan 
baru tersebut. 
Kedepan kami 
lebih baik lagi. 
Terima kasih.)

16 22 Juli 2020 @
lathiffahizza_m
bq
J

Jadi, berita-berita yg menyebar 
bahwa laser pada thermo gun 
itu berbahaya bagi otak 
manusia itu hoax ya

NGGIH, sesuai 
yang sudah 
dishare tsb



17 22 Juli 2020 @piranti.semar
ang

Interval ideal untuk mengulang 
scan berapa menit ya min yg 
ideal? Karena kadang ada yg 
baru saja dari luar ruangan, 
kena panas matahari lalu di 
scan dan langsung tinggi 
suhunya.

@piranti.semarang 
kalau dari luar 
ruangan bisa orang 
yang habis dari luar 
semisal tinggi, 
dmnta untuk 
istirahat dahaulu 
misal 15menit. 
untuk menetralkan 
suhu tubuh. 
terkadang turun 
dari mobil yang 
berAC pun apabila 
diukur suhunya 
juga menjadi tinggi, 
karena 
kemampuan tubuh 
untuk beradaptasi, 
tetapi setelah itu 
(bila sehat) kembali 
normal kok kak. 
nuwun

18 23 Juli 2020 @topo_patria_j
ati

Belum diganti ya 
nomenklaturnya ? (untuk ODP, 
PDP, )

nggih.berproses 
pak

19 23 Juli 2020 @amienbowo Gak dibuat tabel min 
@dinkesjateng_prov? Per 
kabupaten... Kan enak 
bacanya...

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

20 23 Juli 2020 @indrahermaw
an994 

Katanya ODP/PDP diganti 
sesuai SE Kemenkes...masih 
ttp

enggih.mpun djwb 
nggih.berproses. 
nuwun

1 11 Agustus 2020 @
yosafat_jr

Mohon info untuk tes rapid 
dan swab gratis, apakah ada 
pelayanan utk yg tidak 
mampu? @ganjar_pranowo 
@dinkesjateng_prov 
@ikatandokterindonesia

Mohon maaf, tidak 
ada.nuwun



2 13 Agustus 2020 @achmadfahmi
19

Protokol selalu kita terapkan 
dan patuhi. Terus kapan 
berakhirnya kalau data dikit-
dikit menurut WHO kawan, kita 
gunakan data negeri kita 
sendiri.. Jangan ikut WHO 
WHO.. Jangan biasakan 
plagiat kawan, buat data 
sendiri yang valid aja itu cukup 
bagus. Mari ilmu yang kita 
dapat dan punyai bisa 
menyelesaikan semua ini di 
negeri kita.. Ilmu medis, ilmu 
statistik, ilmu biologi dll. 
Janganlah mamang akan ilmu 
yg kita miliki. Indonesia pintar-
pintar. Jangan sampai kelindas 
roda jaman krn mau dibodohi 
negara lain.

nggih.maturnuwun

3 13 Agustus 2020 @arifanwarudin Assalamualaikum
Selamat siang pak Ganjar.
Salam kenal pak saya Arif, dari 
PT Cartenz pak. Perusahaan 
saya bekerja ingin membantu 
pemprov Jawa Tengah dalam 
mengendalikan wabah covid -
19. Kami ingin memberikan 
aplikasi yg dapat membantu 
tracing kontak seseorang yg 
mungkin terpapar covid-19. Ini 
program sosial pak, kami 
hanya ingin membantu. 
Aplikasi buatan anak bangsa 
yg ingin membantu NKRI 
tercinta.
Semoga pak Ganjar tertarik 
dengan aplikasi yg kami 
berikan. Kami siap bantu untuk 
paparan ke pak Ganjar secara 
online.
Terima kasih 🙏

1 14 September 2020 @idadamay Min mau tanya kalo legalisir str 
gimana min?

bisakah cek 
highlights Di ig 
kami.perihal str. 
Dibaca syarat dan 
komentar2nya ya 
kakak..nuwun



2 21 September 2020 @azrie_zee Selamat siang, apakah 
@dinkesjateng_prov masih 
memiliki data covid per 
kabupaten/kota di Jawa 
Tengah kondisi Juli 2020? 
Terima kasih...

sdh dijwb d dm. 
Nggih

3 25 September 2020 @nieqhappy Di pondok modern selamat 
batang ada banyak santri positif 
covid kok spertinya tdk ada 
tindakan evakuasi di isolasi di 
rsdc ya 🙏 ...tolong di cek pak 
bu...kami org tua santri yg 
sehat jd kuatir sekali

info valid? Bisa dm 
detailnya? nuwun

4 26 September 2020 @rr.wijjayaa Saya mau legalisir str,,dari 
formasi d3 kebidanan,apa bisa 
saya kirim lewaat pos 
berkasny?kalau 
bisa,dialamatkan kemana 
nggih?rumah saya jauh dr 
smg,,mohon infonya 
admin,,,terimakasih,,

cek highlight ya

5 27 September 2020 @ardiantoherm
awan7373

Selamat pagi min, untuk 
pelayanan legalisir apakah 
tetap datang langsung? 
Terimakasih

lihat dinhigkights 
kami perihal S.T.R 
nggih.

1 7 Oktober 2020 @nieqhappy Sy warga pemalang...mohon 
info hasil swab PCR mobile di 
pemalang

hasil njenengan 
pribadi?

2 7 Oktober 2020 @tria.nugo90 Min, saya warga wonosobo 
mohon info untuk hasil swab 
utk saya, padahalah swab 
tanggal 8 oktober smp saat ini 
blm dtg juga hasilmya, trmksh.

apakah yg ambil 
spesimennya 
@labkesjateng ? 
Jika iya.kami 
sampaikan. Mohon 
dm nama ,alamat 
lgkap, nmr tlf yg 
bsa dikontak.nuwun

3 11 Oktober 2020 @daiyamondo_
hana 

Kalau masker KN95 Bgmn? masker KN95 
kurang efektif, 
dimana di rs2 tidak 
menggunakan 
masker jenis 
tsb.nuwun

4 12 Oktober 2020 @key_wirawan mau tanya alur legalisir STR 
online gimana ya

 cek highlight iya 
kakak

5 12 Oktober 2020
@loeybyunb

Min mau tanya, kalo mau 
berkeluh kesah tentang 
pelayanan puskesmas yang 
buruk harus kemana ya Min???

Monggo silahkan



6 29 Oktober @atikah_hz Assalamu'alaikum, mohon maaf 
bapak ibu ini saya mendapatkan 
informasi dari media sosial 
Instagram mengenai rekruitmen 
relawan contact tracer dan data 
manager 🙏
Mohon maaf bapak ibu izin 
bertanya, untuk sistem 
rekruitmennya bagaimana ya 
bapak ibu?🙏
Terimakasih 🙏

Monggo berkontak 
di dinkes kab kota 
masing2. Bukan di 
dinkesprov.Maturnu
wun

1 11 November 2020 @fahed_syauqi Masker tanpa tes?? Hmm ya ya 
cuma pencitraan..😌  ws ws ws 
cukup mnding balik kanan 
wae..

 terima kasih kak 
untuk 
komentarnya. 
Semoga kami akan 
semakin baik ya 
kedepannya.aamiin

1 5 Desember 2020 @
ismoyojati

Yth. Bpk KaDinkes Prov..sy 
adlh salah satu nakes px. Co 
19 dg OTG dan masih isolasi 
mandiri dirumah. Sy diambil 
sampel swab tgl 27/11. Tgl 
1/12 pagi informasi hasil swab 
sy terima. Yg jadi pertanyaan 
sy adalah disurat hasil 
pemeriksaan tertulis tgl terima 
sampel 28/11 dan tgl periksa 
28/11 (sy apresiasi hasil keluar 
cepat di tgl yg sama). Tetapi 
kenapa informasi hasil 
swabnya bisa lama, memakan 
waktu 3 hari dari tgl 28/11 - 
1/12. Tolonglah jeda waktu 
hari sperti ini bisa digunakan 
utk terapi pengobatan. Tidak 
efisien! Apakah nanti saat 
swab kedua jg seperti ini? 
Apakah ditempat lain jg sperti 
ini?



2 5 Desember 2020
@fabsin.co
P

Pak @ganjar_pranowo 
@fx.rudyatmo , rs rujukan 
covid solo udah full kasihan 
bnyak yg ditolak akhirnya 
cuma di tenda darurat sore ini 
kehujanan , lembab , terlebih 
di tenda cuma nunggu doang 
g diberi pertolongan nunggu g 
tau smaapai kapan padahal 
bnyak yg badan ya lemas dan 
sesak ! Truss kalau kita pulang 
g nunggu nanti hangus 
bpjsnya untuk covid . belum 
tau positif atau ga. Padahal 
ktp solo angel banget entuk 
rawat inap nenk kutone dewe

3 7 Desember 2020

@dr.arthur_sh.mh.id

Vaksin hanya formalitas dalam 
sebuah pandemi, itu tdk bs jd 
acuan. Krna itu tetap pake 
masker jaga jarak. Yang lebih 
efektif pencegahan covid ini 
tetap lakukan tracking swab 
masal gratis masal demi 
keberlangsungan deteksi dini 
dari gejala dan memotiflvasi 
merubah pola hidup new 
normal. Presiden berpesan 
walau ada vaksin tetap 
berprotokol kesehatan. Ingat 
Bukan jaminan setelah di 
vaksin bakal lepas masker dan 
berkerumun. Tugas kita skg 
hanya 1 awasi kemenkes 
karena dana nya vaksin lebih 
gede dari bansos dan lobster. 
Jgn smpe terjadi yang sudah2



4 7 Desember 2020

@fabsin.co

Pak @dinkesjateng_prov 
@ganjar_pranowo 
@fx.rudyatmo , rs rujukan 
covid solo udah full kasihan 
bnyak yg ditolak akhirnya 
cuma di tenda darurat sore ini 
kehujanan , lembab , terlebih 
di tenda cuma nunggu doang 
g diberi pertolongan nunggu g 
tau smaapai kapan padahal 
bnyak yg badan ya lemas dan 
sesak ! Truss kalau kita pulang 
g nunggu nanti hangus 
bpjsnya untuk covid . belum 
tau positif atau ga. Padahal 
ktp solo angel banget entuk 
rawat inap nenk kutone dewe

5 14 Desember 2020 "
@fabsin.co" fabsin.co

Pak @ganjar_pranowo , rs 
rujukan covid solo udah full 
kasihan bnyak yg ditolak 
akhirnya cuma di tenda darurat 
sore ini kehujanan , lembab , 
terlebih di tenda cuma nunggu 
doang g diberi pertolongan 
nunggu g tau smaapai kapan 
padahal bnyak yg badan ya 
lemas dan sesak ! Truss kalau 
kita pulang g nunggu nanti 
hangus bpjsnya untuk covid . 
belum tau positif atau ga. 
Padahal ktp solo angel banget 
entuk rawat inap nenk kutone 
dewe

cc 
@pemkotsurakarta 
@dinkessurakarta 
... Mohon 
kerjasamanya utk 
TL aduan yang 
dimaksud.nuwun

6 16 Desember 2020 @be.oriola Selamat siang, mohon maaf 
saya ingin menanyakan, 
apakah kendaraan pribadi 
yang akan melalui Tol Trans 
Jawa khususnya di Jawa 
Tengah tidak harus 
menyertakan Surat Rapid Test 
Antigen?
Terima Kasih 

dtggu kebijakannya 
saja di 
jateng.terima kasih .

7 19 Desember 2020 @
vivi_rakhmatika

Rapid antigen berlaku berapa 
hari min....

spnjang libur 
nataru yak



8 19 Desember 2020 @sareepuddin Tolong diperbanyak dulu uji 
rapid antigennya dan 
standarisasi harga nya min. 
Masa mau cek di daerah sulit 
nya minta ampun. Kalaupun 
ada harga 400k keatas.

untuk harga sudah 
dibuat standar 
harganya. Sesuai 
dengan SE. 
HK.02.02/I/4611/20
20 batas bawah 
untuk pulau jawa 
Rp 250.000,- dan 
luar pulau jawa Rp 
275.000,-


