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1 januari 2022 @Ryna Pjh Kmrin aku sudah tlpon ke numer yg Kaka sebutin 
buat tanya udh selese atau blm proses legalisir 
..katanya sudah dkrim sejak Rabu ..tapi ko blm 
sampe ya ka

Ditunggu aja ya kak yang penting 
sesuai dengan alamat di map coklat 
kan kak?
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1 januari 2022 نور طیبھ@ Assalamualaikum
Selamat sore kak
Ada info lowongan kah utk lulusan kesehatan 
masyarakat di Dinkes prov Jateng?

Walaikumsalam , blom ada ya 
kak . Nanti kita infokan ya kak

3
2 januari 2022 @muhammad rifai assalamualaikum min mau tanya apakah 

legalisir str yg saya ajukan sudah muali di 
proses ??

sudah kami kirim jumat ya kak

4

2 januari 2022 @Yuzlimah Dhias 
Monita

Selamat siang kak. Mohon maaf mengganggu 
waktunya. Mau bertanya, untuk legalisir str kira" 
butuh waktu berapa lama ya kak? Terima kasih

Tergantung pejabat berada di 
tenpat atau tidak . Jika ada 1-2 
hari sudah bisa dikirim

5

2 januari 2022 @Alfia Nur Vidiarti Selamat pagi kak. Ijin bertanya, jika ingin 
mengajukan legalisir STR keluaran tahun 2020 
apakah bisa ke Dinkes Prov Jateng atau online 
ke MTKI?

Bisa ke dinkes kak

6
4 januari 2022 @Virry Hm Assalamualaikum ka, mohon ijin, untuk legalisir 

str bisa online?dikirim?
Di dinkes blm ada online kak, 
langsung datang atau via pos 
ya kak

7

4 januari 2022 @Aulia Demalla 
Adisoejatmien

Mohon maaf mau tanya min, kalau legalisir str 
gizi langsung datang ke dinkes prov jateng 
atau bagaimana nggeh?

Bisa datang langsung atau 
kirim via pos. Untuk jelasnya 
silahkan di cek di Highlite Story 
kami, dengan judul STR

8

4 januari 2022 @Venita Tri Nur 
Afifah, Amd.Kep

Selamat pagi kak 🙏
mohon info untuk alur legalisir STR apakah 
boleh langsung datang dan ditunggu hasilnya 
di dinas kesehatan atau bagaimana ya kak ? 
Terimakasih

boleh kak langsung datang

9
5 januari 2022 @wietha frascatya Ijin bertanya min.. untuk yg legalisir str itu harus 

ke ktki atau blh di Dinkes prov ya untuk syarat 
pemberkasan cpns? Trims🙏

di highight kami lengkap kak 
terima kasih
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5 januari 2022 @Finka 🐣 untuk tata cara legalisir STR seperti di gambar, 

apakah masih berlaku?
monggo di cek di highlight kami 
kak terima kasih
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5 januari 2022 @dzabi Mohon info untuk ligalisir STR bgmn njih? walaikumsalam wr wb. Untuk 

info legalisir STR bisa dicek di 
highlight dinkes prov
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5 januari 2022 @Happy Nabetty Min inikan aku kos di semarang, kalau legalisir 
STR langsung ke kantor bisa?

bisa langsung saja ke lobby 
dinkes nggih
kalau ada yang menawarkan 
jasa legalisir str dan berbayar 
jangan mau nggih, kami tidak 
ada biaya semua gratis

13

5 januari 2022 @Puskesmas_Te
pusen

Kasihan pak nakesnya kalau vaksin buat 
lomba, yang juara kab/kota yang 
sempoyongan para nakes

lomba seeprti apa ya kak?

14

6 januari 2022 @💍Herry Assalamualaikum
Saya dhila dari magelang
Mau legalisir STR
Nomer wa yang bisa dihubungi berapa ya??
Mohon bantuan nya
Terima kasih
Wassalamualikum

walaikumsalam, bisa hubungi 
3511351
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7 januari 2022 @Ilga Della Selamat siang min, mau bertanya untuk di 
Jateng sendiri adakah aturan khusus seputar 
adaptasi kebiasaan baru di ranah pariwisata 
seperti di DIY yang bernama "pranatan anyar 
plesiran jogja (Panduan Adaptasi Kebiasaan 
Baru)." Mohon bantuannya maturnuwun sanget🙏

coba menghubungi disporapar 
nggih untuk pariwisata

16
7 januari 2022 @Lutfi Trisna 

Oktaningrum
Selamat malam, izin bertanya apakah dinkes 
provinsi jateng bisa untuk melegalisir str dokter 
umum? Terima kasih sebelumnya

tidak bisa kak di dinkes prov
untuk dokter umum ke KKI kak
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7 januari 2022 @Oktendrisya Selamat pagi, mohon izin bertanya apakah 
dinkes provinsi jateng bisa melegalisir STR 
dokter gigi untuk syarat pemberkasan CPNS? 
Terimakasih sebelumnya 🙏

Bukan ke dinkes prov ya kak , 
ke KKI ya kak

18

7 januari 2022 @Delia 
Nigrahaning Rasti

Selamat malam Pak/Bu. Saya ingin bertanya, 
kalau legalisir STR dokter gigi apakah bisa di 
dinkes prov Jateng?

mohon maaf untuk legalisir STR 
dokter gigi atau dokter umum 
dan apoteker legalisir di KKI kak

19

7 januari 2022 @Ria Reviana Selamat sore min, mohon maaf ingin bertanya 
apakah di dinkes jateng masih bisa untuk legalisir 
str ya? Atau sekarang harus ke ktki? Mohon 
infonya, terima kasih banyak min 🙏

Masih bisa kak

20

7 januari 2022 @Ratna Fita Permisi bapak/ibu
Mohon izin bertanya
Untuk str pengiriman lewat pos apakah masih 
bisa apa harus ke kantor ?
Terima kasih

bisa ke kantor atau via pos

21
8 januari 2022 @N o v i ✨ Kak kalo legalisir str sendiri ke tempat, apakah 

bisa ditungguin langsung jadi?
jika ada pejabatnya bisa kak 
tapi kita tidak bisa memastikan 
selesai jam berapa

22

8 januari 2022 @Lusia Eden 
Pramita

Selamat pagi bapak/ ibu bagian legalisir STR. 
Mohon maaf mau tanya informasi, terkait 
legalisir STR, Jika saya langsung datang ke 
dinkesprov lantai 5, kira2 hasil legalisir selesai 
dalam waktu berapa lama? Maaf soalnya saya 
jauh dari Purworejo, sehingga mau mengatur 
waktu mepet ini, untuk persyaratan 
pengangkatan cpns. Terimakasih

tergantung antrian kak

23

10 januari 2022 @Umi Chabibah Saya mau tanya kenapa sih puskesmas atau 
RS negara meminta tenaga teknis kefarr selalu 
D3 Farmasi..!

Saya lulusan S1 Farmasi yang sudah melalui 
uji kompetensi Farmasi mendapatkan sertifikat 
kompetensi berarti mampu melakukan 
pekerjaan kefarmasian!

Kebutuhan tenaga 
berdasarkan perhitungan 
kebutuhan masing -masing RS 
atau puskesmas berdasarkan 
analisis beban kerja

24

9 januari 2022 @Nop Maaf sebelumnya menganggu...

Anak saya sudah 5 bulan harusnya sudah 
imunisasi dpt min lah kok di tempat kesehatan 
selalu nggak ada ya...

Apa memang benar imunisasi dpt itu langka ?

ya ka kami bantu kordinasikan 
dengan dinkes kebumen

25

10 januari 2022 @Nisa Kangen 
Bunda

Maaf,, kl mau legalisir str bisa lgsg jadi tdk ya Tergantung pejabat nya ya kak 
berada di tempat tidak, klo ada 
bisa hari itu juga kak tpi jamnya 
tdk bisa memastikan

10 januari 2022 @クルニア Str harga resmi dari dinkes brp ya pak/bu? pelayanan legalisir STR gratis 
kak , jika lewat pos maka 
ongkos pengiriman di 
bebankan ke tempat yang 
dituju.

10 januari 2022 @akir rini 
widiyastanti

Assalamu'alaikum kak... Maaf,kalau STR saya 
msh yg dulu kak,blm ada scan nya. Gmn ya 
kak? Tp msh aktif sih

Ya kak, jika masih yang dulu 
silahkan legalisir sesuai 
ketentuan ya kak



10 januari 2022 @Nurrahma Anna 
Machfiroh

Min, izin bertanya apakah masih ada lowongan 
untuk ATLM yg masih berlaku min ? Terimakasih 
🙏

Belum ada kak, jika ada kami 
akan share dan posting ya kak

10 januari 2022 @rhma Halo minn, saya sudah isi formulirnya pada 
tanggal 22 desember 2021, namun sampai 
saat ini masih belum ada tanggapan. 
Bagaimana ya min untuk solusinya?

an siapa ?

11 januari 2022 @ᴅɪʀᴀ ᴅᴇᴡ Pagi kak.mw tanya pembuatan STR online di 
web mana ya..untuk STR BIDAN..makasih

https://ktki.kemkes.go.id/registra
si

11 januari 2022 @aya Mohon izin kak, menanyakan untuk pengajuan 
suket STR dalam proses, saya bisa 
menghubungi no mana?

Sudah sampai mana kak 
proses di web ktki ?

11 januari 2022 @Prapti Wiji 
Wahyuni

Selamat mlam min.. Mohon maaf kemaren tgl 21 
desember saya atas nma prapti wiji wahyuni 
mengirim fc str untuk dilegalisir. Tpi smpe 
sekarang blm dikirim balik. Mohon bantuannya 
min 🙏

akan kami cek dahulu nggih kak

11 januari 2022 @Anne Gunawab Apa syarat dpt mengikuti booster gratis? silahkan ditanyakan ke dkk 
semarang ya kak selaku 
penyelenggara

12 januari 2022 @Sinta Nurlaela Selamat pagi min
Mohon maaf izin bertanya
Saya kirim legalisir str hari kamjs lalu, an. Sinta 
Nurlaela sudah sampai belum ya min ?
Apakah antri banyak sehingga belum sampai

sudah kami kirim selasa sore ya 
kak

12 januari 2022 @riezchayoo Admin, info utk boster di solo dong.. Tunggu info selanjutnya ya kak, 
bisa ditanyakan ke dinkes 
surakarta ya kak

12 januari 2022 @𝒜𝑔𝓂𝒶ℓ𝒾𝓃𝒶𝒹𝒾𝓃𝒾 Assalamualaikum wr.wb Selamat Malam 
Bapak/Ibu/Sdr yang terhormat. Mohon maaf 
menganggu waktunya, perkenalkan saya 
Agmalina Diniati alumni Poltekkes Kemenkes 
Semarang 2019 prodi D 3 Kebidanan Magelang 
mohon ijin bertanya apakah di dinkes prov jateng 
ada loker/ magang untuk jurusan d3 kebidanan 
tidak ya? Mohon informasinya 🙏  Terima Kasih 
sekali lagi mohon maaf menganggu waktunya. 
Wassalamualaikum wr.wb Selamat Malam 🙏 🙏

Walaikumsalam, mohon maaf 
kak dinkes prov belum 
membuka loker ya kak.

12 januari 2022 @syahrena Selamat pagi Dinas kesehatan Jateng , 
apakah ada lowongan kerja ?
Terimakasih 🙏

mohon maaf untuk saat ini 
belum ada kak

12 januari 2022 @Ika Yuliana Putri Maaf min, minta bantuannya, saya udah 
ngecek email berulang kali dan udah nyari di 
spam tapi tetep nggak ada min, kemaren saya 
juga pernah minta data tapi hanya data 
kabupaten, dan dikirim lewat email, tapi 
masuknya di spam, tapi kalau yang ini di spam 
saya juga nggak ada min, saya sudah 
berusaha ngotak atik siapa tau email saya 
bermasalah tapi tetep nggak muncul email nya

emailnya sudah benar kak?

12 januari 2022 @BieLNiA_store Ass...
Klo mw minta surat keterangan bahwa STR 
saya salah nama bisa kak?

walaikumsalam , menghubungi 
KTKI yang menerbitkan STR ya 
kak dapat juga email ke 
helpdesk ktki@kemenkes.go.id

12 januari 2022 @Fera Ariska Selamat pagi admin,saya mau bertanya 
apakah ada lowongan magang untuk 
mahasiswa di kantor Dinas Kesehatan Jateng?
Terimakasih.

silahkan ke dinas kesehatan 
kak, langsung aja ke bagian 
kepegawaian kak

13 januari 2022 @Tami Mohon maaf izin bertanya.
Saya dulu kuliah dijogja..kalau mau minta 
Legalisir STR di Dinkes Prov Jateng bisa kah ?
Terima kasih

bisa legalisir di dinkes prov bisa 
juga di jogja

14 januari 2022 @Pamilu Fidiana Min mau tanya soal pembuatan str. Apakah 
bisa

pembuatan STR di KTKI 
kemenkes ya kak



15 januari 2022 @Asri Adi Suryana Maaf min mau tanya prosedur untuk legalisir str 
gmn yaa
Misal saya ga harus dtg ke semarang.misal 
lewat online atau pos?

bisa di lihat di highlight dinkes 
ya kak

16 januari 2022 @Kurnia Putri 
Permata Sari

Saya sudah legalisir STR di MTKP jateng, unuk 
tanggal nya tidak dicantumkan..apakah hasil 
legalisir ini masih sah untuk proses pemberkasa 
CPNS?terimakasih🙏

karena legalisir tidak ada 
expired nya maka dinyatakan 
sah, untuk proses 
pemberkasan CPNS silahkan 
ditanyakan ke BKD ya kak

17 januari 2022 @ummahatul 
tasyriqon nikmah

Selamat malam, saya ingin bertanya. Saya 
sudah vaksin dua kali, vaksin pertama tidak 
terinput datanya sehingga data vaksin dan 
sertifikat vaksin ke2 saya menjadi vaksin 
pertama saya.saya vaksin di klinik kodam 
diponegoro yang melakukan vaksinasi di PT 
poliplas ungaran. Vaksin pertama saya pada 
10 Juli dan vaksin ke 2 pada 6 Agustus. Saya 
sudah 2 kali menghubungi email peduli lindungi 
tapi tidak mendapat jalan keluar permasalahan 
saya. Saya sangat membutuhkan sertifikat 
saya untuk kepentingan pendidikan. Jika tidak 
menemukan jalan keluar apakah saya harus 
mengulang vaksin saya agar mendapat 
sertifikat yang lengkap? Mohon bantuan

sudah pernah ditanyakan ke 
penyelenggara kak?

17 januari 2022 @nuartaartha maaf mau tanya masih ada loker tenaga medis? belum ada ya kak

17 januari 2022 @Dayangga SGW Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Mohon ijin, saya ingin bertanya apakah swab 
rapit antigen di puskesmas masih berbayar ??
Atas responnya saya ucapkan terimakasih
Tuhan Memberkati ❤

jika swab mandiri berbayar kak

17 januari 2022 @minut dyah ayu 
septiana

Selamat pagi
Mau tanya
Kalau surat vaksin pertama dari puskesmas 
hilang bagaimana ya? Apakah masih bisa 
untuk vaksin ke 2? Mohon bantuannya

Silahkan ditanyakan ke 
penyelenggara vaksin 1 ya kak

17 januari 2022 @Yuliz S Tyanie Selamat siang. Salam sehat

saya yulis dari cilacap.
Mau tanya bagaimana cara membuat surat 
keterangan str sedang dalam proses.
Str saya masih dalam proses di web ktki. 
Sudah pengajuan dan sampai sekarang belum 
di validasi. Saya butuh cepat soalnya buat 
pemberkasan cpns. Minimal dapat surat 
keterangan str sedang dalam proses. Mohon 
bantuannya. Terimakasih

silahkan ditanyakan ke ktki atau 
kemenkes, bisa juga hubungi 
email 
helpdesk.ktki@kemkes.go.id

18 januari 2022 @Nisa Kangen 
Bunda

Selamat siang kak.
Mau tanya kalau vaksin dosis 1&2 sudah 
Moderna, apakah tetep melakukan vaksin 
dosis ke 3 kak?

Siang kak, sesuai program 
pemerintah iya kak

18 januari 2022

@latifasyahida Asslkum wr.wb..
Mohon maaf saya izin bertanya... Apabila ada 
kesalahan di data STR, bolehkah saya minta 
surat keterangan dari MTKP??
Terimakasih🙏

walaikumsalam
langsung ke KTKI kemenkes ya 
kak

21 januari 2022

@wahyutedjapurw
anta

Min mohon infonya kapan di sukoharjo 
khususnya kec weru atau sekitarnya ada 
vaksin Astrazeneka lagi ya, Tks

Sudah katanya nunggu droping dari propinsi

bisa ditanyakan ke dinkes 
sukaharjo atau puskesmas 
terdekat ya kak

baik, kami koordinasikan 
dengan dinkes sukoharjo



21 januari 2022

@nitananda88 Selamat sore, ijin bertanya untuk e str terbaru 
apakah msh bisa dilegalisir oleh dinkes 
provinsi? Karena ini terkait untuk pemberkasan 
cpns,sebelumnya saya sudah menjelaskan ke 
pihak bkppd magelang bahwa e str terbaru 
tidak perlu legalisir cap basah.

respon dari bkppd seperti apa 
kak , memang benar jika sudah 
ada barcode tidak perlu legalisir 
lagi

23 januari 2022

@safaatulumma Selamat pagi min, ijin menanyakan terkait 
dengan legalisir str apakah bisa melalui online 
atau harus datang ke kantor ktki provinsi? Mohon 
infonya ya min. Terimakasih🙏 🙏

selamat pagi , KTKI di 
Kemenkes ya kak

24 januari 2022

@danielrobertCna
baban

Min kampus saya mengeluarkan surat 
rekomendasi magang bulan maret sesuai 
dimulainya semestera genap,semisal saya 
memberikan dahulu proposal magang yang 
telah ditandatangani oleh kaprogdi 
bagaimana??

boleh kak . surat permohonan 
magang dari fakultas ditambah 
proposal sederhana dari 
mahasiswa

24 januari 2022

@rioendranatha Min mau bertanya batas akhiruntuk 
pengumpulan penilaian angka kredit untuk 
diserahkan ke Tim penilai sampai tgl brp y?

sesuai edaran yang telah di 
share ke DKK masa akhir 
pengumpulan di tanggal 4 
januari 2022 apabila akan 
mengikuti penilaian periode 
selanjutnya bisa diakhir juni- 
aeal juli 2022 menunggu 
edaran terbaru. trimakasih

24 januari 2022

@pitrieadhitama Kaka maf mau tnya biasanya proses legalisir 
brp hari kak..smpe dkirim kembali

tergantung pejabat yang 
menandatangani ada di kantor 
atau tidak
bisa 1 sampai 2 hari kak

26 januari 2022
@instagram user Sore ka, mau tanya untuk perpanjang strttk 

syaratnya apa sj ya? Dan biaya nya brp?
Silahkan ditanyakan ke PAFI ya 
kak

31 januiari 2022 @erni Kak ada lowongan pekerjaan ? tidak ada kak terima kasih

31 januari 2022

@Widyanugroho

nuwun sewu, bpk / ibu admin, mohon info untuk 
ppkm provinsi jateng dan kota semarang di level 
berapa njih 🙏 , matur suwun atas perkenannya

Kota semarang level 2 dan 
jawa tengah level 1 dan level 2

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

2 februari 2022

@madinatul
pagi admin, izin bertanya untuk mengirimkan 
lamaran pekerjaan ke Dinkes provinsi 
diperbolehkan atau tidak ya kak? apa harus 
menunggu proses recruitment saja ?

iya kak tunggu pengumuman 
resmi dari kami yaka, saat ini 
Dinas Kesehatan Prov jateng 
belum membuka penerimaan 
tenaga non PNS. Terimakasih

2 februari 2022

@ulfikurnia Selamat siang Bapak/Ibu, maaf mengganggu 
waktunya. Perkenalkan nama saya Ulfi Kurnia 
dari Redesma Acrylic, ingin menawarkan 
kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan 
Jateng. Keuntungan yang bisa didapat untuk 
pihak Dinas Kesehatan Jateng yaitu berupa 
diskon 20% setiap produk/jasa laser cutting di 
Redesma, prioritas dalam pengerjaan, dapat 
menerima pesanan satuan/banyak, 
kemudahan dalam pembayaran, menerima 
pesanan dadakan (untuk 1-3 pcs), bebas biaya 
design, dan tidak ada batas minimal 
pemesanan.

silahkan dapat berkirim 
proposal secara hardcopy dan 
ditujukan ke Plt. kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah. terimakasih

BULAN FEBRUARI



2 februari 2022

@jona hastrayusi Selqmat malam pak/bu, saya sudah tes antigen 
di RSU PKU Muhammadiyah pedan dengan 
hasil negatif, tapi kenapa di aplikasi peduli 
lindungi belum update ya, padahal RS tersebut 
terafiliasi dengan aplikasi peduli lindungi, 
mohon dibalas ya pak/buk

selamat pagi kak, mgkn dari 
RSU PKU muhammadiyah 
pedan blm update ke peduli 
lindungi, silahkan ditanyakan ke 
RS tersebut apakah sudah 
terintegrasi dgn peduli lindungi.

2 februari 2022

@zlalsa Selamat pagi,mohon ijin bertanya apakah 
imunisasi pcv untuk balita dapat diperoleh di 
puskesmas puskemas di jawa tengah?terima 
kasih

Untuk imunisasi pcv saat ini 
sedang uji coba di NTB dan 
Bangka Belitung. Jawa Tengah 
sendiri belum. Kalaupun ada, 
saat ini di faskes swasta.

2 februari 2022

@mahareni Mohon info saya vaksin pertama dan kedua 
pake vaksin sinopharm untuk boosternya ay 
bisa vaksin pakai apa dan dimana?

Maaf kak, untuk sinopharm 
belum ada arahan dari pusat. 
Sementara yang dianjurkan 
sesuai dengan update dari 
Kemenkes

4 februari 2022
@selafitri ada recruitmen lagi untuk tracer covid nggk 

min?
pantau saja kak, kalau ada 
lowongan pasti kami share

5 februari 2022

@belle Assalamualaikum min, mau tanya apakah saat ini 
ada lowongan kerja untuk sarjana kesehatan 
masyarakat ? Mohon informasinya Terimakasih🙏

Walaikumsalam.. dinkes saat ini 
belum membuka loker ya kak.

5 februari 2022

@ajisaputra Selamat pagi min... bisa di kirimkan untuk 
update data covid hari ini?

Kami sedang melaksanakan piket covid di 
kodam, karena data akan kami laporkan ke 
komando atas

Bisa dilihat di 
https://corona.jatengprov.go.id/

6 februari 2022

@cici febriyanti Assalamualaikum
Mohon maaf mengganggu waktunya
Saya mau minta data anemia ibu hamil jawa 
tengah kak
Mohon dikirim ya🙏

Mohon diisi disini ya kak 
https://ppid.jatengprov.go.id/

kurang lebih 10 hari kak

6 februari 2022

@nitatriwulandari Assalamu'alaikum, untuk data penderita covid 
hari ini di situs belum ada ?

Walaikumsalam, silahkan dilihat 
di 
https://corona.jatengprov.go.id/

7 februari 2022

@fikaayuvernanda Selamat siang kak, mau tanya perhal surat str 
dalam proses, ini saya sudah dapat biling, tidak 
mengurangi rasa hormat saya, apa harus 
datang langsung ke dinkes provinsi yaa kak? 
Untuk di email tidak bisa yaa kak ?

iya kak langsung datang ke 
dinkes prov ya kak

7 februari 2022
@ferdinandarthurppmin, kalau pake KIS bisa oprasi gak ya? Bisa kak, jika memang yang 

bersangkutan kurang mampu

8 februari 2022

@jhee assalamualaikum..
mohon informasi

suami saya vaksin 1 sinopharm di t4 kerja.. dan 
belum vaksin ke 2 karna cuti unfit...
vaksin p1 sudah 6 bulan lebih.. kita cari di info 
di puskesmas trnyata tdk ada sinopharm..

yg saya tantakan...
apakah bisa mengulang vaksin.. karna kita 
sudah cari2 dan blom bisa vaksin ke 2 karna 
tidak tersedianya vaksin sinopharm..

Sudah ditanyakan ke 
penyelenggara vaksin 1 kak?

8 februari 2022

@riski ramadhani Untuk area kota semarang menyediakan PCR 
gratis gak?

tidak gratis kak, kalau untuk 
pemeriksaan kak, untuk 
pemeriksaan dari tracing dan 
kontak erat gratis kak, dan 
itupun antigen pemeriksaan nya

8 februari 2022

@nurulihsanromadhoniBu/pak, maaf ingin bertanya kira kira jadinya 
berapa hari ya buk/pak kalau saya ngirimnya 
lewat expedisi?

1-2 hari, proses pengiriman 
tergantung ekpedisinya



Selamat sore kak. Maaf ganggu, saya Mutiara, 
sejawat yg mau iship februari. Maaf kak, 
apakah saya boleh minta kontak bapak/ibu 
yang mengurus pemberkasan intership kak? 
Terimakasih banyak sebelumnya

sudah kak. saya mau tanya perihal sppd kak, 
karna dinkes wilayah saya minta saya 
konfirmasi ke provinsi. mohon maaf nggih kak.

kemarin2 saya ke dinkes purbalingga, lalu 
katanya blm boleh di ttd sppd untuk iship, 
menunggu surat tugas dan keputusan 
pembekalan on/offline. lalu saya konfirmasi 
kemarin melalui wa, dibalas seperti itu

Sdh konfirmasi ke dinkes provinsi knp 
purbalingga blm boleh menandatangani?
Setelah kmrn ketemu sy dan sy telpon prov spy 
jgn ttd dulu.
Ada baiknya dikonfirmasi ke provinsi krn jd 
beda dgn kab. Mungkin kab lain yg lgs ttd sppd 
krn tdk konsul provinsi.

pagi kak , apakah saudara 
belum menerima surat perihal 
internship

sebenarnya nnti waktu 
pembekalan zoom akan di 
jelaskan
dan tidak tergesa gesa 
sekarang, kalau DKK belum 
jelas makanya tidak berkenan 
memberikan tanda tangan

11 februari 2022
@erni Kak ada lowongan pekerjaan untuk D3 

perpajakan ?
Mohon maaf kak, belum 
membuka loker ya kak

11 februari 2022

@warungsimpangtigaMau tanya min, jateng apakah ada pelatihan 
keamanan pangan? Untuk pengusaha/umkm

bukan di dinkes kak, silahkan 
dm ke dinas ketahanan 
pangan. trimakasih

11 februari 2022
@klevit selamat pagi bapak, mohon update harian 

covid ditampilkan di halaman ig
baik kak

12 februari2022

@dwiokta Permisi bapak/ibu ijin bertanya apakah ada data 
ibu hamil yang terkonfirmasi covid-19 diwebsite 
Dinkes prov Jateng?terimakasih🙏

Untuk permohonan data , 
silahkan isi formulir di link 
https://ppid.jatengprov.go.id/

12 feruari 20222
@ibii nizar Berapa nomor telepon Anda? silahkan dapat menghubungi 

3511351
Vaksin Moderna dosis 2 nya ada?

Soalnya lagi butuh banget nih min di kerjaan di 
suruh vaksin ke 2 moderna udah nyari ke 
mana2 engga ada semua

Di Dinkes kota Tegal juga engga ada

langsung tanyakan ke tiap kab 
kota ibu, karena pelaksaannya 
kab kota

nnti di tunggu kabar selanjutnya

14 februari 2022

@puput Selamat pagi admin, izin bertanya apakah 
Dinkes Jateng sudah membuka lowongan 
relawan covid19 ? Saya ingin mendaftar min

kami infokan apabila sudah ada

14 februari 2022

@gheaindhiera Selamat siang, mohon maaf sebelumnya
Saya ghea indhiera sriyadhi, cpns dari pkn stan 
yang akan bertugas per 1 maret. Izin untuk 
meminta nomer kontak kasubag umpeg untuk 
berkonsultasi terkait pemberkasan cpns.
Terima kasih
Mohon maaf sebelumnya kak, kemarin sudah 
koordinasi dengan BKD pemprov jateng lalu kami 
diarahkan untuk menghubungi kasubag umpeg 
OPD masing2 untuk mengurus SK CPNS dan 
SPMT, kebetulan saya ditempatkan di dinkes 
pemprov jateng🙏
Terima kasih kak🙏

Ini nomornya kak +62 813-9088-
3273 dengan pak Untung 
Saefurachmawan

15 februari 2022
@cicilia dwi Min. Ngga ada lowongan untuk relawan ya min? belum ada kak 



16 februari 2022

@sasmiitayunani Selamat Pagi. Untuk di Jawa Tengah apakah 
ada program telemedicine dan obat gratis 
untuk pasien confirmed covid19? Kekuarga 
saya terkonfirmasi positif, dan sekarang 
sedang isolasi mandiri, apakah bisa 
mendapatkan fasilitas obat dan telemedicine 
gratis? Domisili: Ds Semanding, Gombong, 
Kebumen.
Terima kasih.

untuk saat ini program 
telemedicine dan obat gratis 
kemenkes di kota semarang 
dan surakarta
baik, sudah kami teruskan ke 
dinkes kebumen

17 februari 2022

@edmond rukmanaKami siap untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan di Jawa Tengah khususnya layanan 
Onkologi..
Dan Kami ucapkan selamat atas dilantiknya 
Kadinkes yang baru🙏 🙏 🙏
Semoga sukses selalu..
Salam Hormat untuk Ibu Ninit dan seluruh 
jajarannya🙏 🙏 🙏

baik, terimakasih sudah 
berpartisipasi dalam 
meningkatkan pelayanan 
kesehatan. sehat selalu kak.

17 februari 2022

@bila Halo, saya mendapatkan WA dari kemenkes RI 
setelah melakukan antigen , apakah bs konsul 
dan obat gratis tsb dilakukan setelah hasil pcr 
saya keluar? Pagi ini saya akan melakukan 
PCR

Oh okay, kalau nunggu hasil PCR dulu gmn? 
Bs gak?atau ntr kadaluwarsa

di wa dari kemenkes di arahkan 
tempat konsul dan obat gratis ?

di wa tersebut sudah ada 11 
platform telemedicine .. silahkan 
dapat menhubungi salah satu 
kak.

itu merupakan program 
kemenkes. dinkes prov tidak 
punya kewenangan dalam hal 
tersebut
penginputan ke peduli lindungi 
dengan tes ulang akan 
berganti H+5 dan H+6. jika 
tanpa tes ulang status hitam 
otomatis selesai H=10 sejak 
positif covid 19

17 februari 2022

@bayu pradika Selamat pagi Dinkes, perkenalkan saya Bayu. 
Ijin bertanya, berapa hari masa isoman positif 
covid dengan gejala flu 1 hari ? apakah wajib 
sampai PCR negatif atau isoman bisa 
dinyatakan selesai setelah berapa hari?. 
Terima kasih

10 hari nggih

17 februari 2022
@syaiful bahri Mohon maf saya ingin cek kis istri saya apa 

msh ber laku atau tidak,gimana caranya
silahkan ditanyakan ke BPJS 
setempat ya kak

18 februari 2022

@alfi husnia Selamat pagi min
Ijin bertanya, bagaimana cara memperoleh rata 
harian covid-19 di tiap kabupaten dan kota 
pada tanggal 21 Desember 2020?
Terimakasih min

Silahkan isi permintaan data di 
form inj ya 
https://ppid.jatengprov.go.id/

18 februari 2022

@amelia halo min selamat malam, mau tanya info 
booster di gombong bisa didapat dimana ya? 
yg bisa utk ktp non jateng, makasih

Coba ke puskesmas kak

18 februari 2022

@isniani qoriyah Assalamualaikum bapak ibu, izin bertanya 
adakah lowongan pekerjaan di dinas 
kesehatan provinsi saat ini ?
Terimakasih

Walaikumsalam, mohon maaf 
belum ada kak

19 februari 2022

@ridwan Maaf min, mungkin bisa dibantu infonya kalau 
ada dropingan vaksin jenis sinopharm 🙏

Mohon ditunggu kak, saat ini 
kami juga belum dapat droping 
dari pusat

20 februari 2022

@ika yuliana putri Min, dulu saya kan pernah minta data kanker, 
dan sudah ada di link yang dikirim, kalau 
misalnya minta data yang lebih lengkap dan 
setiap presentase di jelaskan kira" ada nggak 
min?

Data lebih lengkap nya seperti 
apa kak?



20 februari 2022

@ayu dian aprilia Mohon bantuannya saya baru saja test antigen 
dan hasilnya positive

Yang saya rasakan : kepala berat dan pusing, 
badan lemas, tenggorokan nyeri, flu tp tdk berat

Ktp saya ktp klaten tp saya tinggal di semarang

Katanya sudah kak

Cara lapornya gimana ? Saya ga ada pulsa 
buat telp hotline nya

Sudah lapor ke pak RT

Dan sudah di whatsapp dr satgas covid nya

Katanya mau dtg hari ini tp blm dtg juga

Apakah klinik tersebut 
terintegrasi ke peduli lindungi?

apakah sudah lapor puskesmas 
?

ditunggu saja kak

21 februari 2022

@pemain cadanganselamat siang saya akmal mau menanyakan 
ketersediaan vaksin moderna dosis 2 di dinkes 
jateng apakah ada? terimaksih

masih ada kak silahkan ke 
puskesmas atau ke centra 
vaksin terdekat 
terima kasih 

21 februari 2022

Selamat sore pak/bu. Saya mau menanyakan 
mengenai hasil swab *positif covid* orangtua 
saya yg tidak masuk pedulilindungi. Katanya 
web corona jateng sedang ada trouble. 
Bagaimana cara saya mengakses layanan 
isoman isoman.kemkes.go.id jika hal itu terjadi? 
Atau saya harus bertanya melalui media apa 
dan dimana ya?

Silahkan dapat dilihat di 
postinga dinkes prov

21 februari 2022

@anthony kurnia jayaMalam min, mau tanya untuk layanan isolasi 
mandiri covid 19 di hotel untuk di solo kira2 ada 
di mana saja ya?

Silahkan ditanyakan ke dinkes 
surakarta ya kak

22 februari 2022

@ahmad saifudin Maaf. Mau tanya. Untuk pengaktifan kembali 
BPJS kesehatan yang dari pemerintah yang 
ikut keblokir bagaimana ya syrat2nya.

Silahkan ditanyakan ke bpjs ya 
kak

22 februari 2022
@robbu amzah bachtiarMin dinkes prov ngadain vaksin ga? Ada vaksin 

moderna?
Silahkan ke puskesmas terdekat

22 februari 2022

@aulia sava Selamat pagi, Bapak/Ibu. Mohon maaf 
mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Aulia 
Sava Febiyana, mahasiswa Ilmu Perpustakaan 
Universitas Diponegoro angkatan 2019. Mohon 
izin bertanya, Pak/Bu, apakah di Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyediakan 
tempat untuk magang wajib mahasiswa di bagian 
perpustakaan sekitar bulan Juni hingga Juli untuk 
5 orang mahasiswa, njih, Pak/Bu? Terima kasih 
sebelumnya, Bapak/Ibu 🙏

Bagian perpustakaan tidak ada 
di dinkes kak. Silahkan ke dinas 
arpus kak



22 februari 2022

@noviemia Min, mau liat jumlah update penambahan yg 
kena covid di kabupaten2 yg ada di jateng 
dmn ya?

Mboten wonten

Yg di sosmed

Blm nemu sosmednya
Mau info data kyk gini
(https://www.instagram.com/p/CaSQ5GQvx_-
/?utm_medium=copy_link)
Bisa diakses umum & update
Mohon infonya, terima kasih

Ok coba sy cek
Trima ksih infony min

coba langsung ke kab kota 
masing masing nggih

apakah sudah DM ke dinkes 
kota kab?

coba ke kota semarang
mungkin ada untuk kota 
semarang
tapi ga tau untuk kabupaten 
lainnya
dkkpruworejo di IG ada
silahkan di cek dan coba minta 
data seperti tdi nggih

22 februari 2022

@ikaayulestarii Assalamualaikum mohon maaf menanyakan 
ingin menanyakan data tentang kejang demam 
apakah ada ya kak

Walaikumsalam, mohon maaf 
kak kejang demam tidak ada di 
program dinkes prov jateng

23 februari 2022

@rahmida arum Pagi admin, apakah ada info lowongan untuk 
Apoteker di puskesmas? Mohon infonya 
terimakasih

Pagi kak, silahkan ditanyakan 
ke dinkes kota kab ya kak

23 februari 2022

@gigijerapah Halo admin selamat pagi. Perkenalkan, Saya 
Barokatul. saya mau tanya apakah di Semarang 
ada tempat untuk isolasi yang positif Corona? 
Saya positif dan saya tinggal di kos. Saya tidak 
enak dengan teman2 kos. Apakah ada tempat di 
smg yang menyediakan untuk siolasi? Mohon 
responnya terimakasih 🙏

Halo admin saya sudah menghubungi cs di wa 
namun responny sangat lambat. Mohon maaf 
ya min

Saya sudah menghubungi nomor di atas 
Yangs esuai dengan wilayah saya namun tidak 
ada respon min. Mhn Fu tks

Halo min, saya sudah menghubungi 
puskesmas terdekat namun tidak di respon. 
Tolong sarannya saya harus bagaimana

Sudah min sudah ditangani. Terimakasih

Silahkan bisa konsultasikan 
menghubungi puskesmas 
terdekat

Baik kak terimakasih aduannya. 
Kami tindak lanjuti

sudah menghubungi RT RW?

24 februari 2022

@dd Kak, masih ada nggak isolasi di RS atau 
Rumdin walikota ?

kemungkinan masih tersedia 
kamar kak

info lebih lanjut langsung ke 
dinas kesehatan kota 
semarang ya kak

24 februari 2022

@r.a stiyawan Min mau tanya.. kalau jarak waktu 3 bulan 
apakah kita sudah bisa minta vaksin booster . 
Saya jenis vaksin 1 &2 moderna..
Terimakasij

Klau moderna booster harus moderna jga atau 
bisa pkai pfizer boleh..??

Tpi sya vaksin 1&2 Moderna kak.. nah apkah 
booster bisa pkai pfizer gtu..?
Soale saya cari moderna yg di web 
victorisemarang belum ada.i..

Uw alah. Baik terimakasih atas informasinya kak

bisa kak
kemungkinan bisa pfizer kak

(https://www.instagram.com/p/C
Y1ckZQh1e4/?utm_source=ig_w
eb_copy_link)

dari kemenkes RI pun belum 
keluar untuk vaksin 1 dan 2 nya 
moderna kak
jadi belum tau kemungkinan 
bisa pfizer atau tidak kak



24 februari 2022

@keanu889 Selamat sore,
Bisa minta infonya ketersediaan vaksin dosisi 1 
untuk lansia di jogja atau bantul...??
Makasi
🙏🙏

langsung ke dinkes jogja ya

24 februari 2022

@albercornus dwi 
susanto

Selamat sore min lur
Mau tanya untuk mendaftarkan faskes agar 
hasil swab antigen nya bisa nge link ke 
pedulilindungi gimana ya min?
Faskes tersebut harus berwujud klinik/lab? 
Atau bisa juga tempat praktek dokter pribadi ?

langsung ke peduli lindungi kak

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 maret 2022

@citra Selamat Siang, izin tanya.. Kalau mau minta 
surat rekomendasi Perubahan Penanggung 
Jawab Teknis pada Sertifikat Produksi PKRT, 
syaratnya apa saja ya syaratnya?

Silahkan cek di highligh kami 
tentang standar pelayanan, 
disitu sudah lengkap

1 maret 2022

@deniep Assalamualaikum.. Maaf mau tanya,, di jateng 
yang ada vaksin moderna dosis 2 dimana ya 
min?.. Terima kasih

Silahkan hubungi kab/kota 
tempat tinggal kak, soalnya 
pembagian vaksin per 
faskesnya ada di kab//kota

1 maret 2022
@wong jowo Selamat siang kak

Untuk vaksin moderna dosis 2 ada tidak ya?
Silahkan hubungi dinkes 
kab/kota setempat kak

1 maret 2022

Selamat siang bapak / ibu

Saya Yartina dari sukoharjo
Mau bertanya untuk dinas kesehatan provinsi 
hari senin apakah libur / buka ya ?
Terimakasih sebelumnya

Kalau kami libur mengikuti libur 
nasional kak, selain itu masuk

1 maret 2022

@tulisan jepang Selamat pagi minn
Maaf saya mau tanya
Saya kan sudah pernah vaksin dosis pertama 
yaa, tapi saya ngga dapet SMS verifikasi dan 
di peduli lindungi ngga muncul juga 
sertifikatnyaa
Ini gimana ngurusnya yaa

Sore kak
Bisa dilihat di postingan kami ya 
kak
Sudah ada penjelasan nya

2 maret 2022

@kenzie al banjari kenapa saya vk 3 di hotel tentrem semarang di 
tolak,dengan alasan vk 1 & 2 saya pakai 
snopham tidak bisa pakai Astra zaneca,sedang 
teman saya vk 3 di rs telogorejo pakai Az dan 
dia vk 1 & 2 pakai snopham juga di layani kok
jangan salahkan saya tidak mau vaksin

Apakah jadwal vaksinnya 
ditanggal yang sama kak? 
SOalnya beberapa waktu yang 
lalu ada perubahan kebijakan
Ketetapan yang diberikan dari 
pusat memang untuk vaksin 
sinopharm, boosternya 
sinopharm juga kak

2 maret 2022

@erkam pramana Assalamu'alaikum izin bertanya, jikalau vaksin 
pertama dan kedua moderna, vaksin 
boosternya apa ya? Terima kasih

Belum ada arahan dari pusat 
kak, yang baru duatur untuk 
sinovac dan astra zeneca
vaksin moderna, boosternya 
juga moderna kak

2 maret 2022

@tulisan jepang Jadi yang bulan November vaksin Pfizer dosis 
2 bisa booster kpn y?
Soalnya tiket pedulilindungi belom muncul?

Arahan dari pusat 3 bulan 
setelah vaksin dosis kedua kak, 
tapi tetap prioritas utamanya 
diberikan kepada lansia dulu

2 maret 2022

@fadly dawud Selamat pagi, maaf min mengganggu waktu 
nya, saya Fadli Dawud dari Boyolali Jawa 
Tengah, apakah penginputan hasil test covid-
19 di PeduliLindungi sedang bermasalah ya? 
Soalnya saya sudah dari kemarin pagi Swab 
PCR dari RS sudah keluar hasil tapi di aplikasi 
PeduliLindungi belum ada, mohon 
informasinya, terimakasih

Ditunggu saja kak, bisa jadi 
belum diinput disistem

BULAN MARET



2 maret 2022

@rita listiawati Selamat pagi, mohon maaf mengganggu 
waktunya apakah ada info loker utk profesi 
Ners utk mengisi waktu sembari menunggu 
ukom
Terimakasih

Mohon maaf kak, dinkes prov 
blum membuka loker kak

2 maret 2022

Saya ada keganjalan di puskesmas deket 
rumah
Kemaren hari selasa itu saya tes antigen dalam 
keadaan flu, dinyatakan positif saya cek di 
peduli lindungi sampai sekarang tidak ada 
status apa2 dan keterangan cara bayar gratis, 
padahal saya membayar
Untuk keterangan positifnya pun tidak lengkap

Kalau seperti itu apakah pihak puskesmasnya 
memanfaatkan keadaan ?
Mohon penjelasannya🙏 🙏

antigen atau pcr itu gratis, 
apabila yang bersangkutan 
masuk dalam tracing kontak 
erat. Kalau status peduli 
lindungi akan muncul ketika 
sudah diinput kalau belum 
muncul bisa jadi belum di input
Format hasil tiap faskes 
memang berbeda kak, ada 
yang diberi CT valuenya dan 
ada yang tidak

2 maret 2022

@tulisan jepang Min mau tanya kalau vaksin boster moderna 
daerah smg dmn ya. Soalnya vaksin 1 2 nya 
moderna

Silahkan langsung ke 
puskesmas setempat ya kak

3 maret 2022

@ks solution Booster untuk 18+ sudah bisa 3 bulan setelah 
vaksin ke 2?

Sudah bisa kak , bisa di lihat di 
surat Kemenkes nomor 
SR.02.06/II/1180/2022

3 maret 2022

@ekoardiiansyah Selamat sore kak admin ,,
mau tanya jika vaksin 1&2 memakai vaksin 
jenis moderna
apakah boster juga harus moderna?
Trimakasih

Bisa sesuai vaksin1 dan 2 , 
atau sesuai ketersediaan 
booster di faskes masing2

4 maret 2022

@shella 
sherlyana 
gunawan

Selamat malam Admin Dinkes Provinsi Jateng yg 
saya hormati, mohon maaf ingin menanyakan. 
Apakah acara resepsi pernikahan dengan 
mendatangkan bintang tamu dangdutan (Area 
Kab. Demak) di kondisi saat ini sudah 
diperbolehkan ? 🙏
Mengingat kasus omicron sedang tinggi, tetapi di 
wilayah saya ada yg menggelar pesta pernikahan 
dengan dangdutan 🙏 🙏  Mohon arahannya. 
Terima kasih banyak sebelumnya 🙏 🙏 🙏

Untuk perijinan melaksanakan 
acara resepsi pernikahan ke 
satgas covid kab/kota setempat 
ya kak

6 maret 2022

@m.agungfauzi Assalamualaikum wr wb ada krumunan di tambak 
mulyo rt 4 rw 13 tanjung emas semarang utara, 
🙏🙏🙏 di cek tanpa abaikan prokes. pemerintah,

Bisa diadukan ke satpol pp kak, 
kami tidak bisa menindak

6 maret 2022

@utaa Selamat siang, saya mau bertanya terkait 
legalisir STR.
Saat ini saya bekerja di Jakar Barat, saya tidak 
bisa datang langsung ke Dinkes Jateng 
dikarenakan pandemi. Apakah bisa apabila 
STR dikirim melalui JNE/TIKI untuk di legalisir?
Apabila bisa, persyaratan apa saja yang perlu 
saya siapkan?
Terimakasih.

Bisa kak dilihat di highlight 
dinkes ya kak sudah ada 
penjelasannya

7 maret 2022

Soalnya saya mau booster vaksin pfizer tanya 
tanya sama petugas belom bisa gitu karna 
moderna

Bisa dilihat di surat edara 
nomor HK.02.02/II/252/2022 
tentang vaksinasi covid 18 
dosis lanjutan (booster)



7 maret 2022

Assalamualaikum wr.wb
Sebelumnya perkenalkan saya septian dari RS 
PKU Muhammadiyah Prambanan klaten pak / 
ibu , mohon maaf dan mohon ijin 
menyampaikan pak/ibu ,rumah sakit pku 
prambanan tempat saya bekerja sedang 
menunggu jadwal visitasi untuk ijin operational 
umum dari dinkes provinsi pak/ibu .. saya 
mohon ijin , apakah bisa dibantu pak/ibu agar 
segera bisa dilaksanakan visitasi ke ijin 
operational umum karena sudah lama dan 
sampai saat ini belum kunjung di visitasi untuk 
ijin operational umum pak/ibu .. dan saat ini 
status rmh sakit masih darurat covid ..
Terima kasih 🙏 🙏

Dari dinkes prov akan 
menghubungi bapak/ibu, 
mohon berkenan untuk 
memberikan no. Aktif yang 
dapat dihubungi.

9 maret 2022

@luluk khoirul Dear admin, bagaimana kabar booster untuk 
pengguna vaksin 1&2 sinopharm, apakah 
sudah tersedia?

Belum ada arahan dari pusat 
kak, saat ini yg masih diatur 
untuk Sinovac dan AstraZeneca

9 maret 2022

@tifani nawang Selamat siang kak , mau tanya untuk 
pengurusan perpanjang strttk apakah memang 
ada keterlambatan ya kak ?

iya ada keterlambatan kak

9 maret 2022

@ksty08 Selamat siang, apakah ada informasi lowongan 
pekerjaan untuk area semarang bagi 
kesehatan masyarakat?

Di dinas kesehatan blom ada 
informasi loker ya kak

9 maret 2022
@netta iswara 
gusen

Saya mau tanya2 seputar strttk Silahkan hubungi 3511351 ya 
kak

9 maret 2022

@mahomad 
furqon auliya

Assalamualaikum
Selamat pagi bapak/ibu

Perkenalkan saya furqon.
Saya mau tanya, apakah cara daftar QR Code 
pedulilindungi untuk gedung masih di 
cmsreg.dto.kemkes.go.id

Karena kami sudah daftar. Namun sampai saat 
ini belum ada email aktivasi yang masuk. 
Sudah 2 hari.

Mohon bantuannya, apa yang harus kami 
lakukan..

Terima masih

Silahkan ditanyakan ke 
kemenkes ya kak karna peduli 
lindungi program kemenkes

9 maret 2022

@ , Siang min, izin tanya apakah dikota Semarang 
atau pati sudah ada puskesmas yang ada poli 
psikolog ya min? Kalo ada boleh minta info 
terkait hal tersebut
Terima kasih
Sudah saya tanyakan kak, tapi informasi dr dkk 
Semarang belum ada kak

Silahkan ditanyakan ke dkk 
ssmarang ya kak
Ya kak, ke rs atau klinik ya kak

10 maret 2022

@maria_apriani selamat sore saya Dwi Apriani,, 

mau menanyakan perihal perpanjangan strttk 
membutuhkan waktu berapa lama ya kak?? 

terimakasih 🙏

Hubungi 3511351 ya kak

12 maret 2022

@farhan amir Min masalah nik belum ada kelanjutannya ya? 
Soalnya sekarang allrecord yg dari pusat udah 
integrasi semua, jadi gak bisa cek nik bener 
atau salah

dikarenakan kebocoran 
data,maka dari dukcapil 
menutup semua akses

12 maret 2022

@retna avereno Selamat sore sodara saya warga solo. Gang 
petir II Rt 03 rw 13 kel jebres kec jebres bekerja 
di PT. GRAHA FARMA saat ini sakit dengan 
kondisi seperti terpapar corona virus namun 
dari kantor tidak melakukan swab antigen/ PCR 
spt di jakarta

Langsung ke dinkes kab/kota 
setempat kak untuk di telusuri



13 maret 2022

@maher habib Pagi min, dulu rekan saya vaksin kodam di 
marina dan sertifikatnya ga muncul. Ngurusnya 
kemana ya?

Ke dinkes kab/kota setempat 
kak agar ditracking faskes yg 
dulu memasukkan dari mana

14 maret 2022
@yuli. Mohon izin bertanya, jika menitipkan lamaran di 

letakan bagian mana nggih?
Di lobby ada petugasnya kak

15 maret 2022

@agung riyadi Selamat sore, bertanya, kalau ingin vaksin 
boster moderna dikab mana ya yg ada? nyari 
di daerah magelang temanggung sumowono 
belum ada. mohon infonya. terimakasih

sudah ke puskesmas kak

15 maret 2022

@fifi Permisi.. Mohon maaf
Sebelum nya perkenalkan saya Alfia Faathir 
Firdaus, mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah 
UIN Walisongo Semarang.
Izin bertanya, apakah Dinkes Jateng menerima 
mahasiswa akuntansi untuk magang? Jika iya, 
saya dapat menghubungi siapa?
Mohon informasinya🙏
Terima kasih

Bisa telp di 3511351 ya kak

19 maret 2022

@ronaldi Selamat pagi. Bagaimana cara mengurus izin 
edar untuk produk sabun cuci piring dan 
handsoap ?

Untuk perizinan ke dinkes 
kota/kab ya kak. Dinkes prov 
mengeluarkan rekomendasi saja

20 maret 2022

@krisemy Selamat sore mau bertanya
Apakah ada ketemtuan atau aturan, jika ada 
warha yg terkena covid, dan sblmnya banyak 
berinteraksi dg orang
Apakah orang2 tersebut harus dilaporkan dan 
ada prokes yg hrs di jalankan seperti antigen 
yg d fasilitasi oleh pemerintah?

Silahkan dapat melaporkan ke 
faskes terdekat seperti 
puskesmas dan akan 
ditindaklanjuti oleh faskes 
yang menangani.

21 maret 2022

@muhammadfikri Assalamu'alaikum Pak/BU mohon untuk 
wilayah Magelang disediakan lagi untuk vaksin 
pfizer dosis 2 karna ada beberapa dari santri 
yang Kemaren vaksin 1nya pfizer nunggu dosis 
kedua tapi belum ada sedangkan banyak dari 
mereka mau pulang ke kampungnya masing-
masing
Tapi katanya untuk wilayah kerja kab.magelang 
belum tersedia untuk minggu ini
Karna saya dan beberapa teman santri yang 
lain ingin pulang ke kampung halamannya 
masing-masing dalam minggu ini sampai 
minggu depan

terima kasih akan kami 
samaikan ke kab magelang 
nggih

21 maret 2022

Selamat pagi kak, mau tnya klau mau legalisir str 
onlen carane gimna nggeh? Makasih🙏

Syaratnya apa aja kak kalau lewat pos?
Saya kmren coba onlen tp ndak bisa ki

Baik kak. Terimakasih ya🙏

(https://ktki.kemkes.go.id/registra
si)
Link kemenkes ya kak kalo di 
dinkes prov langsung datang 
atau jika jarak jauh bisa lewat 
pos

Liat di highlight kami ya kak
Kalau itu bisa ditanyakan ke 
ktki kemenkes ya kak



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 januari 2022
@ulfaaizaah STR ku masih belum ada QR kode gimana min untuk str yang berdomisili di Jawa Tengah legalisirnya 

di Dinas Kesehatan Prov jateng ya kak
3 januari 2022 @litta_dewie Mohon diadakan lagi untuk vaksin ke 3 🙏 ditunggu info selanjutnya ya kak 

10 januari 2022 @gisellajeng

Untuk yang belum ber barkode apakah bisa 
upgrade ke yang baru? Atau harus menunggu 
habis masa berlaku yang lama? Terimakasih

belum barkode tetap sah ya kak silahkan gunakan 
yang masih berlaku kak 

10 januari 2022 @asriadisuryana

Min mau tany,str saya kn belum ada barcode 
nya.kl mw legalisir bisa lewat online ga?atau 
kirim berkas gitu,nnti tinggal bayar berapa 
gt.soalnya saya jauh dr cilacap...🙏

silahkan hubungi email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

10 januari 2022 @bielnia_store

oalnya saya online ktki masa berlaku kurang dr 
6bulan...sedangkan saya perlu suket STR slah 
nama untuk pemberkasan CPNS sampe tgl 21 
Januari ini kak

silahkan ditanyakan ke KTKI atau kemenkes ya kak.

10 januari 2022 @bielnia_store
Kak klo minta surat keterangan STR salah 
nama dimana ya?

silahkan hubungi email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

12 januari 2022 @yuliztyanie

Cara mendapatkan surat keterangan str 
sedang dalam proses bagaimana kak? Str 
saya sedang dalam pengajuan dan sampai 
sekarang belum di validasi.

silahkan ditanyakan ke KTKI atau kemenkes. bisa 
hubungi email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

12 januari 2022 @ulfaaizaah Syarat perpanjangan str apa aja yaa ? coba cek di web ktki.kemkes.go.id kak lengkap disana

14 januari 2022 @tiara.fery
legalisir kalo dtg ke kantor dinkes sehari 
langsung jadi ga??

tergantung pejabat ditempat atau tidak ya kak. bisa 
hubungi 3511351

14 januari 2022 @ulfaaizaah
saya asli semarang, STR dapat dari semarang, 
legalisir di solo gapapa ya?

untuk str yang berdomisili di Jawa Tengah legalisirnya 
di Dinas Kesehatan Prov jateng ya kak

17 januari 2022 @asrikanuswantara

Min saya coba mengurus lewat online ternyata 
saya sudah ada ket dalam perpanjangan saya 
buka kok tdk bisa mohon bisa di fasilitasi terkait 
pembuatan STR secara manual agar kita bisa 
membuat STR

untuk kendala pembuatan STR silahkan hubungi email 
helpdesk.ktki@kemkes.go.id kak

17 januari 2022 @andiniamaranthi

Min mau tanya untuk Web nya apakah masih 
dalam perbaikan? Karena setiap saya log in 
error

sudah bisa diakses kak

20 januari 2022 @bethanielle_

Oh ya min mau tanya untuk pembuatan str itu 
biayanya berapa ya? Karena simpang siur 
harganya berbeda-beda. Terimakasih

Pembayaran PNBP untuk Registrasi STR 
menggunakan sistem MPNG2/Simponi melalui Kode 
Billing yang didapatkan melalui email atau cek status 
pada akun Saudara (PP Nomor 64/2019 tentang Jenis 
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan).

a. Penerbitan STR bagi Tenaga Apoteker dikenakan 
tarif sebesar Rp.250.000,00.
b. Penerbitan STR bagi Tenaga Kesehatan dikenakan 
tarif sebesar Rp.100.000,00.
c. Penerbitan Ulang/Duplikat STR Tenaga Kesehatan 
sebesar Rp.50.000,00.
d. Salinan/legalisir STR Tenaga Kesehatan sebesar 
Rp.15.000,00.

20 januari 2022 @khana_budi
untuk syarat perpanjangan STR apa ajah ya min coba cek di web ktki.kemkes.go.id kak lengkap disana

20 januari 2022 @andy_fehunk

Saya lahir dan asli Kota Tegal,, vaksin 1 dan 2 
di Kota Tegal.. Hari ini Saya mau vaksin 
booster tapi tidak bisa alasannya KTP Saya 
mutasi ke Kabupaten Pekalongan karena nikah 
sedangkan Saya bertempat tinggal bersama Ibu 
Saya di Kota Tegal.. Yang Saya tanyakan,, 
sampai kapan Masyarakat INDONESIA di 
kotak-kotakan atas birokrat setiap instansi 
Pemerintah..? Saya pribadi ingin disiplin 
kesehatan dan ingin sehat..

silahkan ke puskesmas atau ke faskes yang melayani 
ktp luar daerah 

10 januari 2022 @j4c0bsus

Mhn info min, anak sy KTP bekasi kota, tp saat 
ini sdg kuliah di UKSW salatiga dan sdh dpt 
jdwal booster. Apa ada tmpt utk di salatiga utk 
booster??

silahkan ditanyakan ke dinkes salatiga ya kak untuk ktp 
luar kota 

10 januari 2022 @andy_fehunk

Kemarin Saya ingin vaksin Booster tapi ngga 
bisa di Puskesmas Debong Lor karena khusus 
warga Kota Tegal dulu,, memang awal tahun 
Saya baru jadi KTP Kabupaten Pekalongan 
namun saya domisili di Kota Tegal bahkan 
vaksin 1 dan 2 di Kota Tegal.

jika tidak bisa silahkan menggunakan surat domisili ya 
kak 

REKAP ADUAN TAHUN 2022
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25 januari 2022 @raraarihardini

utk yg belum vaksin dosis 2 pfizer, apakah bisa 
mendapatkan dosis 2 pfizer di program 
tersebut? karna ibu mertua saya saat 
penjadwalan vaksin dosis 2 mengalami sakit 
batuk pilek jd vaksinnya ditunda. mohon 
informasinya. lokasi Magelang Kabupaten.

vaksin 1 dan 2 dianjurkan sama kak, untuk mendapat 
vaksin ke 2 karena penundaan silahkan dapat 
konfirmasi ke tempat faskes vaksin 2

25 januari 2022 @diazrpm
Untuk yg kmrn vaksin 1 dan 2 dapat modernya, 
bosternya blm ada ya min?

booster moderna ada kak silahkan ditanyakan ke 
dinkes setempat

25 januari 2022 @j4c0bsus
Anak sy mhsiswa d salatiga, bs booster d mn 
ya min?

silahkan ditanyakan ke dinkes salatiga

28 januari 2022 @nandothok

Jd kudu dpt undangan di pedulilindungi dl? Klo 
udah 6 bulan stlh vaksin kedua, tp di 
pedulilindungi blm ada undangan booster blm 
bs?

jika interval sudah 6 bulan setelah vaksin 2, bisa 
mendapatkan vaksin booster walaupun belum ada di 
peduli lindungi

31 januari 2022 @feribudiyono
Mohon info vaksin ke 2 astrazenica di area 
kudus jawa tengah, suwun

ditanyakan ke dinkes kudus ya kak

31 januari 2022 @kaitokidoh
Kak, kalo booster harus daftar dulu atau bisa 
langsung datang?

bisa datang langsung kak

31 januari 2022 @achan_siman
Yg penerima sinovac dan di booster moderna 
kok gk ada rekomendasi dr Kemenkes ya min

di Surat Edaran kemenkes No. SR.02.02/II/252/2002 
sudah ada penjelasannya kak.

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

17 februari 2022@gigijerapah
Dari tadi malam saya hubungi centang 1 dan 
TDK ada respon

nomor hotline kami beroprasi sampai jam 21.00 kak

18 februari 2022@luluk.khoirul

Dear admin @dinkesjateng_prov 
@dkksemarang bagaimana kabar booster 
untuk pengguna vaksin 1&2 sinopharm, 
apakah sudah tersedia

Saat ini belum ada arahan kak, baru Sinovac dan 
AstraZeneca

23 februari 2022@bianglalaa

tp perusahan saya bekerja, setelah isoman 
harus 2x tes negatif PCR,
dan kemarin habis isoman, tes PCR masih 
positif dgn hasil 35.
Kan jadi buang" duit min.
Tolong dong, disosialisasikan ke PT PT dong

langsung di tanggapi lewat DM 

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

4 maret 2022 @dianaratnasari72
Mhn pencerahan ..bagaimana mengobati 
obesitas

@dianaratnasari72 silahkan dapat berkonsultasi 
dengan dokter di RS maupun klinik

4 maret 2022 @mastioficial

Apakah dari dinkes ada program menobati 
obesitas?

@masti_ofiicial silahkan dapat berkonsultasi dan 
pengobatan ke fasyankes (puskesmas, Balkesmas 
atau RS)

BULAN FEBRUARI

BULAN MARET



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 6 januari 2022 LutfiTrisna Selamat malam, izin bertanya apakah dinkes provinsi jateng bisa untuk 
melegalisir str dokter umum? Terima kasih sebelumnya

pagi kak, tidak di dinkes prov ya kak , legalisisir str dokter di 
KKI ya kak

2 19 januari 2022 3_aprnm Selamat pagi,
Ijin bertanya
Mohon informasi prosedur legalisir str nakes?
Terimakasih

silahkan cek di highlight IG Dinkes Prov ya kak

3 25 januari 2022 Nisfa_22 Hallo min mau tanya klo untuk bikin SP-IRT (unit pengawasan obat dan 
makanan) ada kontak yg bisa di hubungi ? 
Terimakasih

ke Dinas Kesehatan Kab/kota ya kak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

3 Februari 2022 @mozz Hotline kok ditelp ga ada yg angkat kenapa mohon maaf atas ketidaknyamanan terkait hotline nomor 
Dinkes sedang ada pemindahan jaringan dari kantor 
Gubernur ke Dinkes Prov dan kami pastikan secepatnya 
dapat terlaksana sesuai tugasnya. trimakasih

9 Februari 2022  enguripku Permisi admin, mohon maaf mau tanya. Untuk vaksin dosis ke-2 di Kab. 
Sragen yang masih ada? Saya perantau dari Jawa Timur yang saat ini 
berdomisili di Kab. Sragen namun belum vaksin ke-2 , dan mungkin saya 
bisa mendapatkan informasi tentang vaksin ke-2. Terima kasih 
sebelumnya

silahkan ditanyakan ke dinkes kab sragen kak karena 
penyelenggara kab sragen

9 Februari 2022 @Imam78116896 Imunisasi utk nikah.
Min hari ini Rabu tgl 9-2-2022, saya melaksanakan imunisasi di UPTD 
Puskesmas kesugihan 1 Cilacap.
Bayar Biaya di tempat pendaftaran 255rb.
Apakah ini sesuai peraturan atau tidak.

untuk tarif keterangan sehat calon pengantin rincian tarif 
sesui dengan Perda Bupati Cilacap no 86 tahun 2020.
Rincian untuk perempuan
1.pendaftran :10.000
2.konsultasi: 10.000
3.pemeriksaan laboratorium HIV : 70.000
4 pemeriksaan laboratorium Hb : 10.000
5 SKD calon pengantin : 50.000

Untuk laki - laki
Pendaftaran : 10.000
Pemeriksaan laboratorium HIV : 70.000
Pemeriksaan laboratorium Hb : 10.000

Pemeriksaan HIV bagi capeng wajib dilakukan karena 
sebagai deteksi dini pencegahan HIV/AIDS di wilayah kerja 
UPTD Puskesmas Kesugihan 1.

14 Februari 2022 Wongbener DH Pak/Bu.. Mohon ketegasannya..Terkait rencana acara wisuda UIN 
SUKA Jogja tgl 16 Feb 2022. Kami dari luar kota rencana akan 
menghadirinya, tapi rasanya deg deg serrr yoo, kondisi covid masih tinggi. 
belum lagi kasian org tua kami yg sudah sepuh2 bepergian saat 
pandemi. Mohon penyelenggara di ingatkan..

mohon maaf kak, kami tidak bisa bantu karena UIN SUKA 
Jogja diluar wilayah kami kak , silahkan dm ke DKK kab 
sleman. trimakasih.

14 Februari 2022 NurulNfs_ Tetangga saya sudah dinyatakan positif covid dan menolak untuk isolasi 
mandiri

silahkan lapor ke RT atau Puskesmas terdekat

16 Februari 2022 @adyatmamoti waktu untuk karantina di RSDC brp hari ya? Saya sudah 12 hari terkena 
covid, isolasi di RSDC Donohudan. Tp blm dibilehin swab lagi. Minta swab 
ga boleh. Gimana solusinya ya

sampai dinyatakan hasil PCR negatif kak. siap akan kami 
koordinasikan dengan bidang terkait

17 Februari 2022 @sterren__ Halo, saya mendapatkan WA dari kemenkes RI setelah melakukan 
antigen , apakah bs konsul dan obat gratis tsb dilakukan setelah hasil pcr 
saya keluar? Pagi ini saya akan melakukan PCR

diinformasikan program tersebut merupakan dari kemenkes.

17 Februari 2022 @AnwanBurhani Min mau tanya nii... Kalau buat surat keterangan sehat ke puskesmas 
apakah harus pakai pengantar dr desa?... Saya kehilangan kesempatan 
melamar pekerjaan gegara harus melampirkan s ket sehat dan d 
puskesmas tempat saya tinggal mewajibkan pakai s. Pengantar dr desa.

ya tidak pakai surat pengantar desa

17 Februari 2022 @munifatularifa1 Selamat malam admin
Adakah info vaksin dosis ke 2 sinovac untuk ibu hamil area kab 
Magelang?

Saya ifah, alamat di Srumbung. Sudah vaksin sinovac dosis 1, tp sampai 
saat ini belum bisa vaksin dosis ke 2 karena berdasarkan info dari 
puskesmas srumbung sampai saat ini vaksin sinovac dosis 2 masih 
kosong

Terima kasih

Tunggu kiriman dari pusat kak

22 Februari 2022 @barokatulmasuda Saya Barokatul. saya mau tanya apakah di Semarang ada tempat untuk 
isolasi yang positif Corona? Saya positif dan saya tinggal di kos. Saya 
tidak enak dengan teman2 kos. Apakah ada tempat di smg yang 
menyediakan untuk siolasi?

mohon maaf kak baru bisa respon karena kemaren masih 
sibuk, mohon maaf nggih
untuk isolasi di semarang ada di rumah walikota semarang

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
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1 2 Maret 2022 @Abdul90366555 Apakah program jampersal masih ada? Untuk jawa tengah masih kak, info lebih lanjut bisa ke 
dinkes setempat karena anggarannya langsung turun ke 
kab/kota

2 2 Maret 2022 @naswrdn Halo min mau tanya, kalau vaksin 1 & vaksin 2 moderna apakah akan 
tetap ada vaksin booster?

aturan terbaru vaksin primernya moderna, boosternya juga 
moderna kak

3 6 Maret 2022 @inibukanuta Selamat siang, saya mau bertanya terkait legalisir STR.
Saat ini saya bekerja di Jakar Barat, saya tidak bisa datang langsung ke 
Dinkes Jateng dikarenakan pandemi. Apakah bisa apabila STR dikirim 
melalui JNE/TIKI? 
Apabila bisa, persyaratan apa saja yang perlu saya siapkan?
Terimakasih.

Bisa kak, coba cek di highlight instagram kami tentang STR



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1
6 januari 2022 LutfiTrisna Selamat malam, izin bertanya apakah dinkes provinsi jateng bisa untuk 

melegalisir str dokter umum? Terima kasih sebelumnya
pagi kak, tidak di dinkes prov ya kak , legalisisir str dokter di 
KKI ya kak

2

9 januari 2022 @mata_bintang Format untuk Vaksinasi Di Sekolah dan pada item 3 dan 4 , menunjukkan 
bagaimana Kalian melepas Tanggung Jawab , sementara Pemerintah 
mewajibkan Vaksinasi , cc @dinkesdemak

3

27 januari 2022 @yohanestarto

Se ingat saya. Diimunisasi ( sekarang trend Vaksin ).
Nakes, menanyakan identitas diri. Kemudian menjukan alat suntik masih 
segel, lalu proses penyunyikan. Saya dosis pertama dan kedua begitu 
prosesnya. Terimakasih puskesmas ***. Apakah ada perubahan SOP 
@dinkesjateng Belum ada perubahan sesuai dengan pedoman

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1

3 februari 2022 @dyahayu_wulan @dinkesjateng lagi antri buat berobat trus dari lantai 1 gag dapet nomor 
antrian gara² mesinnya ngadat, sm petugas langsung diminta naik 
ngikutin ibu² sebelum ak, dibilangin "nanti masuk setelah ibu itu",.. tp 
realitanya ttp kelewat sm yg punya no antrian. Tolonglah saya jg antri dm ya kak , dmn lokasinya

2

4 februari 2022 @hatmoko_yuli @ganjarpranowo @dinkesjateng ini web coronajateng udah lama ga 
ngelink ke dukcapil minta tlg dibetulkan, kita kerepotan juga kalo lagi 
testing masal dan harus ngisi manual......terimakasih

trimakasih sudah melaporkan kepada kami, aduan yang 
bapak ajukan sedang dalam proses. mohon ditunggu

3
13 februari 2022

@popice24
Di sekolah di Wonosobo prokes longgar sih padahal di WSB lagi rawan 
min

cc @dinkesWonosobo

4

26 februari 2022@WalimuridS @ganjarpranowo @dinkesjateng Assalamu'alaikum wr.wb
bapak/ibu yang terhormat saya selalu salah satu wali murid ingin bertanya 
terkait PTM di daerah Sukoharjo, apakah sudah diperbolehkan atau 
belum, dikarenakan sekolah anak saya yaitu SMAIT Nur Hidayah 
sepertinya mau

Silahkan menanyakan ke kab Sukoharjo karena PTM 
disesuaikan dengan level masing-masing daerah

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1

1 Maret 2022 @Nasikin_MA Ke puskesmas jam 11-an, pendaftaran sdh tutup. Lalu ke UGD, disuruh 
utk menunggu krn petugas sdg meriksa pasien. Menunggu hampir 1 jam, 
ada pasien lain yg datang tapi langsung diperiksa, sdgkan saya disuruh 
antre.
Giliran saya diperiksa, lalu diberi obat, kemudian bayar 50K.

dimana ini nggih? bisa dm ke kami kronologi dan 
tempatnya?
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NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 16 Januari 2022 Swiswanto Pandawa kapan ada vaksin masal lagi saya sudah satu 
kali vaksin 1 pfizer

Silahkan menghubungi dinkes kab/kota 
setempat karena yang menyelenggarakan 
vaksinasi dikembalikan ke kab/kota masing-
masing

2 21 Januari 2022 Alamsyah Putra Lali Omah Min minta info vaksin ke 2 Astrazeneca dong 
area Semarang

Silahkan menghubungi dinkes kab/kota 
setempat karena yang menyelenggarakan 
vaksinasi dikembalikan ke kab/kota masing-
masing

3 28 Januari 2022 Andy Inyong Susanto Met pagi kak...
Mau tanya untuk info vaksin dosis 1 daerah 
kota Kudus.
Saya mau dftarin untuk karyawan saya soalnya 
belum vaksin sama sekali dan ktp nya luarkota 
bukan berasal dari kota Kudus apakah bisa? 
Sementara dia tinggal di kudus

Silahkan menghubungi dinkes kab/kota 
setempat karena yang menyelenggarakan 
vaksinasi dikembalikan ke kab/kota masing-
masing

4 31 Januari 2022 Bagas Saputra info vaksin daerah salatiga Silahkan menghubungi dinkes kab/kota 
setempat karena yang menyelenggarakan 
vaksinasi dikembalikan ke kab/kota masing-
masing

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

19 Februari 2022 Rachmad Tri Wijanarko asskum mau tanya untuk info vaksin dosis 
ketiga di soloraya untuk bulan dpn dmn 
ya.trima kasih sekian

Silahkan menghubungi dinkes kota surakarta 
karena yang menyelenggarakan vaksinasi 
dikembalikan ke kab/kota masing-masing

26 Februari 2022 Tri Kalau pcr positif biaya administrasi di rumah 
sakit swasta itu bayar biasa apa gratis ya pak. 
Memang kami tidak menggunakan BPJS. 
25/02/2022.

Apabila positif maka gratis ditaanggung 
pemerintah

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

13 Maret 2022 Siti Awiyah assalamualaikum  dinkes provinsi jawa tengah 
sebelumnya saya mohon maaf sebesar2y
saya dari tegal mau vaksin booster sinoparm tp 
selalu tidak ada..padahal  banyak warga tegal 
yg ingin vaksin booster sesuai anjuran 
pemerintah..dan mereka menggunakan vaksin 
sinoparm .sya sudah datang ke dinkes 
setempat tp sllu tidak ada...

terimakasih pak atas jawabannya

Kiriman dari pusat memang belum ada kak
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