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1 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

Koordinasikan dengan SDMK (mohon 
untuk menunggu)

1 januari 2022 Ditunggu aja ya kak yang penting 
sesuai dengan alamat di map coklat 
kan kak? 

2 1 januari 2022 نور طیبھ@ Assalamualaikum
Selamat sore kak
Ada info lowongan kah utk lulusan kesehatan 
masyarakat di Dinkes prov Jateng?

Belum ada Loker -> info medsos 1 januari 2022 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 ??

Koordinasikan dengan SDMK -> 
Kirim Jumat

2 januari 2022 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

Koordinasi dengan SDMK -> 
Adanya Pejabat Terkait

2 januari 2022 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?

Tim Humas TL -> informasikan 2 januari 2022 Bisa ke dinkes kak

6 4 januari 2022 @Virry Hm Assalamualaikum ka, mohon ijin, untuk legalisir 
str bisa online?dikirim?

Koordinasi dengan SDMK -> 
informasikan

4 januari 2022 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?

Koordinasi dengan SDMK -> 
informasikan

4 januari 2022 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

Koordinasi dengan SDMK -> 
informasikan

4 januari 2022 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🙏

Koordinasi dengan SDMK -> 
informasikan

5 januari 2022 di highight kami lengkap kak 
terima kasih

10 5 januari 2022 @Finka 🐣 untuk tata cara legalisir STR seperti di gambar, 
apakah masih berlaku?

Koordinasi dengan SDMK -> 
informasikan

5 januari 2022 monggo di cek di highlight kami 
kak terima kasih

11 5 januari 2022 @dzabi Mohon info untuk ligalisir STR bgmn njih? Koordinasi dengan SDMK -> 
informasikan

5 januari 2022 walaikumsalam wr wb. Untuk info 
legalisir STR bisa dicek di highlight 
dinkes prov

12 5 januari 2022 @Happy Nabetty Min inikan aku kos di semarang, kalau legalisir 
STR langsung ke kantor bisa?

Koordinasi dengan SDMK -> 
informasikan

5 januari 2022 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_Tepuse
n

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

koordonasi dengan Survim -> 
maksud tujuan?

5 januari 2022 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

Tim Humas TL -> informasikan 6 januari 2022 walaikumsalam, bisa hubungi 
3511351

15 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🙏

Tim Humas TL -> hub. Dinas terkait 7 januari 2022 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

koordinasi dengan SDMK -> KKI 
Pusat

7 januari 2022 tidak bisa kak di dinkes prov
untuk dokter umum ke KKI kak

17 7 januari 2022 @Oktendrisya Selamat pagi, mohon izin bertanya apakah 
dinkes provinsi jateng bisa melegalisir STR 
dokter gigi untuk syarat pemberkasan CPNS? 
Terimakasih sebelumnya 🙏

koordinasi dengan SDMK -> KKI 
Pusat

7 januari 2022 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?

koordinasi dengan SDMK -> KKI 
Pusat

7 januari 2022 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 🙏

koordinasi dengan SDMK -> 
Informasikan

7 januari 2022 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

Tim Humas TL -> informasikan 7 januari 2022 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?

koordinasi dengan SDMK -> 
Informasikan

8 januari 2022 jika ada pejabatnya bisa kak tapi 
kita tidak bisa memastikan selesai 
jam berapa
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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

koordinasi dengan SDMK -> 
Informasikan

8 januari 2022 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!

koordinasi dengan SDMK -> 
Berdasarkan analisis

10 januari 2022 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 ?

koodinasi dengan survim -> DKK 
setempat

9 januari 2022 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 koordinasi dengan SDMK -> 
sesuai ketentuan

10 januari 2022 Tergantung pejabat nya ya kak 
berada di tempat tidak, klo ada 
bisa hari itu juga kak tpi jamnya 
tdk bisa memastikan

26 10 januari 2022 @クルニア Str harga resmi dari dinkes brp ya pak/bu? koordinasi dengan SDMK -. sesuai 
ketentuan

10 januari 2022 pelayanan legalisir STR gratis kak 
, jika lewat pos maka ongkos 
pengiriman di bebankan ke tempat 
yang dituju.

27 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

koordinasi dengan SDMK -> 
sesuai Ketentuan

10 januari 2022 Ya kak, jika masih yang dulu 
silahkan legalisir sesuai ketentuan 
ya kak

28 10 januari 2022 @Nurrahma Anna 
Machfiroh

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

Belum Ada -> Informasikan 10 januari 2022 Belum ada kak, jika ada kami akan 
share dan posting ya kak

29 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?

Tim Humas TL 10 januari 2022 an siapa ?

30 11 januari 2022 @ᴅɪʀᴀ ᴅᴇᴡ Pagi kak.mw tanya pembuatan STR online di 
web mana ya..untuk STR BIDAN..makasih

koordinasi dengan SDMK-> KTKI 
kemenkes

11 januari 2022 https://ktki.kemkes.go.id/registrasi

31 11 januari 2022 @aya Mohon izin kak, menanyakan untuk pengajuan 
suket STR dalam proses, saya bisa 
menghubungi no mana?

koordinasi dengan SDMK -> 
Informasikan

11 januari 2022 Sudah sampai mana kak proses di 
web ktki ?

32 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 🙏

koordinasi dengan SDMK 11 januari 2022 akan kami cek dahulu nggih kak

33 11 januari 2022 @Anne Gunawab Apa syarat dpt mengikuti booster gratis? koordinasi dengan Survim -> dkk 
setempat

11 januari 2022 silahkan ditanyakan ke dkk 
semarang ya kak selaku 
penyelenggara

34 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

koordinasi dengan SDMK -> 
Informasikan

12 januari 2022 sudah kami kirim selasa sore ya 
kak

35 12 januari 2022 @riezchayoo Admin, info utk boster di solo dong.. koordinasi dengan Survim -> dkk 
setempat

12 januari 2022 Tunggu info selanjutnya ya kak, 
bisa ditanyakan ke dinkes 
surakarta ya kak

36 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 🙏 🙏

Belum Ada -> Informasikan 12 januari 2022 Walaikumsalam, mohon maaf kak 
dinkes prov belum membuka loker 
ya kak.

37 12 januari 2022 @syahrena Selamat pagi Dinas kesehatan Jateng , 
apakah ada lowongan kerja ?
Terimakasih 🙏

Belum Ada-> Informasikan 12 januari 2022 mohon maaf untuk saat ini belum 
ada kak

38 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

Tim Humas TL 12 januari 2022 emailnya sudah benar kak?

39 12 januari 2022 @BieLNiA_store Ass...
Klo mw minta surat keterangan bahwa STR 
saya salah nama bisa kak?

koordinasi dengan SDMK-> KTKI 
kemenkes

12 januari 2022 walaikumsalam , menghubungi 
KTKI yang menerbitkan STR ya 
kak dapat juga email ke helpdesk 
ktki@kemenkes.go.id

40 12 januari 2022 @Fera Ariska Selamat pagi admin,saya mau bertanya 
apakah ada lowongan magang untuk 
mahasiswa di kantor Dinas Kesehatan Jateng?
Terimakasih.

koordinasi kepegawaian-
>Informasikan

12 januari 2022 silahkan ke dinas kesehatan kak, 
langsung aja ke bagian 
kepegawaian kak

41 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

koordinasi dengan SDMK -> 
Informasikan

13 januari 2022 bisa legalisir di dinkes prov bisa 
juga di jogja



42 14 januari 2022 @Pamilu Fidiana Min mau tanya soal pembuatan str. Apakah 
bisa

koordinasi dengan SDMK -> KTKI 
kemenkes

14 januari 2022 pembuatan STR di KTKI 
kemenkes ya kak

43 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?

Tim Humas TL -> Informasikan 15 januari 2022 bisa di lihat di highlight dinkes ya 
kak

44 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🙏

koordinasi dengan SDMK -. 
konfirmasi dinas Terkait

16 januari 2022 karena legalisir tidak ada expired 
nya maka dinyatakan sah, untuk 
proses pemberkasan CPNS 
silahkan ditanyakan ke BKD ya kak

45 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

koordinasi dengan Survim 17 januari 2022 sudah pernah ditanyakan ke 
penyelenggara kak?

46 17 januari 2022 @nuartaartha maaf mau tanya masih ada loker tenaga medis? Belum Ada 17 januari 2022 belum ada ya kak

47 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 ❤

koordinasi dengan Survim-> 
mandiri berbayar

17 januari 2022 jika swab mandiri berbayar kak

48 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

koordinasi dengan Survim -> dkk 
setempat

17 januari 2022 Silahkan ditanyakan ke 
penyelenggara vaksin 1 ya kak

49 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

koordinasi dengan SDMK -> KTKI 
kemenkes

17 januari 2022 silahkan ditanyakan ke ktki atau 
kemenkes, bisa juga hubungi 
email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

50 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?

koordinasi dengan Survim -> 
Informasikan

18 januari 2022 Siang kak, sesuai program 
pemerintah iya kak

51 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🙏

koordinasi SDMk-> KTKI Kemenkes 18 januari 2022 walaikumsalam
langsung ke KTKI kemenkes ya 
kak

52 21 januari 2022 @wahyutedjapurwanta Min mohon infonya kapan di sukoharjo 
khususnya kec weru atau sekitarnya ada 
vaksin Astrazeneka lagi ya, Tks

Sudah katanya nunggu droping dari propinsi

koordinasi dengan Survim -> Dkk 
setempat

21 januari 2022 bisa ditanyakan ke dinkes 
sukaharjo atau puskesmas 
terdekat ya kak

baik, kami koordinasikan dengan 
dinkes sukoharjo

53 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.

Koordinasi dengan SDMK -> 
konfirmasi Dinas Terkait

21 januari 2022 respon dari bkppd seperti apa kak 
, memang benar jika sudah ada 
barcode tidak perlu legalisir lagi

54 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🙏🙏

koordinasi dengan SDMK -> KTKI 
kemenkes

23 januari 2022 selamat pagi , KTKI di Kemenkes 
ya kak

55 24 januari 2022 @danielrobertCnabab
an

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??

Tim Humas TL -> Surat 
Permohonan Dan Proposal

24 januari 2022 boleh kak . surat permohonan 
magang dari fakultas ditambah 
proposal sederhana dari 
mahasiswa

56 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 sudah ada 
dan Tunggu Surat Edaran terbaru

24 januari 2022 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

57 24 januari 2022 @pitrieadhitama Kaka maf mau tnya biasanya proses legalisir 
brp hari kak..smpe dkirim kembali

Koordinasi dengan SDMK -> 
Informasikan

24 januari 2022 tergantung pejabat yang 
menandatangani ada di kantor 
atau tidak
bisa 1 sampai 2 hari kak

58 26 januari 2022 @instagram user Sore ka, mau tanya untuk perpanjang strttk 
syaratnya apa sj ya? Dan biaya nya brp?

Koordinasi SDMK -> ke OP 26 januari 2022 Silahkan ditanyakan ke PAFI ya 
kak

59 31 januiari 2022 @erni Kak ada lowongan pekerjaan ? Informasikan 31 januiari 2022 tidak ada kak terima kasih



60 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

Koordinasi Survim -> Informasikan 31 januari 2022 Kota semarang level 2 dan jawa 
tengah level 1 dan level 2

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 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 ?

Informasikan 2 februari 2022 iya kak tunggu pengumuman 
resmi dari kami yaka, saat ini Dinas 
Kesehatan Prov jateng belum 
membuka penerimaan tenaga non 
PNS. Terimakasih

2 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.

Surat penwaran dan Proposal -> 
Informasikan

2 februari 2022 silahkan dapat berkirim proposal 
secara hardcopy dan ditujukan ke 
Plt. kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah. terimakasih

3 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

koordinasi dengan PKR -> Hub. 
Institusi terkait

2 februari 2022 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.

4 2 februari 2022 @zlalsa Selamat pagi,mohon ijin bertanya apakah 
imunisasi pcv untuk balita dapat diperoleh di 
puskesmas puskemas di jawa tengah?terima 
kasih

koordinasi dengan Survim -> uji 
coba NTB dan Bangka -> 
Konfirmasi RS Swasta

2 februari 2022 Untuk imunisasi pcv saat ini 
sedang uji coba di NTB dan 
Bangka Belitung. Jawa Tengah 
sendiri belum. Kalaupun ada, saat 
ini di faskes swasta.

5 2 februari 2022 @mahareni Mohon info saya vaksin pertama dan kedua 
pake vaksin sinopharm untuk boosternya ay 
bisa vaksin pakai apa dan dimana?

Koordinasi Survim -> Tunggu 
Arahan dari Kemenkes

2 februari 2022 Maaf kak, untuk sinopharm belum 
ada arahan dari pusat. Sementara 
yang dianjurkan sesuai dengan 
update dari Kemenkes

6 4 februari 2022 @selafitri ada recruitmen lagi untuk tracer covid nggk 
min?

Informasikan 4 februari 2022 pantau saja kak, kalau ada 
lowongan pasti kami share

7 5 februari 2022 @belle Assalamualaikum min, mau tanya apakah saat ini 
ada lowongan kerja untuk sarjana kesehatan 
masyarakat ? Mohon informasinya Terimakasih🙏

informasikan 5 februari 2022 Walaikumsalam.. dinkes saat ini 
belum membuka loker ya kak.

8 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

Informasikan 5 februari 2022 Bisa dilihat di 
https://corona.jatengprov.go.id/

9 6 februari 2022 @cici febriyanti Assalamualaikum
Mohon maaf mengganggu waktunya
Saya mau minta data anemia ibu hamil jawa 
tengah kak
Mohon dikirim ya🙏

Informasikan 6 februari 2022 Mohon diisi disini ya kak 
https://ppid.jatengprov.go.id/

kurang lebih 10 hari kak

10 6 februari 2022 @nitatriwulandari Assalamu'alaikum, untuk data penderita covid 
hari ini di situs belum ada ?

Informasikan 6 februari 2022 Walaikumsalam, silahkan dilihat di 
https://corona.jatengprov.go.id/

11 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 ?

Koordinasi SDMK -> informasikan 7 februari 2022 iya kak langsung datang ke dinkes 
prov ya kak

12 7 februari 2022 @ferdinandarthurpp min, kalau pake KIS bisa oprasi gak ya? Koordinasi Standarisasi -> Ke 
Fasyankes

7 februari 2022 Bisa kak, jika memang yang 
bersangkutan kurang mampu

13 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..

Koordinasi Survim -> Fasyankes 8 februari 2022 Sudah ditanyakan ke 
penyelenggara vaksin 1 kak?

14 8 februari 2022 @riski ramadhani Untuk area kota semarang menyediakan PCR 
gratis gak?

Koordinasi Survim -> Free untuk 
tracking dan kontak erat

8 februari 2022 tidak gratis kak, kalau untuk 
pemeriksaan kak, untuk 
pemeriksaan dari tracing dan 
kontak erat gratis kak, dan itupun 
antigen pemeriksaan nya

15 8 februari 2022 @nurulihsanromadhoni Bu/pak, maaf ingin bertanya kira kira jadinya 
berapa hari ya buk/pak kalau saya ngirimnya 
lewat expedisi?

Informasikan 8 februari 2022 1-2 hari, proses pengiriman 
tergantung ekpedisinya

BULAN FEBRUARI



16 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.

koordinasi SDMK-> tunggu 
Informasi Selanjutnya

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

17 11 februari 2022@erni Kak ada lowongan pekerjaan untuk D3 
perpajakan ?

Informasikan 11 februari 2022Mohon maaf kak, belum membuka 
loker ya kak

18 11 februari 2022@warungsimpangtiga Mau tanya min, jateng apakah ada pelatihan 
keamanan pangan? Untuk pengusaha/umkm

Hub. Dinas Terkait 11 februari 2022bukan di dinkes kak, silahkan dm 
ke dinas ketahanan pangan. 
trimakasih

19 11 februari 2022@klevit selamat pagi bapak, mohon update harian 
covid ditampilkan di halaman ig

Tim Humas TL 11 februari 2022baik kak

20 12 februari2022 @dwiokta Permisi bapak/ibu ijin bertanya apakah ada data 
ibu hamil yang terkonfirmasi covid-19 diwebsite 
Dinkes prov Jateng?terimakasih🙏

Informasikan 12 februari2022 Untuk permohonan data , silahkan 
isi formulir di link 
https://ppid.jatengprov.go.id/

21 12 feruari 20222@ibii nizar Berapa nomor telepon Anda? Informasikan 12 feruari 20222silahkan dapat menghubungi 
3511351

22 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

Koordinasi dengan Survim ->DKK 
setempat

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

nnti di tunggu kabar selanjutnya

23 14 februari 2022@puput Selamat pagi admin, izin bertanya apakah 
Dinkes Jateng sudah membuka lowongan 
relawan covid19 ? Saya ingin mendaftar min

Informasikan 14 februari 2022kami infokan apabila sudah ada

24 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🙏

Informasikan 14 februari 2022Ini nomornya kak +62 813-9088-
3273 dengan pak Untung 
Saefurachmawan

25 15 februari 2022@cicilia dwi Min. Ngga ada lowongan untuk relawan ya min? Informasikan 15 februari 2022belum ada kak 

26 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.

koordinasi PKR -> Kota Semarang 
dan Surakarta

16 februari 2022untuk saat ini program 
telemedicine dan obat gratis 
kemenkes di kota semarang dan 
surakarta
baik, sudah kami teruskan ke 
dinkes kebumen

27 17 februari 2022@edmond rukmana Kami 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🙏🙏🙏

Tim Humas TL 17 februari 2022baik, terimakasih sudah 
berpartisipasi dalam meningkatkan 
pelayanan kesehatan. sehat 
selalu kak.

28 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

Koordinasi Yankes -> 
Kewenangan kemenkes

17 februari 2022di 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



29 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

koordinasi Yankes -> 10 hari 17 februari 202210 hari nggih

30 17 februari 2022@syaiful bahri Mohon maf saya ingin cek kis istri saya apa 
msh ber laku atau tidak,gimana caranya

koordinasi Standarisasi -> BPJS 
setempat

17 februari 2022silahkan ditanyakan ke BPJS 
setempat ya kak

31 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

Informasikan 18 februari 2022Silahkan isi permintaan data di 
form inj ya 
https://ppid.jatengprov.go.id/

32 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

koordinasi Survim -> Fasyankes 
setempat

18 februari 2022Coba ke puskesmas kak

33 18 februari 2022@isniani qoriyah Assalamualaikum bapak ibu, izin bertanya 
adakah lowongan pekerjaan di dinas 
kesehatan provinsi saat ini ?
Terimakasih

Belum Ada -> infoermasikan 18 februari 2022Walaikumsalam, mohon maaf 
belum ada kak

34 19 februari 2022@ridwan Maaf min, mungkin bisa dibantu infonya kalau 
ada dropingan vaksin jenis sinopharm 🙏

koordinasi dengan Survim -> 
mohon Tunggu

19 februari 2022Mohon ditunggu kak, saat ini kami 
juga belum dapat droping dari 
pusat

35 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?

Koordinasi PTM ->konfirmasi 20 februari 2022Data lebih lengkap nya seperti 
apa kak?

36 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

Koordinasi Survim-> fasyankes 
terdekat

20 februari 2022Apakah klinik tersebut terintegrasi 
ke peduli lindungi?

apakah sudah lapor puskesmas ?

ditunggu saja kak

37 21 februari 2022@pemain cadangan selamat siang saya akmal mau menanyakan 
ketersediaan vaksin moderna dosis 2 di dinkes 
jateng apakah ada? terimaksih

Koordinasi Survim-> fasyankes 
terdekat

21 februari 2022masih ada kak silahkan ke 
puskesmas atau ke centra vaksin 
terdekat 
terima kasih 

38 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?

koordinasi Survim -> informasikan 21 februari 2022Silahkan dapat dilihat di postinga 
dinkes prov

39 21 februari 2022@anthony kurnia jaya Malam min, mau tanya untuk layanan isolasi 
mandiri covid 19 di hotel untuk di solo kira2 ada 
di mana saja ya?

koordinasi dengan survim-> dkk 
setempat

21 februari 2022Silahkan ditanyakan ke dinkes 
surakarta ya kak

40 22 februari 2022@ahmad saifudin Maaf. Mau tanya. Untuk pengaktifan kembali 
BPJS kesehatan yang dari pemerintah yang 
ikut keblokir bagaimana ya syrat2nya.

koordinasi Standarisasi -> BPJs 
setempat

22 februari 2022Silahkan ditanyakan ke bpjs ya kak

41 22 februari 2022@robbu amzah bachtiarMin dinkes prov ngadain vaksin ga? Ada vaksin 
moderna?

koorsinasi Survim -> fasyankes 
setempat

22 februari 2022Silahkan ke puskesmas terdekat

42 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 🙏

Dinas Terkait 22 februari 2022Bagian perpustakaan tidak ada di 
dinkes kak. Silahkan ke dinas 
arpus kak

43 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

koordinasi survim -> DKK setempat 22 februari 2022coba 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

44 22 februari 2022@ikaayulestarii Assalamualaikum mohon maaf menanyakan 
ingin menanyakan data tentang kejang demam 
apakah ada ya kak

koordinasi P2 -> Tidak Ada 22 februari 2022Walaikumsalam, mohon maaf kak 
kejang demam tidak ada di 
program dinkes prov jateng



45 23 februari 2022@rahmida arum Pagi admin, apakah ada info lowongan untuk 
Apoteker di puskesmas? Mohon infonya 
terimakasih

DInas Kesehatan setempat 23 februari 2022Pagi kak, silahkan ditanyakan ke 
dinkes kota kab ya kak

46 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

koordinasi p2 -> TL Dinkes 
setempat

23 februari 2022Silahkan bisa konsultasikan 
menghubungi puskesmas terdekat

Baik kak terimakasih aduannya. 
Kami tindak lanjuti

sudah menghubungi RT RW?

47 24 februari 2022@dd Kak, masih ada nggak isolasi di RS atau 
Rumdin walikota ?

koordinasi PKR -> Dkk setempat 24 februari 2022kemungkinan masih tersedia 
kamar kak

info lebih lanjut langsung ke dinas 
kesehatan kota semarang ya kak

48 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

koordinasi Survim -> Menunggu 
kemenkes

24 februari 2022bisa kak
kemungkinan bisa pfizer kak

(https://www.instagram.com/p/CY1c
kZQh1e4/?utm_source=ig_web_co
py_link)

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

49 24 februari 2022@keanu889 Selamat sore,
Bisa minta infonya ketersediaan vaksin dosisi 1 
untuk lansia di jogja atau bantul...??
Makasi
🙏🙏

koordinasi Survim -> DKK setempat 24 februari 2022langsung ke dinkes jogja ya

50 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 ?

koordinasi Yankes -> lgsg ke 
fasyankes setempat

24 februari 2022langsung ke peduli lindungi kak

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 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?

koordinasi farmamin -> 
Informasikan

1 maret 2022 Silahkan cek di highligh kami 
tentang standar pelayanan, disitu 
sudah lengkap

2 1 maret 2022 @deniep Assalamualaikum.. Maaf mau tanya,, di jateng 
yang ada vaksin moderna dosis 2 dimana ya 
min?.. Terima kasih

koordinasi Survim -> dkk setempat 1 maret 2022 Silahkan hubungi kab/kota tempat 
tinggal kak, soalnya pembagian 
vaksin per faskesnya ada di 
kab//kota

3 1 maret 2022 @wong jowo Selamat siang kak
Untuk vaksin moderna dosis 2 ada tidak ya?

koordinasi Survim -> dkk setempat 1 maret 2022 Silahkan hubungi dinkes kab/kota 
setempat kak

4 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

Informasikan 1 maret 2022 Kalau kami libur mengikuti libur 
nasional kak, selain itu masuk

5 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

koordinasi survim -> informasikan 1 maret 2022 Sore kak
Bisa dilihat di postingan kami ya 
kak
Sudah ada penjelasan nya

6 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

koordinasi Survim -> Ketetapan 
Kemenkes

2 maret 2022 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

7 2 maret 2022 @erkam pramana Assalamu'alaikum izin bertanya, jikalau vaksin 
pertama dan kedua moderna, vaksin 
boosternya apa ya? Terima kasih

koordinasi Survim -> Ketetapan 
Kemenkes

2 maret 2022 Belum ada arahan dari pusat kak, 
yang baru duatur untuk sinovac 
dan astra zeneca
vaksin moderna, boosternya juga 
moderna kak

BULAN MARET



8 2 maret 2022 @tulisan jepang Jadi yang bulan November vaksin Pfizer dosis 
2 bisa booster kpn y?
Soalnya tiket pedulilindungi belom muncul?

koordinasi Survim -> Ketetapan 
Kemenkes

2 maret 2022 Arahan dari pusat 3 bulan setelah 
vaksin dosis kedua kak, tapi tetap 
prioritas utamanya diberikan 
kepada lansia dulu

9 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

koordinasi Survim -> mohon 
ditunggu

2 maret 2022 Ditunggu saja kak, bisa jadi belum 
diinput disistem

10 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

belum ada -> informasiakan 2 maret 2022 Mohon maaf kak, dinkes prov blum 
membuka loker kak

11 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🙏🙏

koordinasi Survim -> tracking dan 
kontak Erat free perbedaan format 
hasil tiap Fasyankes berbeda

2 maret 2022 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

12 2 maret 2022 @tulisan jepang Min mau tanya kalau vaksin boster moderna 
daerah smg dmn ya. Soalnya vaksin 1 2 nya 
moderna

koordinasi Survim-> Fasyankes 
setempat

2 maret 2022 Silahkan langsung ke puskesmas 
setempat ya kak

13 3 maret 2022 @ks solution Booster untuk 18+ sudah bisa 3 bulan setelah 
vaksin ke 2?

koordinasi dengan Survim -> surat 
Kemenkes nomor 
SR.02.06/II/1180/2022

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

14 3 maret 2022 @ekoardiiansyah Selamat sore kak admin ,,
mau tanya jika vaksin 1&2 memakai vaksin 
jenis moderna
apakah boster juga harus moderna?
Trimakasih

koordinasi Survim -> fasyankes 
Setempat

3 maret 2022 Bisa sesuai vaksin1 dan 2 , atau 
sesuai ketersediaan booster di 
faskes masing2

15 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 🙏 🙏🙏

Koordinasi kesmas-> Satgas 
Setempat

4 maret 2022 Untuk perijinan melaksanakan 
acara resepsi pernikahan ke 
satgas covid kab/kota setempat ya 
kak

16 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,

koordinasi Kesmas-> Dinas Terkait 6 maret 2022 Bisa diadukan ke satpol pp kak, 
kami tidak bisa menindak

17 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.

koordinasi SDMK -> informsikan 6 maret 2022 Bisa kak dilihat di highlight dinkes 
ya kak sudah ada penjelasannya

18 7 maret 2022 Soalnya saya mau booster vaksin pfizer tanya 
tanya sama petugas belom bisa gitu karna 
moderna

koordinasi Survim -> surat edara 
nomor HK.02.02/II/252/2022 
tentang vaksinasi covid 18 dosis 
lanjutan 

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

19 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 🙏🙏

koordinasi PKR 7 maret 2022 Dari dinkes prov akan 
menghubungi bapak/ibu, mohon 
berkenan untuk memberikan no. 
Aktif yang dapat dihubungi.

20 9 maret 2022 @luluk khoirul Dear admin, bagaimana kabar booster untuk 
pengguna vaksin 1&2 sinopharm, apakah 
sudah tersedia?

koordinasi Survim -> belum ada 
ketentuan dari Pusat

9 maret 2022 Belum ada arahan dari pusat kak, 
saat ini yg masih diatur untuk 
Sinovac dan AstraZeneca

21 9 maret 2022 @tifani nawang Selamat siang kak , mau tanya untuk 
pengurusan perpanjang strttk apakah memang 
ada keterlambatan ya kak ?

koordinasi SDmK 9 maret 2022 iya ada keterlambatan kak

22 9 maret 2022 @ksty08 Selamat siang, apakah ada informasi lowongan 
pekerjaan untuk area semarang bagi 
kesehatan masyarakat?

belum ada -> informasiakan 9 maret 2022 Di dinas kesehatan blom ada 
informasi loker ya kak

23 9 maret 2022 @netta iswara gusen Saya mau tanya2 seputar strttk Tim Humas TL 9 maret 2022 Silahkan hubungi 3511351 ya kak



24 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

Tim Humas TL 9 maret 2022 Silahkan ditanyakan ke kemenkes 
ya kak karna peduli lindungi 
program kemenkes

25 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

Tim Humas TL 9 maret 2022 Silahkan ditanyakan ke dkk 
ssmarang ya kak
Ya kak, ke rs atau klinik ya kak

26 10 maret 2022 @maria_apriani selamat sore saya Dwi Apriani,, 

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

terimakasih 🙏

Tim Humas TL 10 maret 2022 Hubungi 3511351 ya kak

27 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

Hub. Dinas Terkait 12 maret 2022 dikarenakan kebocoran data,maka 
dari dukcapil menutup semua 
akses

28 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

koordinasi PKR -> DKK setempat 12 maret 2022 Langsung ke dinkes kab/kota 
setempat kak untuk di telusuri

29 13 maret 2022 @maher habib Pagi min, dulu rekan saya vaksin kodam di 
marina dan sertifikatnya ga muncul. Ngurusnya 
kemana ya?

koordinasi survim -> Dkk setempat 13 maret 2022 Ke dinkes kab/kota setempat kak 
agar ditracking faskes yg dulu 
memasukkan dari mana

30 14 maret 2022 @yuli. Mohon izin bertanya, jika menitipkan lamaran di 
letakan bagian mana nggih?

Tim Humas TL 14 maret 2022 Di lobby ada petugasnya kak

31 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

Tim Humas TL 15 maret 2022 sudah ke puskesmas kak

32 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

Tim Humas TL 15 maret 2022 Bisa telp di 3511351 ya kak

33 19 maret 2022 @ronaldi Selamat pagi. Bagaimana cara mengurus izin 
edar untuk produk sabun cuci piring dan 
handsoap ?

koordinasi farmamin -> 
Informasikan

19 maret 2022 Untuk perizinan ke dinkes 
kota/kab ya kak. Dinkes prov 
mengeluarkan rekomendasi saja

34 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?

koordinasi survim -> Dkk 
setempat

20 maret 2022 Silahkan dapat melaporkan ke 
faskes terdekat seperti 
puskesmas dan akan 
ditindaklanjuti oleh faskes yang 
menangani.

35 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

Tim Humas TL 21 maret 2022 terima kasih akan kami samaikan 
ke kab magelang nggih

36 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🙏

koordinasi SDMK -> informsikan 21 maret 2022 (https://ktki.kemkes.go.id/registrasi)
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 ADUAN TANGGAPAN

1 5 -4-2022 @Ina Musriyatima Lowongan Untuk s1 ners ga ada ya kak? Tim Humas TL 5 -4-2022 Gak ada Kak 

BULAN APRIL



2 5 -4-2022 @Arrie Atha Hafizh Saya mau ty
Sabtu saya vaksin di tentrem mall tp sampe 
skr sertifikatnya tidak muncul sampe hari ini
Mohon bantuannya

Tim Humas TL 5 -4-2022 Silahkan ditanyakan ke dkk 
semarang kak atau ke 
helpdesk.kemenkes

3 6 -4-2022 @Aghnia Libas official Selamat pagi
Mohon maaf sy dgn Ibu Nisa ... Izin bertanya

Di desa kami sdg banyak korban sakit karna 
DBD, untuk kegiatan fogging biasanya ada 
biaya tau TDK ya? Terimakasih atas 
responnya

koordinasi dengan p2 -> 
Fasyankes setempat

6 -4-2022 Silahkan melapor ke puskesmas 
setempat ya kak

4 7-4-2022 @tiffani_nawang Selamat pagi kak , mau tanya , klo mau 
legalisir strttk ditunggu bisa atau tidak ya? 
Apa harus ditinggal ?

koordinasi SDMK -> Informasikan 7-4-2022 ya kak langsung datang aja kak , 
untuk waktunya tidak bisa 
memastikan kak tergantung 
pejabat ada di tempat atau tidak

5 7-4-2022 @Amallia Emil Utami Selamat sore, Dinkes Jateng. Saya reporter 
dari NakitaID, ingin melakukan liputan utk 
daftar biaya berobat di Puskesmas di Jateng. 
Kira2 dimana saya bisa mendapatkan daftar 
harganya? Terimakasih sebelumnya🙏

koordinasi Yankes -> Dinkes 
Setempat

7-4-2022 Maaf kak, untuk standar harga 
puskesmas diatur oleh kab/kota 
masing-masing, provinsi tidak 
mengatur. Biasanya ada 
perdanya di masing-masing 
kab/kota

6 7-4-2022 @Bistaria Phuri SiswantoIni sempat terjadi juga di kami kak, dinkes 
kab. Purworejo

Tim Humas TL 7-4-2022 Counter dengan klarifikasi kak 
biar tidak meluas

7 7-4-2022 @NUR LUTFIYANI Saya ada kendala dibagian itu nya kak, cara 
pengisian no identitas itu maksudnya gimana 
ya kak

Tim Humas TL 7-4-2022 walaikumsalam, iya kak pakai 
nomor NIK di KTP

8 8-4-2022 @Hany Alawiyah Assalamualaikum min. maaf mau tanya untuk 
lihat data stunting tiap kab se jateng diwebsite 
apakah ada? terimakasih🙏

Tim Humas TL 8-4-2022 ada kak dilihat di website kami, 
data yangtersedia data balita 
pendek

9 10-4-2022 @Rizki Agung Wibowo Permisi kak mohon ijin brtnya kak, klo 
misalkan mw perpanjang STR kan syarat 
hrus ada KTA yah, klo KTA nya sedang dlm 
proses bgmna kak?? Mohon solusinya 🙏

koordinasi SDMK -> Informasikan 10-4-2022 perpanjangan STR ke KTKI ya 
kak

10 12-4-2022 @Lia Nofitasari Sore pak. Saya lia dari Semarang. Mau 
bertanya untuk uji klinis air itu kena harga brp 
ya pak per parameter nya ?

koordinasi Farmamin -> BPOM 12-4-2022 Silahkan ditanyakan ke BPOM 
ya kak

11 13-4-2022 @FAUZIE ARDHI N Selamat pagi admin dinas kesehatan prov 
jateng, saya fauzie ijin menanyakan untuk 
konsultasi corjat saya bisa menghubungi ke 
admin mana ya ka. Saya menghubungi 
helpdesk corjat dari kemarin dini hari tanggal 
12 april sampai sekarang belum mendapat 
tanggapan, mohon arahannya

Tim Humas TL 13-4-2022 Baik kak, kami tanyakan ke 
admin ya kak

12 14-4-2022 @Nita Nugraheni Selamat pagi kak. Maaf kak mau tnya, saya 
kan udh ngirim str mau legalisir sampe 
skrang kok blm ada kabar ya. Terimakasih🙏

koordinasi SDMK -> Informasikan 14-4-2022 an siapa kak?

13 18-4-2022 @pipel Selamat siang ..
Saya Sukmawati Aulia dari Redesma Acrylic. 
Ingin menawarkan kerjasama dengan Dinas 
Kesehatan Prov Jateng. Keuntungan yang 
bisa didapat dari Dinas Kesehatan Prov 
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 
enaknya yaitu tidak ada batas minimal 
pemesanan . Untuk katalog dari Redesma 
ada di link berikut . 
http://bit.ly/KatalogRedesmaAcrylic atau bisa 
cek instagram kita di @redesma_acrylic
Lalu untuk link proposal pengajuan kami yaitu 
sebagai berikut
https://bit.ly/ProposalKerjasamaOrganisasiMa
hasiswa
Atau bila berkenan, saya boleh meminta 
kontak yang bisa dihubungi terkait Kerjasama 
ini Terimakasih

Surat Permohonan 18-4-2022 silahkan dapat berkirim langsung 
ditujukan ke kepala dinas 
kesehatan prov jateng

14 18-4-2022 @Oktavia E.A maaf mau tanya min, pelatihan PDP V HIV 
dilaksanakan kapan ? apakah harus offline 
min ?

koordinasi P2-> belum ADA 18-4-2022 Pelatihan PDP belum bisa 
dilaksanakan karena belum ada 
di SIAKPEL

15 19-4-2022 @Nia Khusnia Ketersediaan vaksin booster sinopharm di 
jateng ada dimana ya? Karena domisili saya 
di jateng blm tersedia booster sinopharm

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

19-4-2022 Silahkan bisa dilihat di 
http://victori.semarangkota.go.id/ 
pelaksana dinkes kota semarang

16 19-4-2022 @allete_storesmg Tolong diperketat jangan sampai ada yg 
belum vaksin tapi bisa membuat akun dan 
bisa mendapat sertifikat vaksin

koordinasi Survim -> Kemenkes 19-4-2022 Silahkan dapat diadukan ke 
pedulilindungi kemenkes kak

17 19-4-2022 @Shanty Ada pegawai yg namanya pak soekardi ga 
min ?

Tim Humas TL 19-4-2022 nama panjang atau bidangnya 
mungkin kak

18 20-4-2022 @Ikke Rahmadhani, S.PdAda vaksinasi ke desa² saya mencari 
informasi booster jenis moderna karena 
vaksin dosis 1 n 2 moderna tapi kosong 
selalu

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

20-4-2022 Memang kosong kak, kita juga 
menunggu kiriman dari pusat



19 21-4-2022 @Dyong Wahyuni MunawinAssalamualikum, ijin bertanya nggih, terkait 
seleksi calon amggota komisi informasi prov 
jateng apakah benar nggih membuka 
pendaftran, jika benar saya harus akses 
kemana nggi

Tim Humas TL 21-4-2022 silahkan ditanyakan ke KIP 
jateng ya kak 
https://kipjateng.jatengprov.go.id/ 
. ini bukan ranah dinkes prov

20 21-4-2022 @Veronica Resi Andanajenis vaksinnya apa aja? koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

21-4-2022 Astrazeneca kak

21 21-4-2022 @gisa Maaf malem2 dm min. Sebelumnya saya mau 
sedikit cerita,ibu saya mengalami kecelakaan 
beberapa bulan yg lalu dan dindikasi patah 
tulang mata kaki/pergelangan kaki, periksa 
pakai bpjs dirujuk ke rs medika ngalyan. Dan 
dijadwalkan operasi januari lalu. Setelah 
beberapa bulan luka bekas operasi nya 
bukanya kering tp malah nongol baut pen 
nya. Ibu saya bolak balik kontrol tidak ada 
tindakan yg lebih lg buat menangani. Dan 
hanya diberikan resep obat2an herbal 
penyembuh luka sm dokter yg menangani. 
Saya belikan seperti resep yg diberikan. Tp 
setelah beberapa kali minum malah lambung 
ibu saya infeksi. Sementara ibu saya jg 
masih menahan nyeri kakinya. Saya minta 
solusi cara penangananya yg tepat gimana? 
Kata dokter ybs ibu saya suruh nunggu 10bln 
- 12bln buat nyabut pen lg, tp dg kurun waktu 
yg begitu lama ibu saya nahan nyeri terus 
dibekas operasi yg nongol itu. Mohon 
bantuanya krn posisi saya jg diluar kota. Jd 
gak bs bantu maksimal.

Tim Humas TL 21-4-2022 apakah ada nomor kontak yang 
bisa dihubungi

22 21-4-2022 @_nuzilul_ Mohon maaf ijin bertanya lagi 🙏
1. Saya magang dengan teman saya, untuk 
pembayaran apakah tiap orang atau secara 
kelompok?
2. Untuk pengiriman berkas apakah bisa 
menggunakan email?
3. Apakah untuk kegiatan magang nantinya 
membutuhkan mou?
Terimakasih🙏 🙏

sesuai dengan ketentuan 21-4-2022 1. pembayaran per orang ya
2. menggunakan surat fisik
3. tidak menggunakan MoU

23 21-4-2022 @mz ngabei Selamat pagi Adm. Dinkes Prov Jateng
Mau menanyakan bisa meminta surat 
keterangan STR dalam proses
...krn diarahkan ke Dinkes Prov Jateng

koordinasi SDMK -> Informasikan 21-4-2022 Bisa kirim foto bukti e billing dan 
foto ijazah

24 21-4-2022 @Aditya Indra Selamat pagi admin

Saya aditya dr kementerian kominfo mau 
mengadakan acara di KompasTV semarang 
dengan mengundang narsum ketua satgas 
covid 19 provinsi Jawa tengah

Apakah admin punya kontak staf beliau ? 
Mohon konfirmasi nya ya admin 🙏

sesuai dengan ketentuan 21-4-2022 selamat siang , sudah kami 
koordinasikan dengan TU Gub 
Jateng. mohon dapat bersurat 
resmi ditujukan ke Gubernur 
jawa Tengah selaku ketua 
Gugus tugas covid 19 jateng

25 21-4-2022 @Muhamad Taufiq HidayatullahSelamat sore admin, ijin bertanya saya sudah 
vaksin dosis ke-2, tapi yg terdaftar di 
pedulilindungi hanya dosis 1, mohon 
bantuannya, terimaksih

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

21-4-2022 Jika ada kendala pada sertifikat 
di peduli lindungi bisa email ke 
kemenkes 
sertifikat@pedulilindungi.id

Message...

26 22-4-2022 @Anis Untuk vaksin yang di Mal Ciputra jenisnya 
apa aja ya?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

22-4-2022 Pelaksanaan minggu ini 
Astrazeneca kak

27 22-4-2022 @chikamo Slmt siang utk vaksin yg diadakan di citraland 
jenisnya apa ya

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

22-4-2022 Astrazeneca kak

28 22-4-2022 @Miya widya Selamat pagi kak mau tanya, apakah kuota 
vaksin untuk balita, terbatas ? 🙏

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

22-4-2022 Tidak kak, yg terbatas stoknya 
karena kalau habis harus 
nunggu kiriman dari pusat

29 22-4-2022 @een yulianti Malam kak. Maaf kak, mau tanya.
Johnson kan single dose ya kak. Trs 
boosternya moderna.
Di pedulilindungi boosternya memang gak 
bisa keluar sertifikatnya ya kak?
Terimakasih kak

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

22-4-2022 Siang kak, apakah faskes 
tersebut sudah nge link dengan 
peduli lindungi?

30 24-4-2022 @Arnes Mole Tgl 22/4/2022 sy vaksin ke 3 di mall Ciputra 
simp. 5, gmn caranya cek di pedulilindungi, 
sy cek blm msk. Mhn bantuannya. 
Terimaksih

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

24-4-2022 Apakah sudah masuk 
sertifikatnya kak? Sepertinya 
memang ada delay di aplikasi 
pedulilindungi

31 27-4-2022 @Anisha Alfaticha Tolong kenapa sertifikat vaksin booster 
belum keluar di perduli lindungi? Sudah 5hari

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

27-4-2022 Vaksin di mana kak?

32 27-4-2022 @Danny Kusuma Selamat malam admin dinkes jateng
Mau tanya untuk mendapatkan vaksin 
malaria di kota semarang dimana ya min.
Karena akan ke papua dan disarankan 
vaksin dahulu.
Mohon bantuannya
Terimakasih

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

27-4-2022 cek link ini 
https://v2.kespelsemarang.id/inde
x.php/faq/

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN
BULAN MEI



1 6-5-2022 @Hastanoor Assalamualaikum perkenalkan saya hasta 
dari Kudus mau cerita sedikit kakak saya 
tabrakan tulang belakang nya retak sudah di 
bawa k e RS setempat tidak di terima di 
sarankan rujuk ke rumah sakit sultan agung 
katanya dokter cuti tidak bisa di tangani habis 
itu langsung menuju ke RS Kariadi tapi 
sampai 5 hari di RS tidak ada penanganan 
sama sekali cuma di beri suntikan penghilang 
rasa sakit padahal surat jasa Raharja sudah 
turun tinggal pelaksanaan Operasi pas 
pendataan kartu kis kakak saya mati sudah 
di urus ke dinas sosial bilangnya jika 
pengobatan di luar daerah domisili kartu tidak 
bisa di gunakan, malam ini mau di cabut 
pulang paksa dari pihak RS nya di persulit 
malah bilang kalo data kakak saya tidak ada, 
lalu saya harus bagaimana ini pak mohon 
bantuannya☹☹

koordinasi degan PKR -> mohon 
konfirmasinya

6-5-2022 Bisa diinfokan pasien an siapa 
kak?

2 7-5-2022 @Kiera.Ku Utk vaksin booster di mall tentrem tgl 9 apakah 
sudah buka ?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

7-5-2022 Silahkan ditanyakan ke dinkes 
kota semarang selaku 
penyelenggara .. atau cek di 
http://victori.semarangkota.go.id/

3 7-5-2022 @anonim slmt pagi, apakah di semarang atau kendal 
sudah ada puskesmas yg menyediakan jasa 
psikolog? terima kasih :)

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

7-5-2022 Bisa ditanyakan ke dinkes 
kab/kota terkait ya kak, karena 
puskesmas dibawah dinkes 
kab/kota

4 7-5-2022 @𝓤𝓶𝓲 𝓕𝓪𝓻𝓲𝓭𝓪 Mau tanya kira2 vaksin pcv di puskesmas 
sudah ada blm ya?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

7-5-2022 Jawa Tengah belum kak

5 10-5-2022 @Nazla Nuril Ilmi Selamat pagi admin dinkesjateng_prov

Perkenalkan saya Nazla Nuril Ilmi kandidat 
petugas pelayanan publik yg mengikuti 
seleksi wawancara tahap 2 pada tanggal 5 
April 2022.

Mohon maaf mengganggu waktunya, saya 
izin bertanya mengenai kelanjutan perekrutan 
petugas pelayanan publik, apakah benar 
belum ada keputusan atau keputusan hanya 
disampaikan kepada yg diterima saja ya?

Terimakasih sebelumnya. Selamat siang 😊

Sesuai dengan Arahan 10-5-2022 Selamat pagi, untuk seleksi 
tersebut kami masih menunggu 
keputusan dan arahan.

6 12-5-2022 @syahrena elamat siang Dinas kesehatan Jateng , 
apakah ada lowongan kerja ?
Terimakasih 🙏

belum Ada 12-5-2022 Saat ini belum ada kak, nanti 
akan kami share kalau ada

7 12-5-2022 @Rosa Lia Halo Dinkes Jateng, izin bertanya. Apakah 
legalisir STR masih bisa dilakukan via pos 
ya?

tim HUmas TL 12-5-2022 Bisa kak, ketentuannya bisa cek 
di highlight kami ya kak

8 17-5-2022 @N.isnaini Assalamualaikum wr.wb

Perkenalkan saya isnaini warga desa 
kumpulrejo RT 4 RW 1 kec. Patebon kab 
kendal.
Saya bermaksud melaporkan banyaknya 
kasus demam berdarah di desa kami, 
khususnya di RW 1. Namun, saat melapor ke 
desa belum ada tindakan, lapor ke dinkes 
kendal kami chat via instagram blm dibalas 
sampai saat ini dan kami telpon juga tidak 
diangkat. Info dari keluarga saya, sudah ada 
korban jiwa sebanyak 1 anak meninggal 
kemaren. Korban lain masih dirawat di RS.

Apa bisa tindak lanjut dari dinkes agar tidak 
ada korban lagi. Terima kasih🙏 .

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

17-5-2022 nggih akan kami tindak lanjuti 
kakak

9 17-5-2022 @Anton Kalvin Selamat malam, saya mau tanya,jika saya 
ingin melakukan pemeriksaan pra nikah dan 
imunisai kenapa harus swap dulu ,bukanya 
klo udah vaksin bosster udah gak perlu 
swap2 lg ya?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

17-5-2022 Baik kak, memang kebijakan di 
puskesmas tergantung dari 
Dinkes Kab/Kota masing-masing. 
Jadi untuk sekarang akan kami 
teruskan ke dinkes kab wonogiri 
untuk memberikan keterangan

10 17-5-2022 selamat malam admin... mohon ijin 
menanyakan... apakah masih ada lowongan 
tenaga Sanitarian utk tenaga BOK di 
Puskesmas yg masiih kurang? utk 
mendapatkan info tsb bisa ijin bertanya k 
siapa nggih min? tks sblmnya...

Belum ada 17-5-2022 Silahkam ditanyakan ke dinkes 
kota/kab ya kak

11 20-5-2022 @Danang Okvin 
Nando

Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya.mau 
tanya belum ada lowongan PTT kebidanan 
Dinkes Jateng ya kak. Terimakasih

Belum Ada 20-5-2022 Belum ada kak 

12 22-5-2022 @Noviatun Nisa Siang pak/bu kalo mau mendaftarkan vaksin 
covid caranya gmn ya

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

22-5-2022 Kalau di kab/kota silahkan ke 
puskesmas setempat



13 22-5-2022 @Ahlul Gogot 
Radiktiyo ||🐻

Selamat sore, perkenalkan saya Ahlul Gogot 
Radiktiyo mahasiswa Kesehatan Masyarakat 
Universitas Veteran Bangun Nusantara 
Sukoharjo selaku panitia Seminar Nasional 
Accelerate Stunting Prevention mohon izin 
bertanya prosedur mengundang Ibu Yunita 
Dyah Suminar, SKM.,M.Sc.,M.Si. untuk 
menjadi pembicara di acara seminar nasional 
kami.

Terimakasih dan salam hormat🙏

Sesuai dengan Arahan 22-5-2022 Silahkan bersurat resmi ke 
dinkes prov

14 23-5-2022 @Maharani Lavia 
Ridha Cahayani

Saya sangat kecewa dengan pelayanan di 
puskemas tempat tinggal saya

mohon konfirmasinya 23-5-2022 Puskesmas mana ya kak?

15 27-5-2022 @avia Assalamualaikum wr. wb.
Selamat siang, Bapak/Ibu. Mohon maaf 
mengganggu waktunya. Perkenalkan saya 
Avia Fatma peserta rekrutmen petugas 
pelayanan publik Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah. Izin bertanya Bapak/Ibu, 
terkait rekrutmen tersebut apakah sudah ada 
keputusan final yg diterima mengingat sudah 
2 bulan belum ada pengumuman, jika belum 
sekiranya kapan ya akan diumumkan? 
Terima kasih sebelumnya 🙏 🙏
Wassalamualaikum wr. wb.

Sesuai dengan Arahan 27-5-2022 Mohon maaf karena ada proses 
penilaian terhadap masing 
masing personil yang di 
wawancara di tahap akhir lebih 
mendalam maka kami butuh 
waktu lebih lama dalam proses 
penilaian, di awal juni akan bisa 
kami umumkan

16 27-5-2022 @Nona Kei👑 Assalamualaikum Pak, bu sebelumnya 
perkenalkan saya Ayu mahasiswa semester 4 
Poltekkes Semarang jurusan kesehatan 
lingkungan, izin bertanya apakah Dinkes 
Provinsi menerima mahasiswa magang?

sesuai dengan ketentuan 27-5-2022 Silahkan datang disertai surat 
dari kampus

17 28-5-2022 @η i α Selamat pagi min, maaf mau bertanya, untuk 
proses rekrutmen Petugas Pelayanan Publik 
apakah sudah selesai ? apakah hanya 
peserta yg lolos saja yg dihubungi ? 
Terimakasih sebelumnya 🙏

sesuai dengan arahan 28-5-2022 Selamat malam, Mohon maaf 
karena ada proses penilaian 
terhadap masing masing personil 
yang di wawancara di tahap 
akhir lebih mendalam maka kami 
butuh waktu lebih lama dalam 
proses penilaian, di awal juni 
akan bisa kami umumkan.

18 29-5-2022 @Rin. Selamat pagi, saya Rindha Sukma dari 
lulusan D3 Farmasi ingin bertanya, dinas 
kesehatan buka dari jam berapa sampai jam 
berapa ya? Dan buka dari hari senin-sabtu 
atau hanya senin-jum’at? Soalnya saya ingin 
mengirim fotokopian STR via kantor pos 
untuk dilegalisir
Terimakasih🙏

koordinasi SDMK -> informasikan 29-5-2022 Jam kerja dinkes prov dari hari 
senin-jumat . Silahlan berkirim 
disertakan nama alamat untuk 
pengiriman balik

19 29-5-2022 @Tazkiya Tsabita 
Salma

elamat pagi, kak. Mohon maaf mengganggu 
waktunya.
Perkenalkan saya Tazkiya Tsabita Salma 
mahasiswi kesehatan masyarakat Unnes.

Saya izin bertanya, terkait alur atau 
mekanisme pengajuan untuk magang/PKL 
terbaru saat ini bagaimana ya kak?

Terima kasih🙏

sesuai dengan ketentuan 29-5-2022 Ada surat dari kampus ya kak

20 30-5-2022 @alfi🦩 Selamat malam Min, perkenalkan saya Alfi 
mahasiswi kesehtan salah satu PTN di 
Semarang. Izin bertanya apakah Dinkes 
Jateng masih membuka untuk mahasiswa 
magang di Bulan Juli? Atau mungkin ada cp
 yg bisa saya hubungi untuk bertanya lebih 
lanjut seputar perizinan magang di Dinkes 
Jateng?😊
Terima kasih min, maaf sebelumnya sudah 
chat malam” hehe. Tadi saya lihat di bernda 
admin masih up konten, jadi saya chat 
sekarang. Saya tunggu balasannya nggih. 
Matur suwun sekali lagi min☺ 🙏

sesuai dengan ketentuan 30-5-2022 selamat pagi kak, silahkan 
datang ke dinkes prov 
disertakan surat kampus

21 30-5-2022 @imun salam, mohon informasi apakah ada hotline 
atau CP bagian penerbitan STR?
sengat saya pengajuan berkas dulu dari 
dinkes prov lalu pengambilan str juga dinkes 
prov jateng
terima kasih

koordinasi dengan SDMK -> OP 30-5-2022 Silahkan ditanyakan ke univ 
unnes an Nimas 085877424999

22 30-5-2022 @Khoirul Ilman 
Nafi'an Fahrezy

Permisi pak/ bu selamat siang, maaf 
sebelumnnya menggangu waktunya, saya 
izin bertanya untuk serkom lulusan farmasi 
apakah diurusnya sama dinkes prov jateng 
pak/bu?🙏 kalo boleh tau kira² keluarnya 
kpan ya pak bu?🙏  Terimakasih

koordinasi SDMK -> Hub. OP 30-5-2022 Tidak kak, bisa menghubungi 
PAFI

23 30-5-2022 @Gatau Hallo min. Maaf ijin bertanya, untuk dinas 
kesehatan apakah bisa menerima 
mahasiswa magang?

sesuai ketentuan 30-5-2022 Bisa kak, langsung ke bagian 
kepegawaian ya kak untuk 
mengajukan proposal

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN
BULAN JUNI



1 2-6-2022 @endang tri Saya mau tanya kak, apa ada jaminan 
kesehatan lain selain bpjs untuk persalinan?

koordinasi standarisasi -> 
konsuktasikan BPJS

2-6-2022 Sudah konsultasi dengan BPJS 
kak tentang alur apabila BPJS 
PBI nya non aktif?

2 2-6-2022 @Lady Laduni S Permisi min mau bagi pelatihan mediator 
barang kali dibutuhkan untuk memediasi di tk 
daerah

TIM HUmas TL 2-6-2022 Baik kak 

3 3-6-2022 @Narindra K Rara P Hello Dinas Kesehatan Jateng! Saya izin 
bertanya terkait stoo vaksin. Apakah vaksin 
untuk jenis sinovac masih diperbolehkan 
untuk umur 22 tahun? 🙏

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

3-6-2022 boleh kak 

4 3-6-2022 @ABRISAM Selamat siang pak.
Mau tanya jadwal penyuluhan PKRT Dinkes 
prov jateng apakah sudah ada nggih?
Terimakasih 🙏

koordinasi farmamain-> belum 
Ada

3-6-2022 belum ada kak 

5 6-6-2022 @yuniisdiyan Selamat sore, saya Yuni Isdiyanti bidan RSUD 
Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan 
ini mohon didata anak saya :

Nama : Salsabila Khairunnisa
Tempat, tgl lahir : Purwokerto, 27 Juli 2007
NIK : 3302256707070001
Alamat : Jl. Kober Gang Nanas RT 007 RW 
004 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, 
Jawa Tengah

sebagai anak tenaga kesehatan yg bertugas di 
ruang isolasi covid sebagai syarat PPDB SMA 
jalur afirmasi.

Terima kasih.

koordinasi SDMK -> Informasikan 6-6-2022 Malam bu
Diinformasikan untuk 
menyampaikan berkas ke dkk 
banyumas dengan melampirkan 
SK atau simurat tugas sebagai tim 
penanganan covid 19 dan KK. 
Pengumpulan PALING LAMBAT 
TANGGAL 7-6-2022 PUKUL 12.00
Trimakasih

6 10-6-2022 @Daud Masrika PW Hallo selamat petang.

Saya mau bertanya, apakah stiap klinik 
diwajibkan ada kendaraan darutat (Ambulance) 
??
Terimakasih 🙏

sesuai dengan ketentuan 10-6-2022 bisa dibaca di PERATURAN 
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 
TAHUN 2014 TENTANG KLINIK

7 13-6-2022 @Catoer Selamat pagi kak admin
Ijin bertnya
Surat keputusan ttg ppdb anak nakes utk 
pendftran sma /smk apakah belum keluar?

koordinasi SDMK -> Informasikan 13-6-2022 Nanti secara sistem otomatis saat 
pendaftaran PPDB online

8 13-6-2022 @Rahmat Ainul Arifin Maaf mau tanya,
Kalau mau legalisir STR bisa online tidak?
Terimakasih

koordinasi SDMK -> Informasikan 13-6-2022 Legalisir STR di Dinkes blum 
online kak . Kalau online bisa ke 
KTKI

9 15-6-2022 @aisya_dilla Selamat sore dinkes prov jateng
Maaf ijin bertanya
Sehubungan dengan pendaftaran ppdb, untuk 
meminta surat keterangan anak nakes, 
prosedurnya bagaimana ya
Terima kasih
Salam sehat dan sukses sll

koordinasi SDMK -> Informasikan 15-6-2022 pagi kak, mohon maaf jika 
meminta surat keterangan anak 
nakes pada hari ini silahkan 
ditanyakan ke dkk setempat 
apakah masih bisa mengusulkan?

10 17-6-2022 @himma_home_care Selamat sore admin dinkes prov jateng. Sedikit 
keluh kesah saya sampaikan dengan harapan 
ada bantuan titik terang mengenai iuran 
keanggotaan IBI kabupaten Jepara. Saya 
mewakili teman sejawat di jepara. Yang pada 2 
tahun terakhir kami di bebankan iuran wajib 
Rp.80.000 /bulan. Dan mulai bulan juli 2022 
pengurus IBI kabupaten jepara meminta iuran 
untuk pembangunan gedung 100.000/bulan 
dalam waktu yang tidak ditentukan. Kami 
mohon untuk bisa memberikan informasi 
mengenai standart iuran IBI di jawa tengah 
agar kami bisa mendapat keringanan. Mungkin 
uang 180.000/ bulan bagi bidan PNS dan 
bidan praktik mandiri adalah sedikit. Namun 
untuk saya pribadi yang bekerja di klinik swasta 
merasa ini berat karna standart gaji saya beda 
dengan bidan berstatus PNS. Mohon 
bantuannya untuk bisa tersampaikan kepada 
kepala dinas kesehatan

koordinasi SDMK -> tidak ada 
kewenangan

17-6-2022 IBI adalah Wadah organisasi 
Profesi Bidan yang merupakan 
lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) karane itu DInkes Prov 
Jateng tidak punya wewenang 
karena bukan merupakan UPT 
dibawah Dinkes.

11 17-6-2022 @lutfiyanisa sore admin. maaf min mau ijin bertanya. 
berkaitan dengan ppdb sma/smk ada 
persaratan tersebut di point 9 dan 10. untuk 
surat yang dikeluarkan dinkesh prov.jateng alur 
dan prosedur nya bagaimana?? terimakasih 
sebelumnya

koordinasi SDMK -> Informasikan 17-6-2022 pagi kak, syarat pendaftaran 
meliputi Syaratnya :
1. Punya SK atau Surat Tugas 
sebagai tim penanganan covid 19
2. KK
3. NISN
4. Dikirim ke DKK setempat
Nanti DKK yg akan mengirim 
rekapannya ke dinkes prov jtg. 
Dinkes prov jateng yg mengirim 
data usulan ke dinas pendidikan 
prov. Pengusul daftar sesuai 
sekolah yg akan dituju, pilih jalur 
afirmasi anak nakes

12 18-6-2022 @mrs.tyass Minta info nya untuk vaksin booster moderna 
min?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

18-6-2022 bisa dilihat di 
http://victori.semarangkota.go.id/ 
penyelenggaran DKK semarang

13 19-6-2022 @rafialdi27 Maaf mengganggu waktunya ya, apakah ada 
lowongan di dinkes Jateng / puskesmas, untuk 
posisi driver ambulance ?

belum ada 19-6-2022 belum ada ka



14 20-6-2022 @rienydwi Selamat siang bapak/ibu, mohon maaf 
sebelumnya, perkenalkan saya dari desa 
pundungan.. Mohon Informasi untuk 
pengajuan bukti tenaga pendukung 
penanganan kasus covid untuk digunakan 
pendaftaran seleksi masuk SMA, Apakah 
masih bisa mengajukan?kebetulan suami saya 
ketua satgas covid desa, tapi kami telat 
menerima info baru kemarin, terima kasih 
sebelumnya

koordinasi SDMK -> Informasikan 20-6-2022 pagi kak, silahkan ditanyakan ke 
dinas pendidikan provinsi ya kak 
karena dinas kesehatan hanya 
menyampekan data nakes usulan 
DKK setempat utk afirmasi dan 
dibatasi waktu oleh dinas 
pendidikan prov

15 21-6-2022 @mukhlislilik Maaf u pembuatan surat keterangan anak 
nakes u PPDB SMA masih bisa ?  Karena dulu 
via link ... ternyata NISN nya ada perubahan 
NISN nya ada per tanggal 15 Juni kemaren 
baru ada info resmi Mohon info nya inggih ? 
Terimakasih

koordinasi SDMK -> Informasikan 21-6-2022 pagi kak, silahkan ditanyakan ke 
dinas pendidikan provinsi ya kak 
karena dinas kesehatan hanya 
menyampaikan data nakes usulan 
DKK setempat utk afirmasi dan 
dibatasi waktu oleh dinas 
pendidikan prov

16 21-6-2022 @nelissy_ Assalamualaikum Wr Wb. Maaf Pak/Bu 
menganggu waktunya. Perkenalkan saya Nelis 
Supiyati Mahasiswa Psikologi UIN Walisongo 
Semarang. Izin bertanya apakah di dinas 
kesehatan provinsi Jateng menerima 
mahasiswa magang (PPL)? Mohon 
informasinya Pak/Bu ?
Terimakasih

sesuai dengan ketentuan 21-6-2022 Menerima kak, untuk 
selengkapnya dapat ke kantor 
kami. Nanti akan diarahkan ke 
Kepegawaian kak

17 22-6-2022 @ℓ ι α α ω ℓ Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Bapak/Ibu Dinkes Provinsi Jateng. 

Perkenalkan, saya Lia Awalia Majida, 
mahasiswa UNIMUS. 
Izin bertanya Bapak/Ibu, apakah di Dinkes 
Provinsi Jateng menerima mahasiswa magang?

Terima kasih Bapak/Ibu. 
Semoga berkenan membalas DM saya. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 🙏

sesuai dengan ketentuan 22-6-2022 Kami menerima magang kak, 
untuk lebih lengkapnya bisa ke 
kantor kak untuk persyaratannya 
apa saja

18 23-6-2022 @mutingla98 Maaf min mau nanya terkait seleksi penerimaan 
tenaga kontrak BLUD Kab. Purbalingga 
materi/kisi-kisi untuk tes tertulisnya apa ya 
min,..? Terima kasih,..

Institusi setempat\ 23-6-2022 Untuk seleksi BLUD di 
selenggarakan oleh instansi 
masing-masing kak, jadi kami tidak 
mengurusi hal tersebut

19 23-6-2022 @Rico Kalau vaksin keduanya sinopharm, untuk 
boosternya bisa pakai apa aja ya?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

23-6-2022 3 bulan kak

20 23-6-2022 Apakah masih bisa dirubah min,anak bukan 
nakes menjadi anak nakes

koordinasi SDMK - fasyankes 
Setempat

23-6-2022 Mendaftarkannya di Dinkes 
Kab/Kota masing-masing kak, tapi 
dicek dulu ke Dinas Pendidikan 
apakah masih dibuka pendaftaran 
lagi atau tidak karena kami hanya 
mengajukan, untuk batas waktu 
pendaftaran oleh Dinas Pendidikan

21 24-6-2022 @erina Selamat siang admin, maaf kemarin saya 
mengikuti zoom Pembekalan Tenaga 
kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan 
kefarmasian sesuai standar fasyankes, tapi 
terkendala sinyal belum sampai post test, apa 
masih bisa dibantu linknya?terimakasih

koordinasi Farmamin -> 
Informaiskan

24-6-2022 Siang kak, berikut link post testnya
https://bit.ly/postestwebinaryanfar2
2

22 24-6-2022 @Yustin Kaka Gemilangassalamualaikum bpk/ibu mohon maaf mau 
tanya, dlu sya ngurus STR lewat online tp STR 
saya belum sya ambil krn situasi yg gk 
memungkinkan, kira2 misal mau diambil 
langsung bisa tidak nggih pak, buk? kira2 utk 
jam kerja dr jam berapa sampai jam berapa 
nggih pak/bu? atau misal dikirim lewat pos kira2 
bisa tidak nggeh pak buk? matur nuwun

koordinasi SDMK -> Informasikan 24-6-2022 Kalau OL bisanya langsung di 
kirim ke Alamat kak

23 24-6-2022 @Fathur Rokhman Nomor telepon yg tercantum di website tdk aktif 
mohon tindak lanjut

Tim Humas TL 24-6-2022 Silahkan ditanyakan ke ig dinkes 
kab purbalingga ya kak

24 24-6-2022 @nadya Selamat siang!☺
Perkenalkan saya Nadya, salah satu 
mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang 
akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
di Kecamatan Ngablak, Kab Magelang, Jateng.

Saya izin bertanya sebelumnya. Desa dimana 
kami melaksanakan KKN merupakan salah 
satu sentra UMKM dan tengah membutuhkan 
sosialisasi serta bimbingan untuk pengajuan 
izin SPP-IRT untuk produk-produknya.

Dikarenakan pengajuan izin SPP-IRT 
berhubungan erat dengan Dinas Kesehatan, 
untuk itu kami bertanya apakah dimungkinkan 
jika kami memohon adanya narasumber dari 
Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk 
mengadakan sosialisasi SPP-IRT? dan adakah 
kontak yang dapat lebih lanjut kami hubungi?

Terima kasih atas perhatian dan 
bantuannya😊🙏  Selamat siang

Koordinasi SDMK -> DKK setempat 24-6-2022 Dinas kesehatan yang dimaksud 
dinkes kab/kota ya kak

25 30- 06-2022 @Nurisna Anggraeni

Info Vaksin Booster Moderna Solo Raya Pak
koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

30- 06-2022 Bisa ditanyakan dan di cek di IG 
dinkes surakarta kak untuk update 
info vaksinasi

BULAN JULI



NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 3 Juli 2022 @Anes🌸 Selamat malam min
Maaf min mau menanyakan terkait LEGALISIR 
STR.
Saya baru perpanjang STR min.
Nah STR terbaru saya itu tanda tangan di 
mtkinya sudah menggunakan barcode.

Jika tanda tangan dari mtki sudah 
menggunakan barcode apakah masih perlu 
legalisir ijazah min?

koordinasi SDMK -> Informasikan 3 Juli 2022 Malam kak, jika sudah 
menggunakan barcode tidak perlu 
legalisir lagi ya kak

2 4 Juli 2022 @η i α Selamat pagi min, mohon maaf mau bertanya, 
untuk proses rekrutmen Petugas Pelayanan 
Publik yang infonya akan diumumkan awal Juni 
apakah sudah selesai? apakah pengumumannya 
hanya untuk peserta yg lolos saja? Terimakasih 
sebelumnya 🙏

Tim Humas TL 4 Juli 2022 pagi kak, mohon maaf atas 
keterlambatannya,untuk proses 
rekrutmen petugas pelayanan 
publik sudah selesai tetapi mohon 
maaf kakak tidak di terima

3 6 Juli 2022 @Diyan Manunggil Selamat siang, saya ingin bertanya untuk alur 
legalisir str profesi terapi wicara bagaimana 
nggih? Terimakasih🙏

KOordinasi SDMK-> informasikan 6 Juli 2022 Bisa ke kami kak, untuk tata 
caranya bisa cek di highlight 
profile kami

4 6 Juli 2022 @Nila Ardiani Selamat siang, perkenalkan saya Nila dari PT. 
RAJAERBA INDOCHEM yang berdiri sejak 
2003-2022 sebagai Agent Tunggal untuk 
produk-produk Laboratorium Kesehatan pada 
manusia seperti : Hematology, Biochemistry, 
Elisa, Clia, Electrolyte, Rapid Test, Vaccum 
Tubes, Urinalysis.
Kami menghadirkan produk-produk yang 
sangat berkualitas dan terjangkau. Hal ini 
ditandai dengan sertifikasi kualitas seperti ISO, 
CE dan tentunya telah mendapat Registrasi 
Izin edar dari DEPKES RI, dan selanjutnya 
juga telah masuk dalam E-Catalog.
Dengan senang hati kami ingin bermitra 
dengan anda untuk pendistribusian produk-
produk kami di setiap provinsi di Indonesia, 
baik di pemerintah/tender ataupun 
regular/swasta.
Jika ada kebutuhan dan pertanyaan terkait 
produk kami bisa menghubungi di nomor 
085740000190. Terimakasih salam sukses 
selalu.

Tim Humas TL 6 Juli 2022 Silahkan dapat mengirimkan 
berupa hardcopy ditujukan ke 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Tengah

5 7 Juli 2022 @Zeni Sulistyoningrum Untuk vaksin boster sinoparm kok tidak ada ya 
pak/Bu..
Dlu saya vaksin 1 dan 2 nya sinoparm ikut di 
pabrik..
Tapi berhubung saya sudah resign jadi blm 
vaksin boster nya...
Mau ke puskesmas2 tdk bisa karena tidak ada 
boster sinoparm nya

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

7 Juli 2022 coba tanya ke puskesmas 
terdekat kalau vaksin 1 dan 2 nya 
sinoparm, untuk vaksin booster 
nya apa

6 7 Juli 2022 @NinikToell Assalamualaikum wr wb, selamat sore mohon 
maaf mengganggu waktunya, mau bertanya 
untuk pengajuan strttk lulusan S1 apakah 
masih bisa?
Terimakasih
Wassalamualaikum wr wb

koordinasi SDMK -> OP 7 Juli 2022 Selamat sore, biasanya untuk 
lulusan S1 melalui kampus kak. 
Tapi kalau mengurus sendiri bisa 
langsung ke organisasi profesi

7 7 Juli 2022 @Annisa Dwi Julianti Assalamualaikum. Wr. Wb. Selamat siang, 
perkenalkan saya Annisa Dwi Julianti (ahli gizi) 
izin bertanya terkait program SSGI 2022, apakah 
ada recruitment untuk berpartisipasi sebagai 
enumerator dari Dinkes Jawa Tengah? 
Terimakasih sebelumnya 😊🙏

belum ada 7 Juli 2022 Walaikumsalam, blum ada kak

8 8 Juli 2022 @Nora Ilham Suryaku Selamat siang, mohon maaf bpk/ibk mau 
menanyakan jika ingin legalisir STRTTK 
prosedurnya gmn nggih? Posisi saya tidak di 
semadang, terimakasih 🙏

koordinasi SDMK -> Informasikan 8 Juli 2022 Bisa dilihat di highlight dinkes ya 
kak

9 11 Juli 2022 @Chan Halo, mohon info kan vaksin booster area smg. 
Terimakasih

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

11 Juli 2022 Silahkan di cek di 
http://victori.semarangkota.go.id/

10 12 Juli 2022 @𝙑𝙞𝙤𝙡𝙖 𝙆𝙖𝙧𝙚𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆. Mau tanya untuk oprec enum ssgi apakah 
sudah dibuka?

belum ada 12 Juli 2022 Belum kak, kalau ada pasti kami 
post

11 23 Juli 2022 @C L A R A Apakah ada info loker lagi untuk s1 
hukum/semua jurusan?

belum ada 23 Juli 2022 belum ada kak 

12 23 Juli 2022 @99' Mau tanya min, untuk legalisir STRTTK bisa 
lewat online ga ya ?

koordinasi SDMk -> informasikan 23 Juli 2022 Bisa di lihat di highlight dinkes kak

13 25 Juli 2022 @Maharani Lavia Ridha CahayaniHari rabu saya kepuskemas untuk meninta 
rujukan anak saya sakit padahal dari dokter 
umum sudah menyarakan saya untuk 
membawa anak saya kepoli anak karna sudah 
sakit infkesi kulit 2 bulan dan saya meminta 
rujukan kepuskemas saya disana menunggu 
1jam tidak ada petugas sama sekali padahal 
belum jam istrirahat setelah saya berterika2 
dipuskemas akhirnya petugas datang dan 
melalukan pendaftaran saya sudah 
menjelaskan maksud dan tujuan saya setelas 
selesai saya harus masih menunggu dokter 
selama ½jam baru datang dilhat lah sakit anak 
saya kata cuma alergi dan diberi obat saya 
sudah yakin tidak akan diberi surat rujukan 
pada hari kamis malam anak saya panas dan 
batuk dan badan terasa gatal

koordinasi yankes -> informasikan 25 Juli 2022 Baik kak, kami teruskan ke kab 
wonogiri untuk memperbaiki 
layanannya



14 25 Juli 2022 @ariee mezaluna wahyuKepada Yang Terhormat bapak Dinas 
Kesehatan.Maaf sebelumnya Nama saya 
wahyu dari Magelang..Saya ingin menanyakan 
saya ingin membuat KIS dari pemerintah 
bagaimana caranya ya pak? terimakasih 
sebelumnya

koordinasi standarisasi -> BPJS 
setempat

25 Juli 2022 Silahkan ditanyakan ke BPJS 
terdekat ya

15 28 Juli 2022 @Lek so Pak mohon bantuannya saya dari Mohamad 
solekan dari ploso RT 03 RW 01, kandang 
Rejo, Klambu Grobogan,jawatengah saya 
kepala rumah tangga yang memiliki istri anak 
dua orang.pada tahun 2022 anak saya 
sedang sekolah SD kelas 5 dan anak yang 
kedua kelas TK, pekerjaan serabutan saya 
mohon bantuannya supaya mendapatkan 
bantuan KIP atau bantuan yang lain supaya 
beban kepala rumah tangga bisa berkurang, 
sebenarnya saya dari keluarga tidak mampu 
tapi pihak desa tidak memberi kartu 
KKS,PKH,KIP, dan istri saya dan anak saya 
yang tak sudah mempunyai kartu BPJS 
kesehatan PBI yang gratis dari pemerintah,tapi 
saya dan anak saya yang pertama/SD belum 
mempunyai kartu BPJS kesehatan yang PBI 
yang gratis dari pemerintah.mohon bantuannya 
agar bisa mendapatkannya.085325068144, 
mohamadsolekan98@gmail.com

koordinasi standarisasi -> BPJS 
setempat

28 Juli 2022 baik, akan kami sampaikan ke 
DInkes Grobogan untuk 
ditindaklanjuti

16 28 Juli 2022 @Sukoco Dear Dinkes Provinsi Jateng,
Mohon informasinya terkait peraturan yang 
mengatur jenjang pendidikan minimal di Dinas 
Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota.

Apakah bisa pendidikan D3 menduduki jabatan 
PNS di Dinas Kesehatan Tingkat 
Kabupaten/Kota.

Terimakasih,🙏

Dinas Terkait 28 Juli 2022 Maaf kak, itu di BKD tapi setahu 
kami untuk posisi PNS minimal D3 
kak

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 3 Agustus 2022 @nanda. Assalamualaikum, selamat malam pak/bu. 
Sebelumnya mohon maaf mengganggu 
waktunya, perkenalkan saya ayu megananda 
mahasiswa Politeknik Negeri Semarang 
Jurusan Administrasi Bisnis, tujuan saya 
menghubungi Bapak/Ibu untuk menanyakan 
terkait dengan kantor dinkes provinsi jateng, 
apakah bisa kantor tersebut digunakan 
sebagai tempat magang guna memenuhi salah 
satu persyaratan tugas akhir kuliah pak/bu? 
Terima kasih

sesuai dengan ketentuan 3 Agustus 2022 Walaikumsalam, bisa kak . 
Silahkan langsung ke dinkes prov 
nanti akan diarahkan oleh 
petugas pelayanan kami

2 8 Agustus 2022 @Novi Kusumaningrum Assalamualaikum selama sore min. Mohon info 
min cara untuk legalisir basah STR secara online 
apakah bisa? Terimakasih sebelumnya🙏

koordinasi SDMK -> Informasikan 8 Agustus 2022 Walaikumsalam ... belum ada kak 
cap basah online

3 8 Agustus 2022 @rizki/kiki Selamat Sore Bapak/Ibu Pimpinan

Perkenalkan saya Rizki Zumarnis dari 
Universitas Stikubank
Mohon maaf saya ingin bertanya apakah Dinas 
Kesehatan Jateng menerima magang untuk 
mahasiswa.

Terimakasih🙏

sesuai dengan ketentuan 8 Agustus 2022 Malam kak , menerima kak.. 
silahkan datang ke dinkes prov 
nanti akan diarahkan oleh 
petugas pelayanan kami

4 8 Agustus 2022 @Tri Larasati Bintari Selamat malam min, mohon ijin bertanya saya 
kan kemarin sudah kirim paket melalui jnt untuk 
legalisir str dan sudah diterima satpam tgl 1 
agustus tapi sampai sekarang kok masih belum 
ada jawaban dari dinkes nggih? Mohon arahan 
min, terimakasih 🙏

koordinasi SDMK -> Informasikan 8 Agustus 2022 Malam kak, an siapa kak? Akan 
kami tanyakan

5 8 Agustus 2022 @Modiste Marsela Selamat Sore, apakah melayani pembuatan 
PIRT produk makanan ? Syaratnya apa saja ? 
Terimakasih.

Tim Humas TL 8 Agustus 2022 Malam kak . 
https://pip.semarangkota.go.id/perij
inan-produk-industri-rumah-tangga-
pirt-kota-semarang/

6 11 Agustus 2022@o'kamea elara Mohon utk dibina kpd pihak terkait utk bisa 
menyelesaikan masalah, bukannya malah 
ngblok pasien yang komplain

Tim Humas TL 11 Agustus 2022siapp akan kami tindak lanjuti 
kepada pihak terkait nggih
matursuwun

7 15 Agustus 2022@Ummu Kahfi Admin mau tanya, apakah benar imunisasi 
Bian dipungut biaya ?
Anak saya tadi selesai imunisasi Bian dipungut 
biaya
Apakah benar prosedur tersebut
Sayang sekali saya tidak memvideokan hal 
tersebut
Untuk posyandu jg sama, diposyandu kalau yg 
anaknya imunisasi juga harus bayar
Apakah seperti itu?
Mohon dijawab dan dibalas supaya saya 
sebagai warga tau.

Teman" saya yg bekerja di bidang medis dijkrta 
bilang BIAN itu tidak bayar & gratis.

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

15 Agustus 2022imunisasi dimana kak?

BULAN AGUSTUS



8 16 Agustus 2022@Olifia assalamualaikum ibu/bapak yang terhormat, 
mohon maaf izin bertanya jika ingin 
mengajukan surat pengantar dari dinas 
kesehatan untuk melakukan penelitian 
dibawah wilayah kerja puskemas bandarharjo 
syarat dan surat yang diperlukan apa saja ya? 
terimakasih

sesuai dengan ketentuan 16 Agustus 2022Walaikumsalam .. silahkan ke dkk 
semarang ya kak

9 18 Agustus 2022@Wilis Suwanto Kak, boleh dibantu pelaksanaan vaksin dikota 
semarang ada dimana ? Soalnya saya belum 
booster 3

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

18 Agustus 2022Silahkan dapat dilihat di web dkk 
semarang 
http://victori.semarangkota.go.id/

10 18 Agustus 2022@Try CaNz Admin apakah di kecamatan kradenan jawa 
tengah ada program prolanis, seperti ada di 
kabupaten banyumas

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

18 Agustus 2022Silahkan ditanyakan ke dinke kab 
grobogan ya kak

11 18 Agustus 2022@𝐅𝐚𝐜𝐡𝐫𝐢 𝐮𝐥𝐢𝐧 𝐧𝐮𝐡𝐚 Saya cari booster moderna di kabupaten 
banjarnegara dan Wonosobo kok g ada semua 
ya?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

18 Agustus 2022baik, kami tanyakan dulu kak

12 22 Agustus 2022@Safarini Selamat pagi bapak/ibu admin, saya Eka 
Safarini, mohon izin bertanya untuk pelayanan 
legalisit STR asisten apoteker apakah dilayani 
secara online?

koordinasi SDMK -> Informasikan 22 Agustus 2022Pagi kak , STR online ke KTKI ya 
kak

13 22 Agustus 2022@marnisa ns Siang min, saya dari RRI semarang, kalo mau 
wawancara membahas ttg cacar monyet, selain 
dgn kadinkes, bisa dgn siapa ya? Nyuwun 
infonya, terima kasih

koordinasi SDMK -> Informasikan 22 Agustus 2022Untuk penyakit menular biasanya 
ke Bidang P2P kak. Tapi biasanya 
harus dengan penugasan dari 
Kadinkes.

14 25 Agustus 2022@Miswati Assalamu'alaikum izin tanya adakah info loker 
dinkes prov.jateng?

belum ada 25 Agustus 2022walaikumsalam, belum ada kak

15 24 Agustus 2022@Andina Purba NurisnainiSelamat pagi, mohon info utk vaksin dosis 
pertama anak usia 6th ada dimana? 
Terimakasih

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

24 Agustus 2022daerah semarang bisa di cek di 
http://victori.semarangkota.go.id/inf
o

16 25 Agustus 2022@𝙽𝚒𝚜𝚊 𝚂𝚞𝚌𝚒 𝙴𝚕𝚒𝚜𝚒𝚊 Pak/buk izin bertanya. Mengenai vaksin 1 2 
moderna, maka boosternya menggunakan apa 
ya? Soalnya moderna sudah dari lama tidak 
ada info ketersediaan.
Apakah boleh menggunakan booster lain?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

25 Agustus 2022Daerah mana kak?

17 25 Agustus 2022@Azizah Maula Anisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Selamat siang BPK/ibu. Maaf ganggu 
waktunya. Saya Azizah dari kampus STIKES 
jogja. Jika mau magang di Dinkes prov jateng 
itu apakah bisa. Karena di semester 7 itu ada 
magang selama 2 bukan. dari kampus itu 
apakah harus MoU dulu BPK/ibu❓

sesuai dengan ketentuan 25 Agustus 2022Walaikumsalam, bisa kak. Silahkan 
datang ke dinkes prov membawa 
surat dari kampus

18 25 Agustus 2022@xsnmrx Info vaksin moderna dong min daerah kendal 
batang semarang?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

25 Agustus 2022Info saat ini , vaksin moderna 
kosong di gudang dinkes prov 
jateng maupun du kab/kota. 
Provinsi menunggu alokasi vaksin 
moderna dari pusat

19 27 Agustus 2022@pollo Pak saya mau nanya apakah ada solusi 
mengenai keluarga saya tentang bpjs soale saya 
baru menikah 1tahun 8bulan lha saya tidak tau 
kalau istri saya dan keluarga istri saya 
mempunyai tunggakan di bpjs yg cukup banyak 
10juta lebih saat ini saya butuh sekali bpjsnya 
karna istri saya harus operasi karna ada 
tumornya di payudara sebelah kiri,niat saya mau 
bikin bpjs karna saya sudah punya KK sendiri 
tapi saya harus melunasi tunggakan istri saya 
dulu di bpjs sedangkan saya ngga punya uang 
sebanyak itu,posisi saya cuma mengandalkan 
jadi ojol orderan lagi sepi apakah bapak ada 
solusi untuk masalah saya ini soalnya saya 
bingung harus bagaimana,saya udah berusaha 
bikin kis tetap ngga bisa udah mengajukan ke 
dinas sosial sama kesehatan tetap saja ngga bisa 
harus bayar bpjsnya dulu,saya mohon pak bantu 
saya soalnya saya udah bingung banget kasihan 
istri saya🙏🙏🙏😭😭😭😭

koordinasi standarisai -> BPJS 27 Agustus 2022Maaf kak, untuk BPJS bisa 
berkonsultasi dengan BPJS 
langung di akun instagram BPJS

20 29 Agustus 2022@faisal.id Assalamaualaikum wr.wb Bapak/Ibu Mohon 
izin,Menyampaikan saya sudah melakukan 
pengaduan terkait penipuan yang dilakukan 
oleh oknum smp 2 Tempuran,Magelang yang 
bernama *ROSMAWATI*,yang telah 
menyebabkan kerugian yang sangat besar 
bagi saya,Mohon kiranya saya dapat dibantu 
untuk pengaduan saya ini

Pihak Berwajib 29 Agustus 2022walaikumsalam, terkait penipuan 
silahkan lapor ke pihak berwajib ke 
kepolisian ya kak, bukan 
wewenang kami

21 29 Agustus 2022@M. RAFI AKBAR. Halo mimin, mau bertanya, struktur organisasi 
dinas kesehatan tingkat pusat sesuai 
perundang undangan kesehatan apa ya ?

Tim Humas TL 29 Agustus 2022halo kak, Tingkat pusat kemenkes 
ya kak maksudnya

22 29 Agustus 2022@Mary Lokasinya Pabuaran Purwokerto Utara 
kabupaten Banyumas
Banyak yg sudah kena tp ada yg sudah kering
Gejalanya gatal dan berkoreng ada juga yg 
bernanah di obatin pakai salep penyakit kulit 
biasa gak mempan

Tim Humas TL 29 Agustus 2022Lokasi tepatnya kak?

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 2 Sept 2022 @Upik Hikmah Yani Selamat siang min. Mohon info yg ada vaksin 
booster sinopharm area pekalongan sampe 
semarang dimana ya?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

2 Sept 2022 http://victori.semarangkota.go.id/sil
ahkan dapat dilihat di link tersebut 

BULAN SEPTEMBER



2 3 Sept 2022 @rrianarro Selamat siang, mohon informasinya 
ketersediaan booster Moderna untuk bulan 
September ada nggak ya?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

3 Sept 2022 Ketersediaan booster moderna 
sampai bulan agustus kosong, 
vaksin booster moderna bisa di 
ganti booster pfizer. Jika merasa 
blm yakin silahkan ditanyakan ke 
faskes yang melaksanakan vaksin 
bokster

3 3 Sept 2022 @Kursus Bahasa Korea dan Jepangselamat siang min,,
minta kapan ada stok vaksin moderna,?
saya calon tki korea, vaksin1 johnson,, kata 
petugas puskesmas tidak ada vaksin ke 
2,langsung 3(booster) dan harus moderna,,
padahal di kecamatan kerjo Kab. Karanganyar 
tidak ada stok moderna(info oetugas)
padahal sertipikat vaksin jadi styarat pengajuan 
visa?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

3 Sept 2022 Maaf kak, sekarang stok di 
provinsi juga sedang kosong

4 3 Sept 2022 @RR Selamat siang min, saya Rizki lulusan dari 
Universitas Negeri Semarang. Mohon izin ingin 
bertanya apakah ada lowongan kerja untuk 
jurusan kesmas? Terimakasih.

belum Ada 3 Sept 2022 Siang kak, blum ada kak

5 5 Sept 2022 @🄲🄸🄲🄸🄺 🄸🄻🄼🄰 Assalamualaikum bpk/ibu, mohon maaf 
mengganggu waktunya. Ijin bertanya jika ingin 
mendaftar di uptd daerah kecamatan pati 
apakah bisa dikirim lwt email dinkes provinsi? 
Mohon informasinya. Terima kasih

dinkes setempat 5 Sept 2022 Walaikumsalam ... ke dinkes pati 
ya kak

6 6 Sept 2022 @Costume By Kapa Untuk wilayah magelang ada gak kak? Vaksin 
dosis 2 sinovac

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

6 Sept 2022 silahkan ditanyakan ke dinkes 
magelang ya kak

7 9 Sept 2022 @Azizah Maula Anisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Maaf BPK/ ibu jika ingin mengajukan surat 
magang bisa nemuin BPK/ibu siapa nggeh??

sesuai ketentuan 9 Sept 2022 silahkan datang nanti akan 
diarahkan oleh petugas 
pelayanan kami

8 9 Sept 2022 @Atika Charisma RahmawatiSelamat pagi, mau tanya di jateng sudah ada 
program vaksin PCV gratis belum ya? Mohon 
infonya. Terimakasih

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

9 Sept 2022 belum ada kak

9 9 Sept 2022 @Instagram User Min mau tanya kenapa ya dalam pendataan 
pegawai non ASN dalam entri yang lainnya 
warna hijau sedangkan punya saya masih 
warna hitam?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

9 Sept 2022 ada 2 kemungkinan kak 1. bisa 
juga belum verifikasi 2. tidak 
terdaftar di dinkes kab/kota

10 9 Sept 2022 @Nur Khasanah Selamat sore, Saya Nur Khasanah, ijin 
bertanya mengenai STR KESMAS saya, saya 
pernah mengajukan ke MTKI JATENG tahun 
2020, namun sampai sekarang tdk tahu 
kelanjutannya, dan saya belum menerima STR, 
Bagaimana ya? Apakah ada kontak yang bisa 
dihubungi?

koordinasi SDMK -> OP 9 Sept 2022 Profesinya apa ya kak, kalau 
perawat ke PPNI jateng .

11 9 Sept 2022 Alfi Visca Reny Assalamu'alaikum, selamat sore Bpk/Ibu, saya 
Alfi, saya ingin menanyakan tentang 
pemutihan STR bagi lulusan s1 keperawatan 
tahun 2011, apakah benar? Persyaratannya 
apa saja ya?

koordinasi SdMK -> KTKI 
kemenkes

9 Sept 2022 pengurusan STR semua 
dilaksanakan secara online melalui 
https://ktki.kemkes.go.id/registrasi, 
tidak ada pemutihan , apabila 
pernah memiliki STR silahkan pilih 
re regritasi dan apabila belum 
pernah memiliki STR silahkan 
untuk membuat STR baru .. terima 
kasih
Persyaratan berkas pengajuan 
registrasi STR:
Registrasi Baru : Ijazah 
Pendidikan Bidang Kesehatan, 
Surat Keterangan Sehat Dokter 
ber-SIP, Pas Foto terbaru, KTP, 
Sertifikat Kompetensi/Sertifikat 
Profesi, Surat Sumpah, Surat 
Patuh Etika Profesi.
Registrasi Ulang :
Perpanjangan : KTP, Pas Foto 
terbaru, Surat Keterangan Sehat 
Dokter ber-SIP, STR Lama, 
Rekomendasi Kecukupan SKP 
(untuk Tenaga Kesehatan), 
Sertifikat Kompetensi (untuk 
Tenaga Apoteker) yang 
dikeluarkan oleh Organisasi 
Profesi melalui Sistem Informasi 
Portofolio SKP Online (SIPORLIN).
Naik Level : KTP, Pas Foto 
terbaru, Surat Keterangan Sehat 
Dokter ber-SIP, Ijazah Pendidikan 

12 9 Sept 2022 @M Imam Fauzi Siang min, pagii
Mau nanya min,
Kalo vaksin beda jenis boleh ga?
imamfauz28's profile picture

Sya vaksin 1 astrazeneca.. sekarang mau 
vaksim 2 nyari yg astra jarang ada, 
kebanyakan sinovac sama pfizer, terimakasih

koordinasi Survim -> Informasikan 9 Sept 2022 Vaksin ke 2 boleh beda jenis 
dengan vaksin 1 kak

13 9 Sept 2022 @adhi cahyono Maaf mau tanya, saya vaksin pertama dan 
kedua menggunakan vaksin moderna, kemarin 
mau vaksin booster di puskesmas Lamper 
Tengah Semarang oleh petugas puskesmas 
dijawab tidak bisa karena untuk moderna 
kosong dan tidak bisa diganti dengan vaksin 
yg lain. Sedangkan dari perusahaan saya 
menginfokan harusnya bisa diganti dengan 
vaksin yg lain. Mohon bantuannya untuk yg 
benar yg mana karena dari perusahaan saya 
mewajibkan harus segera booster meskipun 
dgn vaksin yg lain
Terima kasih

koordinasi Survim -> sesuai 
Edaran kemenkes

9 Sept 2022 Unt pemberian vaksin primer (dosis 
1 dan 2) memakai moderna untuk 
boosternya juga memakai 
moderna sesuai dg edaran dari 
Kemenkes



14 9 Sept 2022 @Indah Marita Selamat siang Bapak/Ibu, mohon maaf 
mengganggu waktunya, perkenalkan Saya 
Indah Marita Dewi mahasiswa Kimia Universitas 
Diponegoro semester 5.

Maksud dan tujuan saya menghubungi 
bapak/ibu yaitu untuk menanyakan terkait 
program magang di Dinas kesehatan Prov. 
Jateng. Apakah Dinas Kesehatan Prov. Jateng 
menerima magang atau Program Kerja 
Lapangan (PKL) bagi mahasiswa program studi 
Kimia semester 5 ya bapak/ibu? Dimana 
program tersebut bukan termasuk program 
Kemdikbud dalam Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) melaikan program dari 
universitas.

Terima kasih Bapak/Ibu
Salam Hormat

Sesuai Dengan Ketentuan 9 Sept 2022 selamat siang kak, dinkes prov 
jateng menerima mahasiswa 
magang kak. silahkan datang ke 
kantor dengan membawa surat 
keterangan dari kampus. trimakasih

15 11 Sept 2022 @Arsyie A. A. Y. Hallo min
arsyieal13's profile picture
Kalau vaksin pcv di jateng sudah ada yg gratis 
blm ya ?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

11 Sept 2022 belum ada kak

16 12 Sept 2022 @tatianapangestikaa selamat pagi.. saya tatiana.. mohon ijin bertanya.. 
bagaimana alur pembuatan surat keterangan 
lolos butuh strttk? karena saat ini saya bekerja di 
provinsi lain dan sedang proses pembuatan sipttk 
tetapi terkendala dgn strttk saya yang masih 
provinsi jawa tengah .. terimakasih mohon 
arahannha🙏

koordinasi SDMK -> Informasikan 12 Sept 2022 selamat siang, kami tanyakan dulu 
ya kak
Silahkan kontak ke ketua PAFI 
Jateng. Pak Haris
Hp. +62 813-9397-6660

17 12 Sept 2022 @Wijie Widiyastuti sore min..saya warga purworejo,
mau tanya soal vaksin covid 6 thn.
Kira2 kapan ya ada vaksin sinovacnya min.
Saya sdh tanya dinkes purworejo, menunggu 
kabar dr provinsi dl katanya.
Mohon infonya ya min..terima kasih sebelumnya 
🙂🙏

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

12 Sept 2022 dari provinsi sudah tersedia vaksin 
tinggal dari dkk purworejo untuk 
mengambilnya. mohon info, 
alamat nya dimana kak untuk 
ditindaklanjuti oleh dkk purworejo

18 13 Sept 2022 @sitinurcahyaa14 Hallo kak
sitinurcahyaa14's profile picture
Maaf mau tanya, untuk pembuatan str dalam 
proses itu bagaimana nggih kak?

koordinasi SDMK -> Informasikan 13 Sept 2022 sudah sampai mana kak?

19 15 Sept 2022 @N.isnaini Dr laporan saya bulan mei sampe sekarang blm 
ada tindak lnjut
Belum ada langkah2 pencegahan
n.isnaini23's profile picture
Mohon kebijaksaannya dari pihak2 terkait agar 
segera dilakukan langakah2 pencegahan

Tim Humas TL 15 Sept 2022 baik kak
akan kami tindaklanjuti 

20 15 Sept 2022 @Anis Almaidah Selamat siang Bpk/Ibu
anisalmaidah's profile picture
apakah Lab Bpk/Ibu bisa melakukan analisa 
dengan parameter Holde's Test dan Rancidity 
untuk sampel margarine / shortening, 
keperluan analisa ini untuk mengurus health 
certificate / HC Bpk/Ibu ?

koordinator Farmamin -> BPOM 15 Sept 2022 siang kak
sertifikat kesehatan untuk 
makanan ya kak?

silahkan ke Bpom ya kak

21 16 Sept 2022 @Linda Yuniarti Savitri Min mau tanya untuk program imunisasi pcv 
gratis untuk bayi apakah sudah masuk Jateng?

koordinasi Survim - jawa tengah 
bulan Oktober

16 Sept 2022 program nasional PCV untuk jawa 
tengah baru dilaksanakan bulan 
oktober 2022

22 16 Sept 2022 @erliana_nana Selamat malam ,perkenalkan nama saya 
Erliana saya yang Komen minta bantuan untuk 
tetangga saya ,sedikit cerita jadi tetangga saya 
sudah sakit 5 tahunan,dulu beliau orang yang 
mampu karena dagang,dan tidak mendapat 
kartu KIS ,singkat cerita beliau setelah sakit 
membuat BPJS mandiri kelas 3

Koordinator Standarisasi -> dkk 
setempat

16 Sept 2022 baik, kami sampaikan ke dinkes 
banyumas untuk ditindaklanjuti

23 16 Sept 2022 @fidelmrsa Selamat malam pak/bu, permisi mohon maaf 
mengganggu waktunya. Saya Fidela Marsa 
Qonita Tjahjana dari Universitas Jember prodi 
Matematika. Izin bertanya, apakah saya bisa 
mengajukan untuk meminta data tentang kasus 
covid-19 di provinsi Jawa Tengah? Apabila bisa 
saya harus menghubungi siapa dan prosesnya 
bagaimana nggeh? Alasan saya memohon 
pengajuan ini sebagai bahan penelitian skripsi 
saya untuk dianalisis. Mohon dapat 
dipertimbangkan nggeh pak/bu. Terimakasih🙏

Tim Humas TL 16 Sept 2022 https://ppid.dinkesjatengprov.go.id/
ppid/informasi-berkala/informasi-
tata-cara-pengaduan/permohonan-
informasi-publik/

24 16 Sept 2022 @sely_ies selamat pagi kak, saya mau menanyakan 
terkait program yang dari perwatusi
apakah program tersebut valid?

koordinasi PTM -> Valid 16 Sept 2022 baik, kami tanyakan dulu kak
valid kak, benar hari jumat akan 
dilaksanakan gerakan jawa 
tengah melawan osteoporosis

25 17 Sept 2022 @Lintang Disa ✨ Dan perihal seminar.
Butuh 25 Skp.
Itu kalau sy punya 8 skp di Juli 2018 
sedangkan sy wisuda sept 2018 apa bisa 
dipakai bu ?

koordinasi SDMK -> hubungin OP 17 Sept 2022 Rekomendasi Kecukupan SKP 
(untuk Tenaga Kesehatan) dari 
Organisasi Profesi , untuk 
Akupuntur yang menerbitkan 
HAKTI
nomer ketua HAKTI jateng : 
Bapak Purwanto : 081393289784

26 17 Sept 2022 @Ut Uut Pak/bu kalau mau pengaduan pelayanan 
kesehatan di rumah sakit apakah bisa
Soalnya istri saya kebetulan di rumah sakit, 
dan seakan-akan di sepelekan untuk 
pelayanan,, saya memakai bpjs mandiri,, kok 
itu di beda bedakan ya

Koordinasi Standarisasi -> 
konfirmasi Informasinya

17 Sept 2022 Rumah sakit mana kak ? Agar bisa 
kita tindaklanjuti



27 20 Sept 2022 @kriess bee Slamt pagi Dinkes
Sy menyampaikan keluhan utk pelayanan 
puskesmas Pwdd...hari ini
Byk pasien yg antri tp TDK kunjung 
dipanggil2....petugas mlh banyak ngobrol dan 
gojekan sm petugas yg lain....
Unit Purwodadi 1 kab.grobogan
kries_bee's profile picture
Mohon ditindak lanjuti

koordinasi PKPM -> evaluasi 20 Sept 2022 Baik, kami sampaikan ke dinkes 
kab grobogan sebagai evaluasi

28 20 Sept 2022 @trisna Selamat malam min, maaf menggangu. Saya 
mau tanya, saya ibu menyusui mau vaksin 
booster. Apakah aman jika saya vaksin booster 
dengan jenis pfizer? Terimakasih

koordinasi  Survim -> FAsyankes 
Setempat

20 Sept 2022 Malam kak, saran kami sebelum 
vaksin booster dapat konsultasi ke 
dokter terlebih dahulu karna 
kondisi berbeda2.

29 20 Sept 2022 @kanaya_shakila hafizhahAda vaksin dosis2 sinovac buat ank usia 7 
tahun gaa

koordinasi Survim -> nunggu 
ketentuan dari pusat

20 Sept 2022 stock dari provinsi kosong kak, 
kami menunggu kiriman dari pusat 
kak. untuk kapannya mohon untuk 
sabar ya kak.

30 20 Sept 2022 @AURELL Selamat siang..maaf apa imunisasi hpv sudah 
dicover pemerintah...kak?

koordinasi Survim 20 Sept 2022 Siang kak kami tanyakan ke 
bidang terkait ya kak

31 20 Sept 2022 @SOV-HIJAB KUDUS Imunisasi pcv sdh ada diseluruh jateng? koordinasi Survim 20 Sept 2022 iya kak,
32 26 Sept 2022 @kiranaptr Malam kak , mau tanya pcv untuk usia 15bulan 

apa masih bisa yaa . Dari bayo blm dpt soalnya 
terimakasi

koordinasi Survim 26 Sept 2022 tidak bisa ya kak,, karena syarat 
program nasional ini dari umur 2,3 
dan 12 bulan.

33 27 Sept 2022 @Zahrotunnisa @Admin, mohon maaf menganggu waktunya..
Saya mau tanya, kira2 legalisir str untuk yang 
by pos itu proses nya berapa lama min ?

Koordinasi SDMK -> informasikan 27 Sept 2022 biasanya 3 hari sudah kami proses 
pengiriman kak

34 27 Sept 2022 @Euodia Aldyth Yuwono HuiqingPos imunisasi anak yg free di semarang 
dimana ya pak bu?

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

27 Sept 2022 Di puskesmas, posyandu kak

35 27 Sept 2022 @D a r a s Dipuskesmas mana saja min yg sudsh tersedia
darasfevicha's profile picture
Kmrn saya tanya dipuskesmas ngaliyan belum 
tersedia

koordinasi Survim - fasyankes 
Setempat

27 Sept 2022 Saat ini sedang gencar sosialisasi 
ke posyandu dan puskesmas. 
Diharapkan dapat dilaksanakan 
pada bulan oktober

36 27 Sept 2022 @F A R I S A Permisi min, selamat pagi, maaf mengganggu, 
saya ingin bertanya admin, apakah Dinas 
Kesehatan Provinsi Jateng membuka lowongan 
untuk magang anak kuliah? kalaupun bisa itu 
khusus jurusan apa saja dan langkah yang harus 
diperlukan apa saja ya min? Mohon informasinya, 
terimakasih🙏

sesuai ketentuan 27 Sept 2022 Selamat pagi kak , silahkan 
datang langsung ke dinkes prov 
dengan membawa surat dari 
kampus. Nanti diarahkan oleh 
petugas pelayanan kami.

37 28 Sept 2022 @니끄 율리 Maaf min kapan tersedia vaksin meningitis lagi 
untuk jamaah umroh, Semarang 
kosong,Kendal kosong
Susah langka

koordinasi Survim -> konfirmasi 28 Sept 2022 Sudah ditanyakan ke mana kak ?

38 28 Sept 2022 @Mia Selamat malam.
Maaf mengganggu waktunya.
Perkenalkan saya Lidafni Khariatun mahasiswi 
dari Universitas Muhammadiyah purwokerto. 
Tujuan saya menghubungi akun Dinkes 
Provinsi Jawa Tengah berhubungan dengan 
tugas penelitian yang sedang saya lakukan 
yaitu tentang keefektifan imunisasi PCV 
dengan penurunan tingkat kematian balita 
pneumonia. Disini saya mohon ijin, jika 
diperbolehkan saya ingin meminta data jumlah 
cakupan/prosentase imunisasi PCV balita 
setiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan 
data jumlah kematian balita akibat pneumonia 
di setiap kabupaten di provinsi Jawa Tengah. 
Semoga Dinkes provinsi Jawa Tengah 
berkenan membantu tugas penelitian saya.
Terima kasih🙏

Tim Humas TL 28 Sept 2022 silahkan dapat mengisi form 
https://ppid.dinkesjatengprov.go.id/
ppid/informasi-berkala/informasi-
tata-cara-pengaduan/permohonan-
informasi-publik/

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 1 Okt 2022 @Kristyan aji

Selamat siang, saya sebelumnya melaksanakan 
vaksin sinovac dosis 1 di 3 September 2022. 
Kemudian di jadwalkan untuk dosis ke2 di hari 
ini 1 Oktober 2022. Tapi tadi pagi saya 
kembali ke puskesmas solo banjarsari untuk 
dosis vaksin sinovac tidak tersedia.. Saya 
keliling sampai kartasura juga tidak tersedia.. 
Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk 
mendapatkan vaksin dosis ke2? Terima kasih 
atas perhatian nya

koordinasi Survim 1 Okt 2022 bisa diinfokan identitas diri kak?

2 1 Okt 2022 @리브가요미 Selamat sore kak, saya mau vaksin booster 
moderna... kira2 di puskesmas mana aja ya 
yang bisa saya kunjungi? Terima kasih

koordinasi Survim 1 Okt 2022 saat ini stok vaksin moderna 
kosong menunggu dropping dari 
pusat kak

3 1 Okt 2022 @wildaaabr Selamat sore,mohon info untuk vaksinasi pfizer 
pak
Thanks

koordinasi Survim 1 Okt 2022 daerah mana kak ?

4 5 Okt 2022 @Rhyra Angellia selamat siang admin
saya mau tanya
untuk legalisir STRTTK prosesnya berapa lama
rhyrafaf's profile picture
apakah bisa dikirim via pos berkas yg akan 
dilegalisir, karena domisili saya di jember-jawa 
timur

Kordinasi SDMK 5 Okt 2022 Bisa kak dikirim lewat pos

BULAN OKTOBER



5 6 Okt 2022 @M. Luqman Eggesbø S.AkMin tanya ya, vaksin 1 & 2 moderna apakah 
booster juga harus moderna? Dikarenakan 
saat ini tidak ada stok vaksin moderna yang 
tersedia. Terima kasih

Kmrn saya tanya dipuskesmas ngaliyan belum 
tersedia

koordinasi Survim 6 Okt 2022 Iya kak untuk vaksin 1 dan 2 
moderna maka boosternya 
moderna

6 6 Okt 2022 @Rizka kak pcv di jateng kpn ya? koordinasi Survim 6 Okt 2022 Sudah dimulai ya kak ..
7 7 Okt 2022 @DAN Coffee Assalamu'alaikum admin dinkesprov jateng

Perkenalkan sy dwi dari purbalingga
Izin bertanya,apakah ketika vaksin covid 1 nya 
adalah johson, vaksin boosternya harus 
moderna?
Adakah pilihan lain selain moderna, 
mengingatkan sy sangat membutuhkan 
boosternya, dikarenakan untuk keperluan 
berangkat ke luar negeri,,?
Terimakasih

koordinasi Survim 7 Okt 2022 Walaikumsalam, tetap moderna ya 
kak boosternya

8 11 Okt 2022 @Dwi Pamungkas Hallo kak
Minggu lalu saya kirim berkas ke dinkes jateng 
buat legalisir STR, kira2 brp lama ya prosesnya 
?

Kordinasi SDMK 11 Okt 2022 An siapa kak?

9 11 Okt 2022 @bestyazahra Selamat pagi admin, maaf sebelumnya saya 
mau bertanya untuk pengurusan serkom yang 
hilang bagaimana yaa, saya sudah konfirmasi 
di kampus dan pihak kampus bilang itu diluar 
tanggungjawab kampus, diusulkan untuk 
menanyakan ke Dinkes provinsi atau lembaga 
profesi terkait karena di str ada nomer serkom. 
Terimakasih atas waktu dan informasinya

Kordinasi SDMK 11 Okt 2022 Selamat sore kak, kami tanyakan 
ke bidang terkait ya kak

10 11 Okt 2022 @Dwinda aprilia Permisi maaf mau bertanya apakah ada open 
rekrutmen untuk enumerator pendamping PMT 
ya?

Kordinasi Yankes  -> PKR 11 Okt 2022 info dari mana ya kak itu?

11 11 Okt 2022 @Bodrex min info vaksin 3🙏 koordinasi Survim 11 Okt 2022 Stok di gudang dinkes prov 
kosong kak, menunggu dropping 
dari pusat

12 12 Okt 2022 @ABRISAM Selamat siang pak.
Mau tanya jadwal penyuluhan PKRT Dinkes 
prov jateng apakah sudah ada nggih?
Terimakasih 🙏

koordinasi farmamain-> belum Ada 12 Okt 2022 kami tanyakan ke bidang terkait
Kami sampaikan jawaban dari 
bidang terkait bahwa untuk 
sementara belum ada jadwal, 
sambil menunggu juknis dari pusat 
🙏 🙏

Blum ada jadwal kak

13 12 Okt 2022 @Dian Zira Min,apakah ada layanan konsultasi via online? 
Utk masalah kejiwaan

Humas TL >informasikan bahwa 
tidak ada 

12 Okt 2022 mohon maaf kak, di dinas 
kesehatan prov jateng tidak ada 
kak

14 13 Okt 2022 @nurma Berapa nomor telepon Anda? Humas TL 13 Okt 2022 ada yang bisa kami bantu?
15 13 Okt 2022 @EllSftrr Halo assalamualaikum,Mohon info untuk 

Vaksin didaerah tegal-pangkah 
pak/ibu,Soalnya saya belum pernah vaksin 
karena habis sakit

Kordinasi dinkes kab Tegal 13 Okt 2022 Saat ini stok vaksin kosong di 
gudang dinkes prov dan 
menunggu dropping dari pusat. 
Jika sudah ada akan kami 
informasikan melalui sosmed kami

16 13 Okt 2022 @Memey Selamat siang, mohon maaf saya ingin 
bertanya jika ada karyawan swasta sakit lalu 
periksa ke puskesmas dan minta surat izin sakit 
apakah boleh untuk meminta copy resep pada 
surat izin tersebut? Karena prosedur 
perusahaan mengharuskan ada copy 
resep/diagnosa pada surat izin sakit tersebut. 
Terimakasih

Kordinasi Yankes  -> PKR 13 Okt 2022 Sore kak, kami tanyakan ke 
bidang terkait

17 13 Okt 2022 @• C I T R A • Min info vaksin pcv dong... Boyolali sdh ada 
blm?

koordinasi Survim 13 Okt 2022 kami sampaikan jawaban dari 
dinkes boyolali bahwa di boyolali 
sudah ada vaksin PCV rencana 
bulan ini akan dilaksanakan 
diberikan untuk anak usia 2 bulan.

18 14 Okt 2022 @Sofyan Nugroho Selamat siang
Ijin bertanya
Vaksin Boster apakah masih tersedia di area 
semarang ?

Kordinasi DKK semarang 14 Okt 2022 stock vaksin di gudang dinkesprov 
kosong kak menunggu dropping 
dari pusat. jika sudah ada kami 
infokan kak

19 17 Okt 2022 @Andriyani Indah Kartika WatiAssalamualaikum bapak/ibu, saya andriyani 
indah kartika wati dari kudus mau tanya saya 
mau ambil str sudah 4th yang lalu itu bisa lewat 
online apa harus datang ke tempat. Terima 
kasih
Wassalamualaikum

Kordinasi SDMK 17 Okt 2022 silahkan dapat menghubungi IBI 
Jateng karena MTKP sudah tutup 
dan berkas dikembalikan ke OP
silahkan dapat mengubungi Dita 
IBiI 085848003368

20 19 Okt 2022 @ais🧚 selamat pagi kak, sebelumnya perkenalkan 
nama saya, maaf ijin bertanya apakah ada 
lowongan kerja untuk perawat ya kk ? 
terimakasih sebelumnya

Humas TL 19 Okt 2022 pagi kak , info belum ada kak

21 19 Okt 2022 @Sigit Hariyy jin bertanya, untuk wilayah Pati, Kudus, Demak, 
Semarang, Kendal kira 2 yang ada jadwal vaksin 
untuk Hari Jumat, 21 Oktober 2022 dmn njih? 
Mohon informasinya, Matur suwun 🙏

koordinasi Survim 19 Okt 2022 walaikumsalam info hari ini ada 
vaksin di asrama haji donohudan 
kak

22 19 Okt 2022 @kanaya_shakila hafizhahVaksin untuk anak apakah udh ada ka.. koordinasi Survim 19 Okt 2022 belum kak, jika sudah ada kami 
infokan kak

23 19 Okt 2022 @anak gunderuwo Min mohon informasinya vaksin booster sinovac 
untuk daerah solo dimana yaa min ?

Kordinasi DInkes Surakarta 19 Okt 2022 Sampai saat ini stock vaksin 
kosong kak, menunggu dropping 
dari pusat. Jika sudah ada akan 
kami infokan

24 19 Okt 2022 @GunawanSaleh Mohon info terbaru..apakah insentif covid 2022 
untuk RS di bawah pemprov jateng di bayarkan 
atau tidak..terima kasih

Kordinasi Yankes  -> PKR 19 Okt 2022 Surat Edaran dari Gub tdk ada. 
Kalo dg permenkes insentif nakes 
RSUD dibayar oleh pemerintah 
daerah masing
silahkan dibaca Kepmenkes 
HK.01.07/menkes/770/2022



25 19 Okt 2022 @. Selamat sore, apakah saya bisa mendapatkan 
vaksin booster di kota Semarang? tapi KTP 
saya Pati.
Terima kasih

Kordinasi DKK semarang 19 Okt 2022 silahkan ditanyakan ke faskes 
yang menangani vaksin

26 19 Okt 2022 @syidrasyid_ maaf ketersediaan vaksin booster di jateng 
habis ya?

koordinasi Survim 19 Okt 2022 ada kak vaksin booster hanya 
terbatas

27 19 Okt 2022 @Toha Toho Maaf di mana saya bisa mendapatkan vaksin 
tahap pertama

koordinasi Survim 19 Okt 2022 Silahkan hubungi Dinkes 
Kab/Kota masing2

28 19 Okt 2022 @dinda mariska Selamat pagi kak, izin bertanya mengenai 
permohonan informasi publik tentang anemia 
remaja atas nama dinda mariska sudah sampai 
mana ya kak?🙏  Mohon informasinya 
dikarenakan butuh segera untuk pembuatan 
proposal penelitian🙏

Kordinasi Kesga Gizi 19 Okt 2022 sudah kami kirim kak tgl 11 okt
coba dilihat di spam kak

29 22 Okt 2022 دیندا راھماواتي @ Assalamualaikum pak ganjar.
Saya mempunyai ibuk yng di rawat di RSUD. 
Dr. R Soedjati Purwodadi Grobogan. Di tanggal 
20 oktober 2022 sekitar jam 23.37 tepatnya di 
ruang flamboyan lantai 2 . Ada seorang 
perawat yang tidak mempunyai sopan santun. 
Saat sehabis menyuntikan ibuk saya. Tiba tiba 
perawat tersebut melempar obat ke arah meja 
tanpa bilang apa apa mlengos. Ya dari pihak 
kami tidak tau apa apa to. Kenapa harus di 
lempar? Kenapa ga di beri tahu dulu?? 
Perawat dg alasan kami baru disini. Justu saya 
baruu makanya di kasih tau. Bener ya pakk 
orang bawah selalu di remehkan dg orang 
yang sekolahnya tingga. Tetapi sekolah tinggi 
kenapa ga punya sopan satun. Saya agak 
kecewa akan layanan di sini RSUD. Dr. R 
Soedjati Purwodadi Grobogan

Kordinasi Dinkes Grobogan dan 
RS 

22 Okt 2022 Baik kak, kami sampaikan ke 
dinkes grobogan dan RS yang 
bersangkutan untuk dapat 
ditindaklanjuti

30 22 Okt 2022 @agusfsn Asalamualaikum min. Mau tanya cara legalisir 
str via online/ kirim prosedurnya bagaimana ya?

Kordinasi SDMK 22 Okt 2022 bisa dilihat di highlight dinkes prov 
ya kak

31 24 Okt 2022 @Aldi Wawa Permisi min,,untuk daerah Blora dan Rembang 
vaksin booster sedang kosong,,kemungkinan 
untuk ada lagi kapan ya min?

koordinasi Survim 24 Okt 2022 jika sudah ada, akan kami infokan 
kak

32 24 Okt 2022 @Roudlotun Nisa Vaksin booster untuk daerah Jateng koordinasi Survim 24 Okt 2022 daerah mana kak, karena stok 
vaksin booster terbatas jadi 
pelaksanaan vaksin tidak selalu 
ada di daerah. coba ditanyakan 
ke puskesmas setempat masih 
ada vaksi booster atau tidak

33 24 Okt 2022 @sabila Vaksin booster apakah masing kosong koordinasi Survim 24 Okt 2022 daerah mana kak
34 26 Okt 2022 @Agoes Bams Untuk vaksin booster PFIZER wilayah Klaten 

dan di Solo adanya dimana ya
koordinasi Survim 26 Okt 2022 Saat ini masih kosong ya kak. Jika 

sudah ada akan kami infokan
35 26 Okt 2022 @Fatma Ilthofa Assalamualaikum Wr. Wb

Saya warga Jawa tengah, tinggal di kecamatan 
Sumowono kabupaten Semarang

saya ada pertanyaan seputar posyandu. Anak 
saya BB tidak naik 3 kali berturut-turut. Lalu 
sebenarnya apa yang harus posyandu 
lakukan?

Saya bertanya begitu, karena disini tidak ada 
respon apa2 kepada anak saya yg BB nya 
tidak naik. Saya tidak diberi penjelasan, tidak di 
arahkan harus apa.
Mohon dijawab Dinkes..
Terimakasih

Kordinasi DKK Kab semarang 26 Okt 2022 selamat sore
baik, akan kami sampaikan ke 
dinkes kab semarang untuk 
ditindaklanjuti.
apakah ada nomor kontak yang 
dapat dihubungi ?

36 26 Okt 2022 @Pratama Kevin Maaf pak / bu.. sy mw menanyakan.. apakah 
program pnarikan dana sosial spt ini legal dr 
dinkes nggeh.. krna hampir stiap bulan tmpt ay 
d dtgi 2 orang yg mminta sumbangan sosial spt 
d atas..

Kordinasi DInkes setempat 26 Okt 2022 Daerah mana kak ?

37 26 Okt 2022 @yohanita sela. Selamat siang
Di jateng tersedia vaksin booster dimana ya?

koordinasi Survim 26 Okt 2022 info stok vaksin masih kosong kak, 
menunggu dropping dari pusat. 
jika sudah ada akan kami infokan

38 26 Okt 2022 @Pramita Diar info vaksin ke 3 kak. wilayah semarang banyak 
yang penuh. untuk keperluan pernikahan

koordinasi Survim 26 Okt 2022 Iya kak karena jumlah vaksin nya 
terbatas

39 27 Okt 2022 @itsyollll Halo kak apakah ada loker perawat 
terimakasih🙏😇

Humas TL 27 Okt 2022 Halo kak, mohon maaf blum ada 
kak

40 27 Okt 2022 @yulianto Saya mau taya saya peserta vaksin gotong 
royong dn saya mau pindah vaksin pemeritah 
ap bisa

koordinasi Survim 27 Okt 2022 bisa kak, kalau pcare sudah nge 
link dengan vaksin gotong royong 
jika belum maka sertifikat tidak 
dapat keluar. untuk lebih jelasnya 
silahkan menanyakan ke 
puskesmas apakah sudang nge 
link dengan vaksin gotong royong

41 27 Okt 2022 @avita avionita sari Mau tanya min, untuk vaksin booster sinopharm 
ada lagi kapan? Saya butuh banget untuk syarat 
penerbangan 🙏

koordinasi Survim 27 Okt 2022 Stok vaksin covid kosong kak, 
menunggu dropping dari pusat. 
Jika sudah ada akan kami infokan



42 27 Okt 2022 @Alfina Damayanti Assalamu'alaikum warahmatullahi 
wabarakaatuh.

Selamat malam.
Mohon maaf mengganggu waktu sebentar. 
Saya Alfina Damayanti dari Pemalang Jawa 
tengah. Izin bertanya kepada bapak/ibu admin 
Dinkes Jateng. Apakah ada lowongan 
pekerjaan untuk fresh graduate S1 Kesehatan 
Masyarakat peminatan promosi kesehatan?

Terimakasih pak/Bu..
Wassalamu'alaikum warahmatullahi 
wabarakaatuh

Humas TL 27 Okt 2022 Walaikumsalam wr wb, belum ada 
loker ya kak

43 27 Okt 2022 @misbach mohon info d wilayah semarng yg ready atok 
vaksin boster

koordinasi Survim 27 Okt 2022 Silahkan dapat dilihat di victory. 
Pelaksanaan dkk semarang

44 27 Okt 2022 @Eki Estiningtyas Slmt siang
Mohon informasi untuk skg dimana rs atau 
puskesmas yg bisa melayani vaksin di eks 
karesidenan surakarta. Di solo saya tanyakan 
sdh tdk ada stok. Mhn informasinya untuk 
daerah surakarta yg lain. Trimakasih

koordinasi Survim 27 Okt 2022 Iya kak, stok vaksin kosong, 
menunggu dropping dari pusat. 
Jika sudah ada akan kami infokan

45 29 Okt 2022 @Novita Sari 🍒 Mau tanya cara mendaftar jaminan persalinan 
gimana ya agar biaya persalinan menjadi gratis

Kordinasi Yankes  -> PKR 29 Okt 2022 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
(KTP). Fotokopi Kartu Keluarga 
(KK). Jika tidak memiliki KTP atau 
KK, dapat menunjukkan Surat 
Keterangan Domisili dari desa 
atau kelurahan. Surat Keterangan 
Tidak Mampu dari kelurahan atau 
desa sesuai domisili. Surat 
Keterangan Opname, Surat 
Keterangan, Surat Rujukan dari 
rumah sakit atau puskesmas, atau 
Surat Keterangan Dokter.

silahkan lengakpi persyaratan dan 
datangi dinas sosial, kemudian 
dinas sosial membuat Surat 
Keterangan Rekomendasi 
Jampersal yang ditandatangani 
kepala dinas untuk dibawa ke 
dinas kesehatan atau RSUD.

46 30 Okt 2022 @Heri Dwi Setiawan 👦 Malem min info vaksin boster di daerah Brebes 
min.mtr swun

Kordinasi Dkk Brebes 30 Okt 2022 stock vaksin dibatasi karena 
vaksin terbatas. dari dinkes prov 
jteng menunggu dropping dari 
pusat. jika sudah ada akan kami 
infokan

47 30 Okt 2022 @Beni Selamat malam
Mohon maaf bapak ibu admin, mau bertanya 
untuk tempat vaksin booster di semarang yang 
masih ada dimana gih, apakah ada informasi 
yang bisa saya dapat?
Sebelumnya terimakasih

Kordinasi DKK semarang 30 Okt 2022 daerah mana kak ?

48 30 Okt 2022 @Miftahul Thok Permisi dok. Mau tanya ada stock booster jenis 
moederna ngga ya?

koordinasi Survim 30 Okt 2022 Saat ini stok vaksin kosong kak, 
meunggu dropping dari pusat. Jika 
sudah ada akan kami infokan

49 30 Okt 2022 @Langgeng Asmoro Assalamuallaikum pak/bu admin maaf 
mengganggu

saya mohon arahan jadi gini pak istri saya 
lulusan kesehatan masyarakat sudah bekerja 
sebagai non asn di dinas kesehatan kota 
semarang sejak 2017 hingga saat ini, namun 
data istri saya tidak ditemukan di sisdmk utk 
calon peserta p3k nakes, padahal non asn lain 
ada datanya hanya istri saya saja yang tidak 
ada kata bidang kepegawaian dinkes kota 
sudah didaftarkan, apakah masih bisa utk 
mendaftar p3k nakes mohon solusi dan arahan 
ya admin, sedih pak/bu admin istri saya nangis 
terus soalnya

Trimakasih waktunya

Kordiansi DKK semarang 30 Okt 2022 Walaikumsalam .. akan kami 
sampaikan ke dkk semarang untuk 
ditelusuri

50 30 Okt 2022 @explore pegandon kak mau tanya vaksin booster untuk kab 
kendal kok masih kosong ya, ada lagi kapan ya

koordinasi Survim 30 Okt 2022 Jika sudah ada akan kami infokan

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 3 Nov 2022 @Setiaji Selamat pagi
Mohon maaf ijin menanyakan kenapa tenaga 
kesehatan ada yg tidak masuk PPPK di RSUD 
Kardinah kota Tegal padahal sudah kirim data. 
Terima kasih

kordinasi dinkes tegal 3 Nov 2022 Kami sampaikan ke dinkes tegal 
untuk ditelusuri

2 3 Nov 2022 @FaqihGans Assalamualaikum pak/Bu
Di daerah Jawa tengah knpa ga ada vaksin 
dosis 1 buat umur 18+?

kordinasi survim 3 Nov 2022 walaikumsalam, di daerah 
semarang ada kak bisa di cek di 
http://victori.semarangkota.go.id/inf
o

3 3 Nov 2022 @arif_yulianto Min, sekarang lulusan keperawatan semakin 
banyak, sedangkan loker keperawatan 
kebalikannya entah di daerah maupun swasta 
mohon dong solusi supaya RS yg ada jawa 
tengah memperbanyak loker keperawatan nya

Humas TL 3 Nov 2022 untuk loker sesuai kebutuhan RS 
masing masing ya kak

BULAN NOVEMBER



4 4 Nov 2022 @afrilia Apakah bisa bantu
Tidak bisa input vakssin

Humas TL 4 Nov 2022 input vaksin dimana ya kak

5 4 Nov 2022 @Anika Arum Selamat siang, pak/ibu. Salam sejahtera untuk 
kita semua. Saya Anika Arum Sari, mahasiswi 
semester 7 program studi Kesehatan Masyarakat 
Universitas Diponegoro. Izin bertanya perihal 
ketersediaan magang, pak/bu. Jika saya ingin 
mengajukan magang ke Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Tengah untuk tanggal 8 November-
8 Desember 2022, apakah bisa pak/bu? Jika 
bisa, berkas apa saja yang harus saya lampirkan 
dan ditujukan ke mana ya pak/bu? Terima kasih 
banyak pak/bu atas waktunya. Mohon maaf 
mengganggu 🙏

Humas TL 4 Nov 2022 siang kak, bisa. silahkan 
membawa surat dari kampus

6 7 Nov 2022 @Wahyu Aji Nugroho Selamat pagi, vaksin untuk anak2 bagaimana 
ya? adanya pfizer terus.. sementara itu anak 
ada rencana perjalanan dg kereta..
baru banget 6 tahun dan vaksij dimana2 
adanya pfizer
sementara kereta wajib vaksin

kordinasi survim 7 Nov 2022 pagi kak saat ini stok vaksin 
terbatas dan tersedia pfizer. 
sebagai info, dinkes prov jateng 
menunggu dropping dari pusat. 
jika sudah ada akan kami infokan 
lewat sosmed dinkes prov

7 7 Nov 2022 @liaswift1998 Hoax kak atau bagaimana ya min? Kordinasi SDMK 7 Nov 2022 Selamat pagi kak, info dari bidang 
terkait. Blm ada info terkait renbut

8 8 Nov 2022 @Ditta Q Etikaningrum Selamat sore. Maaf mau tanya, berkaitan dg 
NIK yg tdk terdaftar di portal kemkes sbg 
pelamar PPPK, solusinya bagaimana ya? 
Padahal saya sudah bekerja di RSUD Kayen, 
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sudah sejak 
oktober 2017. Jadi kalau di hitung sudah 5 
tahun. Tapi kenapa kok saya tidak terdaftar 
sebagai pelamar PPPK, ya? Apakah krn di 
SISDMK saya di input belum ada 2 tahun? 
Atau data SISDMK saya tdk di update atau di 
verifikasi sebelum tgl 1 April 2022? Mohon 
bantuannya. Karena bukan hanya saya tp 
banyak sekali yg blm terdaftar. Di RSUD Kayen 
Pati hampir 80% yg belum terdaftar sbg 
pelamar PPPK Kesehatan. Saya sudah 
koordinasi dan menyampaikan keluhan yg saya 
dan teman2 alami ke pihak operator/admin 
SISDMK di RS saya bekerja, tp mereka angkat 
tangan dan tidak memberi solusi. Bahkan pihak 
Dinas Kesehatan Kabupaten pun tidak bisa 
menjawab keluhan saya, dikarenakan bagian 
kepegawaian SISDMK Dinas Kesehatan 
BELUM MEMAHAMI DAN MENGETAHUI 
JUNKIS yang ada. Dan mereka bilang ini 
kewenangan Kemkes.
Benarkah seperti itu? Padahal di portal 
Kemkes dijelaskan jika kita mengalami kendala, 
kita disuruh utk koordinasi dg Fasyankes 
tempat kita bekerja, kemudian di sampaikan ke 
Dinkes Kabupaten, dan di lanjutkan ke Dinkes 
Provinsi. Tp kenapa semua seolah-olah angkat 
tangan. Sekali lagi mohon bantuannya agar 

Kordinasi SDMK 8 Nov 2022 Baik kami sampaikan ke bidang 
terkait

9 8 Nov 2022 @Cendi Pratama Mohon maaf sebelumnya
Saya cendi asal pekalongan
Mohon maaf saya beberapa kali mau cabut gigi 
untuk anak saya di puskesmas tondano 
pekalongan kenapa tidak dilayani padahal 
sudah jelas jam daftar sampai jam 11 saya 
datang setengah 10
Padahal anak saya harus ijin dari sekolah nya 
untuk periksa gigi
Awalnya bilang bahwa dokter jam gabisa 
menerima banyak pasien karna ada acra
Yang 2 bilang bahwa terlalu banyak yg antri 
jadi sudah tidak terima pasien lagi
Pdahal masih jam setengah 10
Mohon dibantu untuk kejelesannya pak
Terima kasi

8 Nov 2022 Baik kak, kami sampaikan ke 
dinkes pekalongan untuk 
ditindaklanjuti

10 8 Nov 2022 @Fayh Pramudya Ijin tanya min, apakah masuk IGD tidak dicover 
BPJS?

Humas TL 8 Nov 2022 Jika masuk dalam 
kegawatdaruratan akan dicover 
bpjs. Jika tidak maka harus bayar 
sendiri



11 8 Nov 2022 @Nur Aini Assalamualaikum min. Selamat siang, ijin 
bertanya. Kan saya sudah mengabdi di 
puskesmas selama 3 tahun lebih beberapa 
bulan. Ijazah saya D3 rekam medis. Tapi di 
kabupaten tempat saya bekerja tidak ada 
pembukaan formasi rekam medik. Jika misalkan 
saya mendaftar di area surakarta yg membuka 
lowongan rekam medik bisa tidak ya..

Dan yg ingin sekali saya tanyakan, ketika saya 
membuka link untuk cek sisdmk saya tidak 
terdaftar. Padahal kualifikasi untuk 
pengentryan didata sisdmk kan nakes dengan 
masa kerja minimal 3 tahun. Tapi kok saya 
tidak terdaftar ya??

Mohon solusinya dg sangat min. Biar saya bisa 
bergerak mengurus nasib saya, soalnya nakes 
bidan yg mengabdi tahunnya dubawah saya, 
dia bisa ikut. Mohon sarannya min.. Karena 
saya berkoordinasi dg KTU saya jawabannya 
malah rekam medik tidak termasuk nakes.

Dan padahal kemarin itu peraturannya yg bisa 
ikut adalah yg pembiayaannya dari APBD, 
kemarin saya juga sudah sempat membuat 
akun yg dari BKN. Tetapi setelah muncul 
peratrn baru tdk bs

Kordinasi SDMK 8 Nov 2022 baik kak , kami sampaikan ke 
bidang terkait

12 8 Nov 2022 @Ibrohim Albanna Berapa nomor telepon Anda? Mau konsultasi 
SISDMK..

Kordinasi SDMK 8 Nov 2022 silahkan ke (024) 3511351

13 10 Nov 2022 @Arie Yanti Selamat siang
Perkenalkan saya Arie, saya mau telp ke no yg 
tertera di dinkes prov operator nya sibuk trs

Humas TL 10 Nov 2022 siang kak
telp (024) 3511531 ya kak

14 11 Nov 2022 @Canggih Suprayogi Mohon info, untuk vaksin covid yg baru berusia 
6 tahun dimana njih?

Kordinasi Survim 11 Nov 2022 mohon maaf untuk usia 6 tahun 
belum ada vaksin covid. vaksinnya 
baru bisa di umur 7 tahun

15 11 Nov 2022 @𝑾𝒊𝒏𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒂𝒕𝒉𝒊𝒘𝒊 Selamat Pagi Admin
Perkenalkan saya Winda Prathiwi Relawan 
penanganan Covid-19 di Isolasi Terpusat 
Asrama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah .
Mohon maaf admin saya memerlukan 
beberapa dokumen riwayat pekerjaan untuk 
keperluan persyaratan Penyetaraan Ijazah di 
Jerman. yang meliputi ;
1. Ringkasan/Deskripsi pekerjaan
2. Waktu dan tempat

Untuk itu saya bisa meminta ke bagian mana 
Admin. Terimakasih 🙏

Kordinasi SDMK 11 Nov 2022 Selamat siang kak, kami 
sampaikan ke bidang terkait

Silahkan mengajukan surat 
permohonan ke dinkes prov 
jateng/ balkesmas smrg sbg PJ 
Isoter dan dilengkapi data 
dukungnya ..

16 11 Nov 2022 @Wulandhari Selamat pagi. Ijin bertanya apakah hari sabtu 
dinkes prov jateng buka palayanan?

Humas TL 11 Nov 2022 sabtu- minggu libur kak. jam 
pelayanan dinkes prov hari senin - 
jumat

17 11 Nov 2022 @𝓓𝓲𝓴𝓲 Assalamualaikum pak selamat siang, maaf 
menganggu saya ingin menyampaikan aduan 
tentang pelayanan kesehatan khususnya di 
puskesmas Windusari bagian poli umum masak 
saya mau konsultasi jantung menggunakan 
bpjs diharuskan rekam jantung sendiri ( melalui 
umum ) dengan alasan mesinnya rusak dan 
tidak bisa di rujuk , padahal harusnya bpjs bisa 
merujuk serta pelayanan nya yang sangat tidak 
ramah oleh pegawai nya di situ dan terkesan 
arogan terimakasih

Kordinasi Dinkes kab magelang 11 Nov 2022 walaikumsalam, kami sampaikan 
aduan ke dinkes kab magelang 
untuk ditindaklanjuti

18 14 Nov 2022 @Joharudin Dear admin tolong bantu saya data saya 
sudah lengkap di sisdmk tapi kenapa masih 
begini

Kordinasi SDMK 14 Nov 2022 data yang dipakai sekarang 
adalah data per 14 November. 
Sehingga bersabar, inputin 
terakhir hari ini, setelah itu baru 
bisa mendaftar

19 14 Nov 2022 @Priyo Adi Yogiyanto Assalamualaikum wr wb bapak/ibu, saya Priyo 
Adi Yogiyanto, NIK: 3315172611920002, 
Radiografer di RSUD Sunan Kalijaga 
Kabupaten Demak mulai bekerja dari tahun 
2016 sampai sekarang, tetapi belum terdaftar 
di sisdmk, saya coba bertanya ke admin 
kepegawaian tempat saya bekerja, beliau 
berkata sudah di input semua karyawan rsud 
ke sisdmk, tetapi ada beberapa orang yang 
tidak terdaftar atau tervalidasi termasuk saya, 
bagaimana solusinya ya bapak/ibu, terimakasih

Kordinasi SDMK 14 Nov 2022 silahkan Ditanyakan ke petugas 
DKK, apakah namanya sdh ada di 
sisdmk dan sdh diverifikasi

20 14 Nov 2022 @Arief.Risd Malam, mohon info vaksin covid booster utk ibu 
saya di wilayah kutoarjo.

14 Nov 2022 Kami informasikan untuk 
pelayanan Vaksin dapat 
mengunjungi Faskes di wilyah 
Kutoarjo terdekat yaitu Puskesmas 
Kutoarjo, Semawung Daleman, 
Wirun dam Klinik Brimob Kutoarjo



21 15 Nov 2022 @Novita Prastika's Sebelumnya perkenalkan saya novita kak, 
Saya ada pasien Warga Jateng tepatnya di 
Cilacap, binangun pasuruhan

Kami ada pasien namanya aina kak, Aina 
mengidap jantung bocor VSD, PA, PDA, Aina 
harus operasi namun terkendala biaya kak, 
Biaya operasi nya itu 47juta untuk 
pemasangan alat namanya Contegra, nah 
Contegra ini tidak di tanggung BPJS dan Pihak 
RS.

Mau minta bantuan nih kak
Bisa gak kak

Kordinasi DKK cilacap 15 Nov 2022 baik kak, kami sampaikan ke 
dinkes cilacap untuk ditindaklanjuti

22 15 Nov 2022 @Ika Meiningrum Maaf kak saya Ika dari tim vaksinasi bank BCA
Kita berencana mengadakan vaksin untuk 
provinsi Jateng, untuk daerahnya mana kita 
blm paham untuk mana2 aja
Mungkin apakah kita bisa dibantu untuk bisa di 
tunjukan presentasi kabupaten atau kota yang 
masih kurang untuk pencapaian vaksin COVID 
19 kak ??

Humas TL 15 Nov 2022 silahkan bersurat ke Dinkes Prov 
jateng ditujukan ke Kepala Dinas

23 15 Nov 2022 @Haris Assalamualaikum min, mau tanya kok data 
saya di sisdmk blm jg terverifikasi ya, jd saya 
blm bisa mndftr sbg calon pppk
, mohon bantuannya

Kordinasi SDMK 15 Nov 2022 sudah di coba lagi kak pagi ini

24 16 Nov 2022 @Maulana Agung Siang
Saya maulana dari kabupaten kudus, saya 
mau menanyakan untuk rawat inap 
dipuskesmas pengobatan umum memang tidak 
ada rincian pembayarannya ya min? Saya 
sudah minta tapi cuma dikasih jumlah global, 
karena saya butuh untuk rembes ke 
perusahaan

Kordinasi Dinkes kudus 16 Nov 2022 Baik kak, terimakasih atas aduan 
nya. Akan kami sampaikan ke 
dinkes kudus

25 18 Nov 2022 @Hanifah Lutfiatuz ZakiyahSelamat sore , smoga selalu dilindungi Allah. 
Pak, anak sy usia 22 bln baru pengobatan TB 
di RS Telogorejo semarang 1 bulan, mau jalan 
2 bulan, tapi tadi sy kontrol dan bilang habis 
sejawa tengah kata susternya begitu. Dan sy 
suruh tebus obat diapotek sendiri. Ini 
bagaimana ya pak, bisa sampai kehabisan 
obat dari pemerintah, sy ingin anak sy sembuh 
total dengan pengobatan bpjs, krn sy juga 
sudah bayar iurannya. Kasihan anak2 lain juga 
pak yg kena TB obat habis suruh beli sndiri 
obat yg sejenis. mohon dibantu pak sy harap 
pemerintah mendengar keluhan sy.

Kordinasi dkk semarang 18 Nov 2022 Pagi kak, baik kak akan kami 
sampaikan ke dkk semarng untuk 
ditindaklanjuti

26 18 Nov 2022 @Riz Tiar Selamat pagi bapak/ibu,. Izin untuk 
memberikan keluhan terkait salah satu 
pelayanan kesehatan di puskesmas 
diwilayahnya Jawa Tengah khususnya untuk 
Puskesmas Suruh. Adik sepupu saya usia 
sekitar 3 tahun menginap selama 2 hari di 
puskesmas tersebut belum ditangani dokter 
atas alasan dokter tersebut rapat. Dan ketika 
meminta bantuan uap waktu sesak nafas 
ditolak pihak puskesmas atas alasan nanti 
kalau ketergantungan.
Alhamdulillah ketika pindak ke RS Karanggede 
Sisma Medika langsung ditangani.
Izin bapak/ibu apakah ada perbedaan 
pelayanan antara puskesmas dengan RS?
Kalau sama izin untuk ditingkatkan lagi 
pelayanan di puskesmas-puskesmas jajaran 
untuk tidak bersikap seperti di Puskesmas Suruh. 
🙏

Kordinasi dkk semarang 18 Nov 2022 Pagi kak, baik kak. Akan kami 
sampaikan ke dkk semarang untuk 
ditindaklanjuti

27 18 Nov 2022 @Zimam Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakaatuh, selamat siang, saya ingin 
bertanya ketika kita vaksin 1&2 menggunakan 
sinovac dan boosternya tidak pake sinovac 
apakah boleh?

Kordinasi Survim 18 Nov 2022 Boleh kak bisa dicek disini ya 
https://faq.kemkes.go.id/faq/jenis-
vaksin-booster-apa-yang-akan-
diberikan

28 19 Nov 2022 @Senaaa Assalamualaikum, selamat siang min. Boleh 
minta minta info vaksin booster yang ada di 
Semarang ga ya min? Terimakasih banyak 
sebelumnya ya min🙏

Kordinasi Survim 19 Nov 2022 Silahkan menghubungi Dinkes 
Semarang kak karena 
penyelenggaraan vaksinasi 
sepenuhnya di kab/kota

29 19 Nov 2022 @Thirra Ayu D A Selamat siang maaf saya mau menanyakan 
apakah legalisir strttk bisa lewat Pos ?

Kordinasi SDMK 19 Nov 2022 Silahkan lihat di highlight dinkes 
ya kak

30 19 Nov 2022 @Desy Sandraningrum Selamat pagi kak
Mau nanya untuk ijin alkes kbli yang 
didaftarkan no berapa ya?
Terimakasih

Kordinasi Farmamin 19 Nov 2022 Selamat pagi kak
Mau nanya untuk ijin alkes kbli 
yang didaftarkan no berapa ya?
Terimakasih

31 19 Nov 2022 @sesanti Selamat sore min, mau tanya donk min. Kalau 
update data SISDMK kurang verif dari admin 
prov. Betul ke dinkes prov jateng kan ya.. 
untuk wilayah jateng

Kordinasi SDMK 19 Nov 2022 Verifikasi oleh admin kab/kota dan 
validasi oleh admin Prov kak



32 22 Nov 2022 @Sekar Ayu FA Assalamu'alaikum wr.wb.
Selamat Siang Bapak/Ibu, mohon maaf 
mengganggu waktunya. Perkenalkan nama 
saya Sekar Ayu Farida Ali sebagai mahasiswa 
Universitas Diponegoro semester 5 dari 
Program Studi Kimia S1.

Maksud dan tujuan saya menghubungi 
Bapak/Ibu adalah untuk bertanya mengenai 
program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Apakah dari 
Dinas provinsi Jawa Tengah membuka program 
PKL bagi mahasiswa semester 5 ya Bapak/Ibu 
pada awal bulan Januari hingga pertengahan 
Februari? Program ini merupakan program dari 
Universitas Diponegoro.

Terima kasih Bapak/Ibu
Salam Hormat

22 Nov 2022 Walaikumsalam, silahkan ke 
dinkes prov jateng dengan 
membawa surat dari kampus

33 22 Nov 2022 @Respati Ayu SyaraswatiHalo min, saya mau tanya. Terkait dengan 
imunisasi PCV, anak saya kelahiran juni 2022 
tinggal di karanganyar, belum bisa dapat PCV 
di puskesmas (puskesmas jaten 2) karena 
infonya mulai juli yg bisa. Nah apakah nanti 
anak saya dapat kejar imunisasinya di 
puskesmas? Kalo bisa mulai kapan ya? 
Terimakasih

Humas TL 22 Nov 2022 Kalau boleh tau, lahir bulan apa 
kak?

34 22 Nov 2022 @Azmia Lusianosa RahajengSelamat sore, izin bertanya apakah vaksin jenis 
moderna sudah ada di daerah banjarnegara? 
kalau saya dosis 1 & 2 pakai moderna, apakah 
booster dosis 3 boleh pakai jenis vaksin yang 
tersedia? Terima kasih 🙏

Kordinasi Survim 22 Nov 2022 Siang kak, sesuai edaran 
kemenkes jika 1 dan 2 moderna 
maka booster moderna ya kak

35 22 Nov 2022 @Sarah Fauziah AnnasAssalamualaikum wr wb
Permisi sebelumnya saya Sarah Fauziah 
Annas mahasiswa aktif UIN Walisongo 
Semarang dari prodi komunikasi dan penyiaran 
Islam konsentrasi public relation, apakah disini 
menerima mahasiswa magang untuk bulan 
Desember- Januari apakah bisa untuk bagian 
humas

Humas TL 22 Nov 2022 Walaikumsalam, bisa kak. Silahkan 
membawa surat dari kampus ke 
dinkes prov jateng

36 22 Nov 2022 @Ana Yulia Astuti Kak , mau tanya kalau obat oat anak di RS / 
puskesmas habis, kami harus bagaimana ya 
kak??karena obat anak kami saya sudah 
habis, sedangkan notabene tidakboleh ada 
jeda untul meminum obat tsb
Kami tunggu responnya, setau saya ini kan 
program pemerintah yg pengobatan tidak 
boleh terputus, dan setiap ada 1 pasien dari 
dinkes kab/kota sudah langsung disediakan 
untuk 6 bulan pengobatan

Kordinasi Dinkes kab/kota yang 
dituju 

22 Nov 2022 Daerah mana kak?

Agar dapat kami sampaikan ke 
dinkes setempat untuk dicarikan 
solusi

37 22 Nov 2022 @eL Qof Selamat malam
Mohon bantuannya bapak/ibu, mengenai 
informasi permohonan sertifikat kompetensi 
perawat utk pengganti STR sementara, karena 
mendesak sebagai syarat kerja.

Kordinasi SDMK 22 Nov 2022 mohon maaf atas keterlambatan 
menjawab. Dinkes jateng tdk 
menerbitkan sertifikat kompetensi 
perawat. Silahkan dapat 
menghubungi PPNI.

38 29 Nov 2022 @0meprazole_ Selamat malam
Info akses data penyakit jawa tengah terbaru 
dimana ya

Humas TL 29 Nov 2022 Penyakit tentang apa kak?

NO TANGGAL AKUN ADUAN TANGGAPAN

1 1 Des 2022 @Bal Haloo admin
Mau tanya , apakah ada info untuk lab Dinkes 
di daerah Pekalongan yang menyediakan 
untuk tes bebas NAPZA? Jika ada lokasi dan 
biaya serta jadwalnya kapan saja ya ?

Kordinasi Dinkes pekalongan 1 Des 2022 baik, kami tanyakan ke dinkes 
pekalongan

2 1 Des 2022 @SURYA Selamat malam menjelang sholat tahajud min, 
mau nanya sudah vaksin Boster tapi kenapa 
sertifikat Boster belum keluar, padahal penting 
buat melamar kerja. Masa jadi pengangguran 
sampe nungguin sertifikat Boster keluar, mau 
jadi apa kalok di lihat tetangga.

Kordinasi Survim 1 Des 2022 Tidak muncul di peduli lindungi ya 
kak

3 1 Des 2022 @Munis Ramadhani Halo admin untuk vaksin booster Sinopharm 
bagaimana ya tindakannya? Kenapa tidak 
disediakan padahal banyak di Jateng yg dapat 
Sinopharm tapi mau booster susahnya minta 
ampun untuk solusinya bagaimana ya ini 
Terimakasih🙏

Kordinasi Survim 1 Des 2022 kami tanyakan ke bidang terkait,

4 2 Des 2022 @Wijie Widiyastuti Min..khan periode awal tahun gencar2nya tuch 
vaksin anak, dan sdh vaksin ke2 semua, knp 
sept ke sini kok sinovac hilang..klo memang 
skrg dosis 2 tdk ada rekomendasi..revisi dong 
peraturan perjalannannya

Kordinasi Survim 2 Des 2022 Baik, kami sampaikan bidang 
terkait untuk ditindaklanjuti

BULAN DESEMBER



5 6 Des 2022 @Lieya Yuana Kak maaf sebelumnya
Saya kan kuliahnya sudah tutup
Apakah kalau mau legalisir bisa di dinkes ya kak
Karna tanya ke dikti saya haru slegalisirnua di 
dinkes karena yg menandatangani begtu kak
Badan pengembangan dan pemberdayaan 
sumber daya manusia kesehatan
Ke bagian tersebut kak
Bagaimana ya kak

Kordinasi SDMK 6 Des 2022 silahkan ke Dinkes Prov Jateng 
dengan membawa FC ijazah 
paling banyak 5 lembar dan 
menuju tempat Informasi publik di 
bagian lobi

menginformasikan jika transkip 
tidak bisa di legalisir di dinkes prov 
jateng

6 6 Des 2022 @Nila Halo selamat sore, izin bertanya min. Untuk 
informasi mengenai kasus tifoid di Jawa Tengah 
dapat diakses dimana nggih? terima kasih🙏

Humas TL bahwa Tidak ada 6 Des 2022 selamat siang, untuk data tifoid 
yang dimaksud tidak tersedia di 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah. Silahkan dapat 
menanyakan data tersebut ke 
dinkes kab/kota.

7 9 Des 2022 @A. Budiman Assalamu'alaikum Bapak/ Ibu, nuwun sewu, 
kami mendapatkan info dari kemenkes pusat, 
untuk OAT sudah didistribusikan untuk wil jabar 
dan jateng mulai minggu lalu.. Nyuwun info 
apakah distribusinya sudah sampai ke jajaran 
jateng, termasuk wilayah kami? 🙏
Maaf jika kami menanyakan, mengingat ini 
terkait kesehatan/keselamatan putra kami dan 
beberapa anak lainnya

Kordinasi DKK semarang 9 Des 2022 selamat pagi kak,kami sampaikan 
bahwa dinkes kota semarang 
sudah menghubungi ke no ybs 
untuk tindaklanjutnya.

8 9 Des 2022 @Aditya Sularman Min mau tanya untuk vaksin booster covovax di 
jateng apa ada?

Kordinasi Survim 9 Des 2022 belum ada kak

9 9 Des 2022 @yrdha selamat pagi, mohon info apakah sertifikat 
kompetensi ukom oktober 2022 sudak keluar 
min? terima kasih

Kordinasi SDMK 9 Des 2022 baik, kami sampaikan jawaban dari 
bidang terkait bahwa Sertifikat 
kompetensi belum terbit, masih 
menunggu penerbitan nomer 
sertifikat dari direktorat pembinaan 
dan pengawasan tenaga 
kesehatan kementerian kesehatan.

10 13 Des 2022 @nujule assalamualaikum kak, izin bertanya. apakah 
dinkes membuka untuk magang?
jika mengirim surat ditinjukkan kepada siapa 
nggih?

Humas TL 13 Des 2022 Walaikumsalam, silahkan datang 
langsung ke kantor dan membawa 
surat dari kampus

11 13 Des 2022 @formossa assalamualaikum....
mohon maaf mengganggu..
saya ingin bertanya..

untuk vaksin booster masih ada di prov jawa 
tengah sekarang

Kordinasi Survim 13 Des 2022 http://victori.semarangkota.go.id/inf
o

12 13 Des 2022 @Rio Endranatha Pengumpulan penilaian angka kredit PNS 
sampai tgl brp min?

Kordinasi Umpeg Kepegawaian 13 Des 2022 apakah ada nomor kontak yang 
bisa dihubungi ? akan kami 
kirimkan surat pemberitahuan

13 13 Des 2022 @fikanafia data dari tag Story IGBaik, terima kasih atas 
respon cepatnya🙏

Kordinasi RS elisabeth 13 Des 2022 kami sampaikan jawab
Yth
Keluarga an. Reinakalyna Harsita

Menanggapi masukan dan koreksi 
saudara serta permintaan 
tanggapan tertulis, Kami ucapkan 
terima kasih. Sebagaimana telah 
kami sampaikan secara lisan 
sebelumnya, Rumah Sakit sedang 
melakukan koordinasi dan 
perbaikan berkelanjutan. Atas 
upaya Saudara dalam mendukung 
perbaikan pelayanan di RS ST 
Elisabeth Semarang, kami 
ucapkan terima kasih.
dra. Probowatie Tjondronegoro, 
M.Si, psi
Humas Rumah Sakit ST. Elisabeth 
Semarang

14 13 Des 2022 @AnnisaIn izin bertanya
mengenai perijinana pbot kan setelah 
melakukan pemenuhan persyartaan di oss ada 
visitasi dari dinkes jateng ya. itu nanti apakah 
ada pemberitahuan kapan akan dilakukan 
visitasi atau dari dinkes jateng langsung 
mendatangi perusahaan tanpa pemberitahuan 
ya/

Kordinasi farmamin 13 Des 2022 Baik kami tanyakan ke bidang 
terkait ya kak



15 13 Des 2022 @N A N D A Selamat sore admin.
Saya ingin menyampaikan keluhan saya terkait 
faskes & dinkes kabupaten.
1. Bulan lalu saya periksa ke Puskesmas 2 
banjarnegara. Sudah 2 bulan berturut" saya 
periksa kehamilan disana. Saat yg pertama, 
saya sedikit jengkel karena saat saya bertanya 
kepada petugas pendaftaran hal yg belum 
saya paham, mereka menjelaskan dengan 
nada agak tinggi dan judes.
Saat saya periksa yang kedua, suami saya 
bertanya "Mas,kalo buat ibu hamil, ambil 
antrian yang biasa atau prioritas?" Mereka 
menjawab "kie mas" (ini mas) dan 
mengarahkan mengambil antrian prioritas.
Lalu saya duduk dan menunggu dipanggil. 
Tapi setelah satu jam saya duduk, saya tidak 
dipanggil2 dan petugas malah memanggil 
nomor antrian umum yang datang setelah 
saya. Padahal saya duduk persis 
bersebrangan dengan petugasnya dan dia tau 
saya memegang nomor antrian prioritas. 
Karena suami saya sudah jengkel, akhirnya dia 
bertanya ke petugas "Mas sbnrnya antrian 
prioritas guna ga sih? Daritadi yg dipanggil 
antrian umum aja"

Kordinasi Dinkes banjarnegara 13 Des 2022 Baik, trimakasih atas aduan yang 
disampaikan. Akan kami telusuri

16 13 Des 2022 @Thina Maulida Dear minkes... BBH Internship Desember 2022 
kapan turun yaa.. kasihan lho para iship yang 
cuma bergantung dari BBH karena aturan tidak 
boleh jaga di tempat lain selain wahana.. tidak 
semua wahana memberi tambahan untuk iship 
dan tidak semua internship dokter masih dapat 
'sangu' dari orangtua masing-masing

Kordinasi SDMK 13 Des 2022 Kami sampaikan info dari direktur 
jenderal Nakes bahwa sudah 
turun, mohon dapat di cek 
rekeningnya

17 13 Des 2022 @Herrii Sore admin, kakak saya buat kiss kesehatan 
buat ayah saya di surakarta sudah setahun 
kok belum jadi ya

Humas TL 13 Des 2022 Silahkan ditanyakan ke bpjs ya kak

18 18 Des 2022 @travelenthusiast.id Info vaksin sinopharm min
Magelang

Kordinasi Survim 18 Des 2022 vaksin sinopharm blm tersedia kak

19 18 Des 2022 @inspirasi desain rumahSelamat sore Yth. Dinkes Jateng. Mohon 
informasi untuk mengurus ijin PKRT prosedurnya 
bagaimana ya bpk/ ibu? Terimakasih 🙏

Kordinasi Farmamin 18 Des 2022 selamat sore, kami informasikan 
bahwa izin PKRT melalui oss dan 
tim teknis di DInas Perindustrian 
tidak melewati Dinkes Prov Jateng

20 18 Des 2022 @Vhonii Yash_Mdf Assalamualaikum, mf sebelumnya sudah 
mengganggu.
Saya mau tanya syarat untuk perpanjangan STR 
yg sekarang apa aja ya, terimakasih 
pak/bu🙏🙏🙏

Kordinasi SDMK 18 Des 2022 walaikumsalam, STR apa kak?

21 20 Des 2022 @Sausan Anisah A. Assalamualaikum, mohon info apakah sertifikat 
kompetensi ukom oktober 2022 sudak keluar 
min? terima kasih

Kordinasi Farmamin 20 Des 2022 walaikumsalam, kami informasikan 
sertifikat kompetensi belum keluar, 
masih menunggu penerbitan 
nomer sertifikat dari direktorat 
pembinaan dan pengawasan 
tenaga kesehatan kementerian 
kesehatan. smoga nomer sertifikat 
segera terbit

22 20 Des 2022 @Ny. Aswadi Mohon maaf saya kirim pesan via DM... 🙏
Saya ad saudara di jateng di cilacap tepatnya 
di
Jln:Ismoyo jati rt3 rw 11
Kelurahan:tritih wetan
Kecamatan:jeruklegi
Kabupaten:cilacap

Atas nama Ibu narsiyah dan bpk misran.

Mereka memiliki anak yg lahir dg kelainan 
genetik langka yaitu Crouzon Syndrom
Dan case kelainan genetik ini harus 
secepatnya di beri tindakan medis untuk 
segera di tangani oleh dokter ahli..
Anak dg kelainan ini bernama Fiona usia 2 
bulan.
Qodarullah org tuanya tergolong dg ekonomi 
tidak mampu.

Jadi masih belum bisa membawa fiona ke 
surabaya untk di tindak lanjuti.

Saya berharap dari pihak dinas kesehatan prov 
jateng bisa membantu Finoa dn ayah ibunya agar 
fiona bisa segera di lakukan tindakan medis 🙏
ashafindari's profile picture

+62882007073195 bisa menghubungi kontak ini 
(org tua fiona) jika dr dinkes bisa membantu untk 
pengobatan fiona. Trkmakasih 🙏

Kordinasi Dinkes kab cilacap 20 Des 2022 baik kak sudah kami sampaikan ke 
dinkes kab cilacap untuk 
ditindaklanjuti

23 20 Des 2022 @Yuyun Mulyanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, 
Selamat pagi bapak/ibu. Saya Yuyun Mulyanti 
dari UIN Walisongo Semarang prodi Psikologi. 
Maksud saya menghubungi ini ingin menanyakan 
untuk proposal magang ditujukan kebagian 
mana? Terimakasih🙏

Humas TL 20 Des 2022 Walaikumsalam wr wb kak, 
silahkan langsung ke dinkes 
dengan membawa surat dari 
kampus

24 20 Des 2022 @Venita Selamat siang kak
Mohon maaf mengganggu waktunya
Izin bertanya, apakah dinkes jateng membuka 
lowongan pekerjaan? Untuk jurusan kesehatan 
masyarakat, peminatan promosi kesehatn

Humas TL 20 Des 2022 Selamat siang kak, 
menginformasikan bahwa dinkes 
prov belum membuka loker kak



25 20 Des 2022 @Inka Sari Pratiwi Selamat siang kak... Minggu kmrin saya kirim 
melalui Pos utk legalisir STR saya.. jumat 
sudah sampai di dinkes.. kira kira di proses dan 
di kirim kembali kapan nggih kak?? Kmrin juga 
sudah memberikan amplop utk kirim balek nya

Kordinasi SDMK 20 Des 2022 Selamat siang kak
An siapa kak?
Biar kami cek dulu

26 22 Des 2022 @Paramita Nurina Selamat Pagi, mohon dibantu untuk informasi 
vaksin booster 3 di daerah batang pekalongan 
yg ready dimana nggih

Kordinasi Survim 22 Des 2022 selamat siang kak. PIC lokasi 
vaksin 

27 25 Des 2022 @Elaaa Selamat siang pak/bu, saya izin mengeluhkan 
terkait dengan pelayanan kesehatan di 
puskesmas faskes 1 saya yaitu yg ada di 
Puskesmas kecipir kabupaten brebes. 
Sebelumnya saya izin menanyakan apakah 
memang untuk meminta rujukan bpjs 
kesehatan sesusah itu yaa? soalnya saya 
sudah ada hasil MCU Mandiri ketika saya mau 
cek up ke dokter mandiri saya minta rujukan 
gak di kasih padahal sebelumya saya telah 
memberi tahukan hasil MCUnya dan memang 
dari hasil MCU harus di tindak lanijutin namun 
Saya di arahkan pemeriksaan lab di 
Puskesmas Kecipir itu sendiri, namun 
pelayanan di puskesmas kecipir sangat lamban 
saya saja harus menunggu hasil lab sampai 5 
hari. berikut saya kirimkan bukti chat dengan 
petugas puskesmas. Terima kasih

Kordinasi Dinkes brebes 25 Des 2022 selamat siang kak, terimakasih 
atas aduan yang disampaikan. 
akan kami sampaikan ke dinkes 
brebes untuk ditelusuri dan 
ditindaklanjuti

28 25 Des 2022 @adaranfs Selamat pagi, izin bertanya. Apakah Dinkes 
menerima magang mahasiswa jurusan 
psikologi? Terima aksih

Humas TL 25 Des 2022 selamat pagi, untuk magang 
silahkan datang ke kantor dan 
membawa surat dari kampus

29 26 Des 2022 @Septia Pieppi Aditya Soreee ..mba saya mau tanya .. kalau mimta 
legalisiran gmana ya caranya ?

Humas TL 26 Des 2022 selamat pagi mbak, silahkan dapat 
dilihat di highlight kami kak

30 26 Des 2022 @NanaRatna Selamat siang kk admin
Untuk kantor uhc ambarawa dimana ya

Kordinasikan 26 Des 2022 sore kak, capaian UHC di kab 
semarang 86,57%. angka tersebut 
belum memenuhi UHC lebih dari 
95%. saat ini yang mencapai UHC 
yaitu Kota semarang.

31 27 Des 2022 @Shafitri Andini Assalamualaikum min
Untuk info perpanjang strttk

Kordinasi SDMK 27 Des 2022 perpanjangan STRTTK silahkan 
ke PAFI

32 28 Des 2022 @Ratih Kemalasari Selamat siang, mohon maaf mengganggu 
sebelumnya. Saya sedang mencari data terkait 
sebaran covid di 35 kota/kab di Jateng
Saya sudah mencari2 di berbagai website, 
namun informasi/data yg saya dapat sebatas 
dgn sebaran level ppkm kota/kab
Saya sedang mencari data terkait peringkat 
COVID-19 di jateng per kota/kab per hari ini 27 
desember 2022

Kordinasi Survim 28 Des 2022 selamat pagi , silahkan untuk 
mengisi formulir permohonan 
informasi 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSePIfRrHL27S5NXV008r4
7eDDAT9S5sZbxVULQGn7RIbEnC
mw/viewform



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN

1 1 januari 2022 @ulfaaizaah STR ku masih belum ada QR kode gimana min koordinasi SDMK -> Informasikan 1 januari 2022 untuk str yang berdomisili di Jawa Tengah legalisirnya 
di Dinas Kesehatan Prov jateng ya kak

2 3 januari 2022 @litta_dewie Mohon diadakan lagi untuk vaksin ke 3 🙏 koordinasi Survim -> mohon Tunggu 3 januari 2022 ditunggu info selanjutnya ya kak 

3 10 januari 2022 @gisellajeng Untuk yang belum ber barkode apakah bisa 
upgrade ke yang baru? Atau harus menunggu 
habis masa berlaku yang lama? Terimakasih

koordinasi SDMK -> Informasikan 10 januari 2022 belum barkode tetap sah ya kak silahkan gunakan 
yang masih berlaku kak 

4 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...🙏

koordinasi SDMK -> KTKI kemenkes 10 januari 2022 silahkan hubungi email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

5 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

koordinasi SDMK -> KTKI kemenkes 10 januari 2022 silahkan ditanyakan ke KTKI atau kemenkes ya kak.

6 10 januari 2022 @bielnia_store Kak klo minta surat keterangan STR salah 
nama dimana ya?

koordinasi SDMK -> KTKI kemenkes 10 januari 2022 silahkan hubungi email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

7 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.

koordinasi SDMK -> KTKI kemenkes 12 januari 2022 silahkan ditanyakan ke KTKI atau kemenkes. bisa 
hubungi email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

8 12 januari 2022 @ulfaaizaah Syarat perpanjangan str apa aja yaa ? koordinasi SDMK -> KTKI kemenkes 12 januari 2022 coba cek di web ktki.kemkes.go.id kak lengkap disana

9 14 januari 2022 @tiara.fery legalisir kalo dtg ke kantor dinkes sehari 
langsung jadi ga??

koordinasi SDMK -> informasikan 14 januari 2022 tergantung pejabat ditempat atau tidak ya kak. bisa 
hubungi 3511351

10 14 januari 2022 @ulfaaizaah saya asli semarang, STR dapat dari semarang, 
legalisir di solo gapapa ya?

koordinasi SDMK -> informasikan 14 januari 2022 untuk str yang berdomisili di Jawa Tengah legalisirnya 
di Dinas Kesehatan Prov jateng ya kak

11 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

koordinasi SDMK -> KTKI kemenkes 17 januari 2022 untuk kendala pembuatan STR silahkan hubungi email 
helpdesk.ktki@kemkes.go.id kak

12 17 januari 2022 @andiniamaranthi Min mau tanya untuk Web nya apakah masih 
dalam perbaikan? Karena setiap saya log in 
error

Tim Humas TL 17 januari 2022 sudah bisa diakses kak

13 20 januari 2022 @bethanielle_ Oh ya min mau tanya untuk pembuatan str itu 
biayanya berapa ya? Karena simpang siur 
harganya berbeda-beda. Terimakasih

koordinasi SDMK -> Sesuai 
Ketentuan

20 januari 2022 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.

14 20 januari 2022 @khana_budi untuk syarat perpanjangan STR apa ajah ya min koordinasi SDMK -> KTKI kemenkes 20 januari 2022 coba cek di web ktki.kemkes.go.id kak lengkap disana

15 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..

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

20 januari 2022 silahkan ke puskesmas atau ke faskes yang melayani 
ktp luar daerah 

16 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??

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

10 januari 2022 silahkan ditanyakan ke dinkes salatiga ya kak untuk ktp 
luar kota 

17 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.

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

10 januari 2022 jika tidak bisa silahkan menggunakan surat domisili ya 
kak 

18 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.

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 januari 2022 vaksin 1 dan 2 dianjurkan sama kak, untuk mendapat 
vaksin ke 2 karena penundaan silahkan dapat 
konfirmasi ke tempat faskes vaksin 2

19 25 januari 2022 @diazrpm Untuk yg kmrn vaksin 1 dan 2 dapat modernya, 
bosternya blm ada ya min?

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 januari 2022 booster moderna ada kak silahkan ditanyakan ke 
dinkes setempat

20 25 januari 2022 @j4c0bsus Anak sy mhsiswa d salatiga, bs booster d mn 
ya min?

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 januari 2022 silahkan ditanyakan ke dinkes salatiga

21 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?

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

28 januari 2022 jika interval sudah 6 bulan setelah vaksin 2, bisa 
mendapatkan vaksin booster walaupun belum ada di 
peduli lindungi

22 31 januari 2022 @feribudiyono Mohon info vaksin ke 2 astrazenica di area 
kudus jawa tengah, suwun

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

31 januari 2022 ditanyakan ke dinkes kudus ya kak

23 31 januari 2022 @kaitokidoh Kak, kalo booster harus daftar dulu atau bisa 
langsung datang?

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

31 januari 2022 bisa datang langsung kak

24 31 januari 2022 @achan_siman Yg penerima sinovac dan di booster moderna 
kok gk ada rekomendasi dr Kemenkes ya min

koordiansi Survim -> susai 
suratEdaran

31 januari 2022 di Surat Edaran kemenkes No. SR.02.02/II/252/2002 
sudah ada penjelasannya kak.

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

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

17 februari 2022 nomor hotline kami beroprasi sampai jam 21.00 kak

REKAP ADUAN TAHUN 2022
MENTION INSTAGRAM

BULAN JANUARI

BULAN FEBRUARI



2 18 februari 2022@luluk.khoirul Dear admin @dinkesjateng_prov 
@dkksemarang bagaimana kabar booster 
untuk pengguna vaksin 1&2 sinopharm, 
apakah sudah tersedia

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

18 februari 2022 Saat ini belum ada arahan kak, baru Sinovac dan 
AstraZeneca

3 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

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

23 februari 2022 langsung di tanggapi lewat DM 

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 4 maret 2022 @dianaratnasari72 Mhn pencerahan ..bagaimana mengobati 
obesitas

KOORDINASI PTM -> FASYANKES 
SETEMPAT

4 maret 2022 @dianaratnasari72 silahkan dapat berkonsultasi 
dengan dokter di RS maupun klinik

2 4 maret 2022 @mastioficial Apakah dari dinkes ada program menobati 
obesitas?

KOORDINASI PTM -> FASYANKES 
SETEMPAT

4 maret 2022 @masti_ofiicial silahkan dapat berkonsultasi dan 
pengobatan ke fasyankes (puskesmas, Balkesmas 
atau RS)

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 7 April 2022 @teropongbumi Sore, Dinkes Jateng. Boleh mohon cek DM 
dr saya? Terimakasih banyak sebelumnya🙏

Tim Humas TL 7 April 2022 Oke kak 

2 7 April 2022 @anam_official2 min vaksin sinoprham tahap 3 daerah 
karisidenan pekalongan kapan ada ya min?

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

7 April 2022 silahkan dapat dm dkk pekalongan 

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 24 Mei 2022 @dewiasahirin Untuk puskesmas padangsari bisa tdk ya. 
Untuk hrga brp

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

24 Mei 2022 Bisa kak , silahka ditanyaka ke puskesmas ybs 

2 25 Mei 2022 @pungki.widya.9 smoga kab pemalang...bisa segera 
memenuhi kekurangan penilaian...dan mjd 
kabupaten pemalang yg bebas dari Stop 
Buang Air Besar Sembarangan 
(BABS)..aamiin aamiin, tim verifikasi siap 
berkunjung ke kabupaten/kota lain yg siap 
dilakukan penilaian...dan verifikasinya, 
semangat terus buat tim kab/kota dan tim 
provinsi...saling berkolaborasi, salam 
sehat😍 😍 😍 👏 👏 👏 ❤ ❤ ❤

TIM Humas TL 25 Mei 2022 aamiin 

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

- - - -

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 8 juli 2022 @Yeyet Setiyati Jam operasional dinkes jam berapa tiap 
harinya?

Tim Humas TL 8 juli 2022 hari senin-kamis 07.00 - 15.30 , hari jumat 07.00 - 
14.00 kak

2 16 juli 2022 @Mariyati Ijin bertanya, kalo mengajukan terkait foging 
bagaimana ya ?, apakah benar harus ada 
kasus sampai meninggal dulu baru di foging?

koordinasi P2-> dinkes setempat 16 juli 2022 bisa melapor ke puskesmas setempat kak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 17 agustus 2022@𝐅𝐚𝐜𝐡𝐫𝐢 𝐮𝐥𝐢𝐧 𝐧𝐮𝐡𝐚 Min booin booster moderna di banjarnegara g 
ada min

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

17 agustus 2022 untuk saat ini booster moderna di gudang Dinkes 
kosong dan menunggu kiriman dari pusat kak . 
trimakasih

2 22 Agustus 2022@Mary boleh cek warga purwokerto utara kabupaten 
banyumas tidak ya, banyak warga yg 
mengalami kulit seperti cacar dan 
penyembuhannya lama serta menyebar dan 
gampang menular

konfirmasi lebih lanjut 22 Agustus 2022 Bisa DM lokasi tepatnya dan kronologinya kak?

3 29 Agustus 2022@erliana_nana Mohon maff izin bertanya dan mohon 
jawabannya ,saya hidup di desa ,tetangga 
saya ada yang sakit sebelumnya adalah 
pasien BPJS ,namun karena tidak punya biaya 
untuk membayar tagihan BPJS akhirnya 
terpaksa menghentikan pengobatannya,dan 
tadi saya baru tanya untuk pengajuan KIS 
prosesnya 6 bulan dan BPJS yang sudah 
menunggak harus dibayarkan terlebih dahulu 
,padahal nilainya lumayan dan kodisi tetangga 
saya untuk saat ini penghasilan hanya cukup 
untuk makan,dan sekarang beliau setiap 
harinya menahan sakitnya (paru paru dan 
lambung ),mohon jawabannya terimakasih.

konfirmasi lebih lanjut 29 Agustus 2022 bisa dm kami kak untuk alamat dan kronologi nya

4 30 Agustus 2022@anony_flow biaya nya berapa dok? sesuai ketentuan 30 Agustus 2022 tarif cek kesehatan rutin di puskesmas sesuai kebijakan 
kab/kota masing-masing kak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 10 Sept 2022 @Lioerna saya mau l4por untuk pelayanan yg kurang baik TIM Humas TL 10 Sept 2022 silahkan DM ke kami, terima kasih

2 14 Sept 2022 @its.me_humaira mohon info, apakah jika vaksin pertama dan 
kedua moderna, untuk booster bisa pakai 
vaksin jenis lain? Terima kasih

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

14 Sept 2022 booster tetap menggunakan moderna sesuai edaran 
kemenkes

BULAN MARET

BULAN APRIL

BULAN MEI 

BULAN JUNI

BULAN JULI

BULAN AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER



3 14 Sept 2022 @kanaya_shakila hafizhahAda vaksin dosis2 buat anak koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

14 Sept 2022 belum ada kak 

4 19 Sept 2022 @Widiastri Hesti RahmawatiDi kota semarang yang udah ada dimana min? koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

19 Sept 2022 puskesmas, posyandu

5 20 Sept 2022 @Dita Puteri Ayunda Kudus termasuk ga ya min? koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

20 Sept 2022 iya kak , pelaksanaan serentak se jawa tengah

6 20 Sept 2022 اذفلل@ Caranya gmn ya kak koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

20 Sept 2022 langsung datang ya kak

7 20 Sept 2022 @Diana Dianaa Di purworejo udh ada blm ya? koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

20 Sept 2022 sudah kak, serentak di jawa tengah kak

8 20 Sept 2022 @Agustiani Puji Lestari Pati sudah masuk blm yaa? koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

20 Sept 2022 pelakksanaan vaksin PCV serentak se Jawa Tengah

9 20 Sept 2022 @Yulia Anakku udah 4 bulan berarti udah engga bisa kah 
??😢

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

20 Sept 2022 iya kak tidak bisa karena imunisasi PCV gratis ini untuk 
anak usia 2, 3 dan 12 bulan

10 20 Sept 2022 @Farah Noersativa ArdhiMinta tolong infonya di mana saja yang 
tersedia?

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

20 Sept 2022 pelaksanaan serentak di posyandu, puskesmas dan 
pelayanan yang ditunjuk di jawa tengah.

11 22 Sept 2022 @Hera Aindya Putri Ada syarat ny gk min? Katanya ad minimal lahir koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

22 Sept 2022 apakah ini benar ada dan gratis? Karena di puskesmas 
pudakpayung tdk ada dan bukan program pemerintah. 
Harus k RS besar.

12 22 Sept 2022 @Kurnia Fajri R Di solo udh ada blm ya koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

22 Sept 2022 pelaksanaan imunisasi pcv serentak di jawa tengah. 
silahkan ditanyakan ke dinkes kab/kota masing2

13 22 Sept 2022 @irameira Maaf imunisasi ini unt anak usia brp koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

22 Sept 2022 untuk anak usia 2, 3 dan 12 bulan kak

14 22 Sept 2022 @Rizka Amalia Agnes di kabupaten batang udh bisa belom ya? koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

22 Sept 2022 serentak di puskesmas dan posyandu

15 22 Sept 2022 @Dyan Puspitasari Dipekalongan sudah tanya kok blm ada yaa koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

22 Sept 2022 bulan ini sedang gencar sosialisasi ke puskesmas dan 
posyandu

16 25 Sept 2022 @Tuntas Wiji Palupi Kbm blm ada😢 koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 bulan ini sedang gencar sosialisasi ke puskesmas dan 
posyandu. Pelaksanaan di bulan oktober ya kak

17 25 Sept 2022 @Angga Prastia Rini Gratis enggk ya? GRATIS 25 Sept 2022 gratis kak
18 25 Sept 2022 @Dwi Wahyu Dosis ke3 atau imunisasi lanjutannya bisa 

untuk anak usia diatas 24 bulan/ dibawah 5 
tahun kah min? @dinkesjateng_prov

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 program nasional imunisasi pcv pada imunisasi lanjutan 
pada usia 12 bulan ya kak. selain itu masih mandiri kak

19 25 Sept 2022 @D a r a s Di PKM Ngaliyan belum ada min 😢 koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 bulan ini sedang gencar sosialisasi ke posyandu dan 
puskesmas. Pelaksanaan di bulan oktober ya kak

20 25 Sept 2022 @Dian Setiowati gratis ngak yaa GRATIS 25 Sept 2022 gratis ka 
21 25 Sept 2022 @Euodia Aldyth Yuwono HuiqingTidak semua puskesmas dan posyandu ada 

ya?
koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 bulan ini sedang gencar sosialisasi di posyandu dan 
puskesmas. Pelaksanaan serentak di bulan oktober ya 
kak

22 25 Sept 2022 @Farah Noersativa ArdhiKata puskesmas faskes 1-ku: masih sosialiasi, 
mbaak. Adanya kapan masih belom tauu ~

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 iya bulan ini gencar sosialisasi, pelaksanaan di awal 
oktober ya kak. Ditunggu ya kak

23 25 Sept 2022 @Naiez Rizki Kalau anak sudah 19 bulan apakah bisa dapat 
imunisasi PCV @dinkesjateng_prov ?

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 program nasional imunisasi pcv gratis pada usia 2,3 
dan 12 bulan. Selain itu masih mandiri ya kak.

24 25 Sept 2022 @BAKOELSPREI SEMARANGJika dosis pertama dan kedua sudah vaksin 
mandiri , bolehkah vaksin ketiga nya di 
puskesmas @dinkesjateng_prov ? Bulan 
Oktober pas 12 bulan anak nya

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 bisa kak

25 25 Sept 2022 Endanx Sugiarty Kalau yg usia 17 bln boleh enggak 
ya@dinkesjateng_prov

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 tidak bisa kak, imunisasi mandiri ya kak 

26 25 Sept 2022 @kiranaptr Kalau usia 15 bulan kats dokter masih bisa , 
apakah boleh imunisasi pcv ini di puskesmas

koordiansi Survim -> fasyankes 
Setempat

25 Sept 2022 program nasional imunisasi pcv gratis di posyandu dan 
puskesmas pada anak usia 2, dan 12 bulan

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 1 Okt 2022 Hera Aindya Putri Admin ternyata imunisasi yg d gratiskan pun 
juga bohong ya. Hanya untuk anak yg lahir 
bulan juni 2022. Ternyata anak saya usia 12 
bln gk bs imunisasi pcv di puskesmas 
pudakpayung,kota semarang. Kalau begitu 
mending d tulis saja imunisasi hanya untuk 
kelahiran bulan Juli 2022. Biar kita antri tdk 
usah lama2. Bikin kecewa

Kordiansi Survim 1 Okt 2022 sasaran program bayi yang mendapatkan pcv dosis 1 
yaitu bayi yang usia 2 bulan kemudian mendapatkan 
pcv dosis 2 di usia 3 bulan dan pcv dosis 3 di usia 12 
bulan. apabila balita sudah melewati 2 bulan tidak 
termasuk sasaran program

2 19 Okt 2022 chin_sun249 ni yang dilarang mnum obat syrup untuk 
kalangan anak anak atauu orang tuaaa jugaaa 
kak

Humas TL 19 Okt 2022 pada anak saja kak, karena kasusnya ditemukan pada 
anak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

BULAN NOVEMBER

BULAN DESEMBER

BULAN OKTOBER 



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN

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

koordinasi SDMK -> 
KKI pusat

6 januari 2022 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

koordinasi SDMK -> 
informasikan

19 januari 2022 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

koordinasi Farmamin -
> DDK setempat

25 januari 2022 ke Dinas Kesehatan Kab/kota 
ya kak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 3 Februari 2022 @mozz Hotline kok ditelp ga ada yg 
angkat kenapa

Tim Humas TL 3 Februari 2022 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

2 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 

Koordinasi Survim -> 
DKK Setempat

9 Februari 2022 silahkan ditanyakan ke dinkes 
kab sragen kak karena 
penyelenggara kab sragen

3 9 Februari 2022 @Imam78116
896

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.

Koordinasi Survim -> 
DKK Setempat

9 Februari 2022 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.

4 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 

Tim Humas TL 14 Februari 2022 mohon maaf kak, kami tidak 
bisa bantu karena UIN SUKA 
Jogja diluar wilayah kami kak , 
silahkan dm ke DKK kab 
sleman. trimakasih.

5 14 Februari 2022 NurulNfs_ Tetangga saya sudah 
dinyatakan positif covid dan 
menolak untuk isolasi mandiri

Koordinasi Kesmas -> 
fasyankes setempat

14 Februari 2022 silahkan lapor ke RT atau 
Puskesmas terdekat

REKAP ADUAN TAHUN 2022
DM TWITTER

BULAN JANUARI

BULAN FEBRUARI



6 16 Februari 2022 @adyatmamot
i

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

koordinasi PKR -> 
Koordinasi RSDC

16 Februari 2022 sampai dinyatakan hasil PCR 
negatif kak. siap akan kami 
koordinasikan dengan bidang 
terkait

7 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

koordinasi Yankes -> 
sesuai ketentuan

17 Februari 2022 diinformasikan program 
tersebut merupakan dari 
kemenkes.

8 17 Februari 2022 @AnwanBurh
ani

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.

koordinasi Yankes -> 
sesuai ketentuan

17 Februari 2022 ya tidak pakai surat pengantar 
desa

9 17 Februari 2022 @munifatularif
a1

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

Koordinasi Survim -> 
Menunggu Logistik

17 Februari 2022 Tunggu kiriman dari pusat kak

10 22 Februari 2022 @barokatulma
suda

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?

koordinasi PKR-> 
DKK setempat

22 Februari 2022 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

1 2 Maret 2022 @Abdul90366
555

Apakah program jampersal 
masih ada?

koordinasi 
standarisasi -> DKK 
setempat

2 Maret 2022 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?

koordinasi Survim -> 
sesuai ketentuan

2 Maret 2022 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.

koordinasi SDMK -> 
informasikan

6 Maret 2022 Bisa kak, coba cek di highlight 
instagram kami tentang STR

BULAN MARET

BULAN APRIL



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 4 April 2022 @~sanjay Mohon informasiny untuk 
vaksin booster sinopharm 
untuk kota Solo dan 
Magelang. 
Terima kasih.

Koordinasi Survim -> 
DKK Setempat

4 April 2022 silahkan ditanyakan ke 
masing masing kab/kota ya 
kak karena penyelenggara 
kewenangan kab/kota

2 5 April 2022 @AdiosMaA
migos

mohon segera di tanggapi

pihak berwajib 5 April 2022 Maaf kak, langsung 
melaporkan ke polisi saja, 
kami tidak bisa menindak

3 13 April 2022 @wilnanaa Sore,, kak untuk vaksin j&j 
apa sudah tersedia di 
semarang ?

Koordinasi Survim -> 
DKK Setempat

13 April 2022 Bisa ditanyakan ke dinkes 
semarang ya kak, kami hanya 
distribusikan. Untuk 
ketersediaan stok & 
vaksinasinya sepenuhnya 
diserahkan ke dinkes kab/kota

4 27 April 2022 @Dhedy_Pro Min tlg beri info mau buat 
surat izin penyalur kesehatan

koordinasi 
Farmamin -> 
informasikan

27 April 2022 Penyalur alat kesehatan 
maksudnya? Kalau itu kami 
memberikan hanya 
menerbitkan surat 
rekomendasi kak. 
Selengkapnya dapat dilihat 
disini ya 
https://instagram.com/s/aGlna
GxpZ2h0OjE3ODQyMTE4Nz
Q0NjA3NzAy?story_media_id
=2578239408962463366_1026
3477505&igshid=YmMyMTA2
M2Y=

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 9 May 2022 @@lavndrllac Permisi kak izin tanya untuk 
perizinan usaha Pedagang 
Besar Farmasi dapat melalui 
mana?

koordinasi 
Farmamin -> 
informasikan

9 May 2022 Bisa cek di highlight IG kami 
ya kak, disini 
https://instagram.com/s/aGlna
GxpZ2h0OjE3ODQyMTE4Nz
Q0NjA3NzAy?story_media_id
=2578239408962463366_1026
3477505&igshid=YmMyMTA2
M2Y=

2 11 May 2022 @aghnzm_ Awalnya itu sebelum lebaran 
udah disuruh rawat jalan dan 
di jadwalkan untuk melakukan 
sinar sehabis lebaran 
Awal lebaran sekitar tgl 3, 
pasien mengalami sakit perut 
akut 
Akhirnya dibawa ke RS 
BHINA REMBANG dan hanya 
diberikan penangan 
pencegahan rasa sakit, saat 
itu juga selang yg ada di 
perutnya mulai tersumbat. 
Sudah bilang ke perawat tp 
tdk diberikan tindakan karna 
alasan bukan lagi pasien RS 
tersebut larna sudah di 
serahkan ke Kariadi 

koordinasi lebih lanjut 11 May 2022 apakah ada nomer yang bisa 
di hubungi ?

BULAN MEI



3 27 Mei 2022 

@YelloIsMine

slmt pagi Bp/Ibu, mhn maaf 
mau tny perihal prosedur 
pendaftaran Vaksin Lansia di 
Kab Rembang, krn hingga 
saat ini kedua org tua sy yg 
berusia 60 thn ke atas belum 
ada diinformasikan atau 
diundang utk melakukan 
Vaksin di Rembang.
Apakah memang kita yg 
harus dtng lgsg ke 
Puskesmas/RS rujukan lgsg 
bs Vaksin? 
Mhn info ya Bp/Ibu spy sy yg 
dirantau jg bisa bantu org tua 
di Rembang agar segera bs 
mendapat suntikan Vaksin 
tsb.
Terima Kasih.

Koordinasi Survim -> 
DKK Setempat

27 Mei 2022 Sebenarnya datang dg 
menunjukan ktp saja cukup, 
tapi vajsin satu vial  itu dipakai 
untuk or 10, jadi kl datang ya 
bersamaan, biasanya 
dikoordinir RT setempat spy 
bisa datang bersamaan
Rt nya yg koordinasi dg pkm/ 
RS

4 11 Mei 2022 @BIETJINJIT Ini kondisi Kaka sy,sy 
berharap segera mendapat 
petolongan

tim humas TL 11 Mei 2022 Terimakasih, akan kami 
tindaklanjuti

5 14 mei 2022 @@marwaha
ulia_

Menurut warga sekitar, ini 
sudah terjadi beberapa kali 
dan tidak ada tindakan apa 
apa. Jika dibiarkan akan 
menimbulkan kerusakan lain

Koordinasi PKR -> 
Fasyankes setempat

14 mei 2022 Untuk penganganan ODGJ 
bisa ke call centre aduan bisa 
melalui 119 atau dapat 
menghubungi faskes terdekat 
/ Puskesmas

6 21 Mei 2022 @@saleume Yth. Bapak/Ibu Admin Dinkes 
Jateng

Selamat siang bapak/ibu, 
mohon maaf mengganggu 
waktunya. Perkenalkan saya 
Salma Nur Farida mahasiswa 
jurusan Kesehatan 
Masyarakat dari Universitas 
Veteran Bangun Nusantara 
Sukoharjo. Mohon izin 
bertanya apabila ingin 
menghubungi Ibu Yunita Dyah 
Suminar selaku Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah untuk menjadi 
pembicara pada seminar 
nasional yang akan kami 
adakan dapat kami hubungi 
lewat mana ya? 

Terimakasih dan salam 
hormat, bapak/ibu🙏

Sesuai Ketentuan 21 Mei 2022 membuat surat resmi kepada 
kepala dinas kesehatan 
provinsi jawa tengah

7 26 Mei 2022 @@wiwied_c
fjogja

Selamat pagi min. Ibu saya 
sedang sakit di bagian 
belakang lutut ada benjolan 
yang perlu di operasi menurut 
keterangan dokter dan biaya 
operasi tersebut  sangat 
besar menurut kami. Bisakah 
saya minta keringanan 
terlebih bantuan agar ibu 
saya bisa di tangani 
penyakitnya min? Matur 
nuwun...

Koordinasi lebih lanjut 26 Mei 2022 Bisa minta kronologi 
selengkapnya & alamatnya 
kak?

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN
BULAN JUNI



1 @___1294__
_

Siang min saya mau tanya, 
di mana saya bisa 
mengakses data kasus 
terkonfirmasi COVID-19 per 
kabupaten/kota dalam bentuk 
harian dari bulan maret 2020 
hingga bulan desember 
2020? Terimakasih🙏

Tim Humas TL\ silahkan dapat mengisi di 
permohonan informasi

2 7 Juni 2022 @Prasety185
96224

Mohon informasi. Apakh 
setiap rumah sakit yg 
memberikan pelayanan 
anesthesi harus ada profesi 
penata anesthesi? Selain 
dokter anesthesi tentunya. 
Terimakasih mohon jawaban 
nya

koordinasi SDMK -> 
Sesuai Ketentuan

7 Juni 2022 mendasarkan pada PP 47 
tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang 
Perumahsakitan, Profesi 
Penata Anestesi boleh ada 
boleh tidak, artinya 
disesuaikan dengan 
kebutuhan rumah sakit yang 
bersangkutan

3 7 Juni 2022 @Imammuda
kir8

Assalamualaikum.. 
Pak/bu bolehkah aku 
bertanya tentang seputas kis 
pbi.. 
Apakah kartu kis pbi bisa di 
pake di luar kota..

koordinasi 
Standarisasi -> 
BPJS setempat

7 Juni 2022 bila seputar KIS PBI silahkan 
komunikasi dengan BPJS 
sebagai pengampu

4 13 Juni 2022 Prasetyo
@Prasety185
96224

Saya Prasetyo Budi P dari 
magelang. Mohon informasi.
Apakah petugas kamar operasi 
yg bertugas di kamar operasi 
yg tdk ber STR Penata 
Anesthesi boleh melakukan 
tugas dan wewenang Penata 
Anesthesi? 
1.Kalau boleh berdasarkan 
apa?
2.Kalau tidak boleh 
berdasarkan apa?
3. Dan jika tdk boleh tp tetap 
menjalankan tugas Penata 
Anesthesi pelaporannya 
kemana?
4. Terkait nomor 3 apakah ada 
sanksi bagi instansi dan 
petugas nya?
Terimakasih

koordinasi SDMK -> 
Sesuai Ketentuan

13 Juni 2022 Berdasarkan Undang Undang 
No. 36 Tahun 2014 
Dimana Tenaga Kesehatan 
yang menjalankan Praktik Wajib 
memiliki STR dan Tenaga 
Kesehatan yang menjalankan 
Praktik Di bidang Pelayanan 
Kesehatan wajib memiliki Izin 
Atau SIP..
Untuk terkait Sanksi Tenaga 
Kesehatan yang dengan 
sengaja Praktik tanpa memiliki 
STR atau Tanpa memiliki izin 
sudah diatur dalam Undang 
Undang No. 36 tahun 2014...

5 16 Juni 2022 @andri_kusu
ma78

Untuk surat keterangan anak 
nakes untuk pendaftaran ppdb 
apakah sudah di terbitkan....? 
sya sudah melakukan 
pengajuan tapi kok belum ada 
keterangan selanjutnya...

Koordinasi SDMK -> 
DKK setempat

16 Juni 2022 sudah diajukan ke DKK 
setempat kka ? jika sudah , 
nanti secara sistem otomatis 
saat pendaftaran PPDB onlin 
ekak

6 23 Juni 2022
@mutingla98

Maaf min mau nanya terkait 
seleksi penerimaan tenaga 
kontrak BLUD Kab. 
Purbalingga materi/kisi-kisi 
untuk tes tertulisnya apa ya 
min,..? Terima kasih,..

Koordinasi SDMK -> 
Masing2 Institusi 

23 Juni 2022 Untuk seleksi BLUD di 
selenggarakan oleh instansi 
masing-masing kak, jadi kami 
tidak mengurusi hal ters

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 15 Juli 2022 Mr. @niz Vaksin pertama pizer Terus 
vaksin ke dua di suruh 
moderna apakah boleh

koordinasi Survim -> 
DKK setempat

15 Juli 2022 Boleh kak, kalau kurang yakin 
bisa konsultasi ke 
vaksinatornya dulu

2 25 Juli 2022 taa Halo min selamat malam. Mau 
tanya apakah boleh vaksin 
booster pfizer apabila dosis 1 
dan 2 adalah AstraZeneca? 
mohon pencerahannya ya min 
makasiii

koordinasi Survim -> 
DKK setempat

25 Juli 2022 Bisa kak

3 25 Juli 2022 L @Liayaalia Apakah saya bisa 
mendapatkan peta sebaran 
untuk covid 19 di jateng?

Tim Humas TL 25 Juli 2022 Bisa mengajukan permohonan 
informasi disini kak : 
ppid.jatengprov.go.id/permohon
an-inf…

BULAN JULI



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 24 Agustus 2022 Fauzi 
@Faoezi17

Halo ka permisi, saya mau 
vaksin booster bulan 
September, tapi kok daerah 
tempat saya di banyumas 
ngga ada info ya kak

koordinasi Survim -> 
DKK setempat

24 Agustus 2022 Bisa ke puskesmas setempat 
kak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 9 Sept 2022 Tuyul Rawa Assalamu'alaikum, selamat 
malam admin Dinkes prov. 
Jateng. Mohon ijin melaporkan 
beberapa hari yang lalu, 
tepatnya hari senin tanggal 05 
September 2022. Ada pasien 
berobat jalan di puskesmas 
daerah Rawalo (Banyumas). 
Setelah pasien tersebut 
pulang dari puskesmas, pasien 
baru sadar kalo obat yang 
dikasih dari puskesmas 
tersebut sudah memasuki 
masa kadaluarsa. Di situ 
tertera Sept 22, yang artinya 
sudah memasuki masa 
kadaluarsa. Nah selanjutnya, 
anak dari pasien tersebut 
mencoba kembali ke 
puskesmas dan niat hati mau 
menukarkan obat tersebut 
dengan obat yang baru. 
Namun, petugas apotek'nya 
bilang. Memang obat tersebut 
masih layak untuk dikonsumsi.

Koordinasi Yankes -> 
DKK setempat

9 Sept 2022 baik, kami sampaikan ke Dinkes 
banyumas untuk ditindaklanjuti

2 9 Sept 2022 @Faoezi17 Halo ka, permisi ijin bertanya, 
saya mau vaksin booster di 
purwokerto dimana saya dapat 
menemukannya ya

koordinasi Survim -> 
DKK setempat

9 Sept 2022 silahkan dapat ditanyakan di 
https://instagram.com/dinkesban
yumas/

3 14 Sept 2022 @fiqiehaqie sore, apakah program 
imunisasi PCV (gratis) untuk 
bayi/anak sudah masuk di 
puskesmas/layanan kesehatan 
jawa tengah khususnya kota 
solo ya? Mengingat 
dibeberapa kota sudah ada. 
Mohon info dan pencerahan.

koordinasi Survim -> 
DKK setempat

14 Sept 2022 sore kak , imunisasi pcv gratis 
sudah masuk ke jateng. bulan 
ini sedang gencar imunisasi ke 
puskesmas dan posyandu. 
pelaksanaan seretnak di bulan 
oktober kak

4 20 Sept 2022 @3JLTE Assalamu'alaikum
Bapak/Ibu tolong stok vaksin 
Astra Zeneca di Kecamatan 
Doro, Kabupaten Pekalongan 
ditambah pak/bu, saya butuh 
sekali, tapi setiap ke Puskemas 
tidak ada terus. Terimakasih.
Wassalamualaikum.

koordinasi Survim -> 
Menunggu logistik

20 Sept 2022 walaikumsalam, iya kak .. di 
gudang dinkes prov kosong 
kak menunggu kiriman dari 
pusat

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

BULAN AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

BULAN OKTOBER 



1 3 Okt 2022 Hera Aindya 
Putri

Maaf izin bertanya, apakah 
penerima dosis 1 dan 2 
moderna, boleh menerima 
booster pfizer? Terima kasih

Kordinasi Survim untuk pemberian vaksin primr 
(dosis1 dan 2) memakai 
moderna untuk boosternya 
juga memakai moderna sesuai 
dengan edaran dari kemenkes

2 17 Okt 2022
3 januari 
ultah jagoan 
8th.semoga 
sebelum itu 
win

karna bapak saya mau oprasi, 
dan rumah sakit di kota saya 
tidak sanggup, lalu dirujuk 
kerumah sakit provinsi. namun 
sampai sekarang belum ada 
kepastiannya. sedangkan jarak 
jauh ongkos untuk kesana 
tidak murah. dan pas pas an. 
tolong  respon nya ya pak. 
ini nomor wa saya 
082257224301

Kordinasi Yankes 
(PKR)

baik kak, kami sampaikan ke 
bidang terkait

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 4 Nov 2022 amin mbajo Selamat pagi. Mau tanya 
terkait vaksin moderna untuk 
area Jateng. Yg ready Daerah 
mana ya??

Kordinasi Survim saat ini vaksin moderna kosong 
kak, dinkes prov jateng 
menunggu dropping dari pusat. 
jika sudah ada akan kami 
infokan lewat ig dinkes

2 4 Nov 2022 Mukhamad 
khoerul 

Selamat malam, maaf 
menganggu waktunya 
sebentar. Mau tanya perihal 
vaksin. Kan saya sudah 
mendapat vaksin dosis ke 2 
pada september 2021 dan 
apabila saya ingin vaksin dosis 
ke 3 di tahun ini ( oktober 2022 
), Karena jarak vaksin ke 2 dan 
ke 3 selang waktunya begitu 
lama apakah saya masih bisa 
mendapat vaksin dosis ke 
3??? 
Terimakasih.

Kordinasi Survim silahkan untuk dosis 3 
dilanjutkan aja

3 4 Nov 2022 Fuad 
Fatharani 

Min udah ada klarifikasi blm 
masalah sumbangan acara 
kegiatan HKN kab. Batang?

Kordinasi Dinkes kab 
batang

surat tersebut benar kak, tetapi 
dari dinkes batang tidak 
mewajibkan hanya sukarela kak

4 4 Nov 2022 Rudal Wel Assalamualaikum 
warahmatullahi
Saya dari Pedan.
Saya mau menanyakan 
prosedur suntik TT. apakah 
bner suntik TT buat praniah itu 
tidak bisa megunakan BBJS .
saya orang tidak mampu tapi 
saya suruh membayar 
permasalahan tersebut .suntik 
TT saya di pukmas terdekat.
Terimakasih 
Salam hanggat

Humas TL (Bukan 
ranah DInkes)

silahkan ditanyakan ke bpjs ya 
ka

BULAN NOVEMBER



5 7 Nov 2022 🐳  Yuno's 
ayang 
@choleakim
Terhadap 
pertanya

Halo admin , mau bertanya.
Saya berstatus tenaga honorer 
kesehatan puskesmas di 
Wonosobo.
Saya ingin bertanya terkait 
updating data SISDMK karena 
pendaftaran P3K sebentar lagi 
akan di buka.

data saya sudah ada di 
SISDMK sejak pertama kali 
saya masuk tahun 2021, tetapi 
sampai hari ini di laman web 
Kemenkes saya masih belum 
terdaftar sebagai calon 
pelamar p3k yang disinkronkan 
dengan data SISDMK.

Sudah lapor Dinkes Kab/kota, 
jawaban bagian SDK "data 
masih proses updating". Tapi 
apakah Dinkes Prov sudah 
menerima laporan ini?

Kami harus menunggu sampai 
kapan nggih? Mengingat tidak 
hanya saya sendiri yang 
mengalami.

Terimakasih.

Kordinasi SDMK 7 Nov 2022 Terhadap pertanyaan tersebut, 
hal-hal yang dapat kami 
sampaikan sebagai berikut :
1.Perekam Medis dan Informasi 
Kesehatan merupakan jenis 
tenaga kesehatan termasuk 
rumpun Keteknisian Medis 
sesuai dengan Undang-
Undang No 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan.
2.Perekam Medis dan Informasi 
Kesehatan merupakah salah 
satu jenis jabatan fungsional 
yang dapat diisi oleh Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (Perpres No. 38 Tahun 
2020).
3.Mekanisme terkait 
pengadaan tenaga kesehatan 
sebagai berikut :
a.Pemerintah Daerah 
menyusun rencana kebutuhan, 
pengusulan formasi dan 
penyiapan anggaran daerah.
b.Kementerian Kesehatan 
melakukan pemetaan, rencana 
kebutuhan dan kriteria afirmasi.
c.Kemenpan RB dan BKN 
menyusun pertimbangan 
teknis, penetapan formasi dan 
juknis seleksi.
d.Kemendagri dan Kemenkeu 

6 7 Nov 2022 Diana 
Wahyusyafitri

Selamat malam Admin, 
ketersediaan stok obat mdt 
kusta di puskesmas sekitar 
saya habis sedangkan inii 
harus berobat rutin. Mohon 
informasinya Min

baik, sudah kami sampaikan ke 
dinkes grobogan

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

1 6 Des 2022 Fantasi 
serimbun h

Permisi pak nama saya 
Muhammad Fatan Usamah

Asal daerah : Polanharjo, 
Klaten, Jawa tengah

saya ingin menyampaikan 
keluh kesah saya selaku 
pengguna BPJS

saya akan menceritakan sedikit 
gambaran kondisi cedera lutut 
saya yang kini sudah terkena 
dua duanya.
 dimulai dari kanan dan yang 
terakhir kiri untuk diagnosa 
yang saya dapatkan dari pak 
Arif mco (terapis khusus cedera 
olahraga) saya terkena cedera 
acl yang mana cedera yang 
paling ditakutkan oleh seorang 
pegiat olahraga terlebih 
seorang atlet.
namun disayangkan saya 
hanya anak muda yang giat 
berolahraga dan berasa di 
taraf ekonomi cukup, namun 
pak dari cedera yang saya 
alami ini menurunkan kualitas 
aktifitas hidup saya lebih dari 
50% pak saat ini sudah 1 bulan
dan pada saat saya bawa ke 

Selamat siang, saran kami 
untuk meminta rujukan di 
faskes 1 kak untuk mendapat 
penanganan lebih lanjut di 
rumah sakit. Untuk mekanisme 
rujukan BPJS dapat 
menghubungi akun official 
BPJS kak untuk tau mana saja 
yg dicover BPJS

BULAN DESEMBER



2 Matur suwun Atas 
Perhatianya..Walaupun 
Telat..mind.
Dng ini pembelajaran bg Kita 
Semua Supaya Lebih Peka 
Dng Sesama..Khususnya 
Pembelajaran Bg 
Pegawai,Pejabat,Kader 
kesehatan pemerintah dr atas 
Hingga Lini Bawah. 
Mungkin Masih Banyk Lg 
Aska Aska Kecil di luar sana 
Yg belum mendapat perhatian 
Dari Pemerintah dll dng 
layak...Semoga Kedepannya 
Kinerja 
Posyandu/PKK/RT/RW 
Pemdes sebagai lini di paling 
Bawah bisa Lebih Peka Dng 
Masyraktnya..
Mohon Kedepanya..Ada 
Pengkaderan/Diklat/Bimtek/A
D ART Posyandu/PKK/bidang 
Kesehatan Pemdes lebih 
Baik..lg..dr pemerintah   kab.
Nb:Admind Sosmed harus 
stay on..(DM Tgl 21 TL tgl 7.
Mohon maaf dng 
Masukannya..
Tdk Ada Niat Menjatuhkan 

ksmi turut berduka cita atas 
berpulangnya ananda ahmad 
aska rafasya smoga keluarga 
yang ditinggalkan diberi 
ketabahan dan keikhlasan. 
terimakasih sudah 
menyampaikan aduan. kami 
akan terus tingkatkan 
pelayanan menjadi lebih baik.

3 7 Des 2022 SUTRISaz@a
di jaya

Pak mohon bantuan dan 
pncrhanya .harus gimana 
alurnya..
Tgl 10 bln10 kemaren kam 
teman saya oprai kanker di RS 
asifa simo boyolali.setelah 
oprasi 3/4 hri dah sadar tapi 
kemaren drob lagi .tadi ibu 
saya coba  bantu tanya rujuk 
di rs muardi tapi katanya di 
tolak atau gimana aku kurang 
tau .kata rs muardi secrining gk 
bagus atau gimana gtu 
.mohon pak bantuanya ini 
harus di rujuk kemana mohon 
rekomendasi dari dinas porop 
jateng..mumpung blm 
terlambat pak mojon 
bantuanyaaa 

Kordinasi RS selamat siang kak, bagaimana 
kondisi saat ini?

4 7 Des 2022 eL Yubi 
@punkorang

Assalamualaikum
Selamat malam
Mohon ijin utk meminta 
bantuan terkait vaksin covid 19.
Saya tinggal di Serang 
Banten, pd tgl 12 Juli 2022 
melakukan vaksin ke 2 di Mall 
Ciputra Semarang, yg 
diselenggarakan oleh BKIM 
Provinsi Jawa Tengah.
Waktu itu saya diberi vaksin 
pfizer utk dosis ke 2, namun 
dikarenakan masa berlaku dari 
tiket vaksin ke 2 yg sudah 
lewat dari tanggal yg sudah 
ditentukan, jd di Peduli 
Lindungi tercantum sebagai 
vaksin ke 1.
Tapi beberapa hari kemudian 
di aplikasi Peduli Lindungi 
berubah jadi vaksin ke 2, dan 
sertifikatnya telah terbit vaksin 
ke 1 dan ke 2.
Kemudian saya berencana utk 
vaksin booster di klinik Kota 
Serang, namun petugas 
kliniknya bilang tidak bisa 
melakukan input data utk 
vaksin ke 3/booster 
dikarenakan data saya sudah 
melakukan vaksin booster 
komplit, padahal saya belum 

Kordinasi BKIM 7 Des 2022 Terimakasih telah 
menghubungi kami. Kalau 
boleh tau kami bisa minta nama 
lengkapnya kak? Untuk kami 
telusuri



5 22 Des 2022 L 
@starlighttt36
9

Nama : Nurnazmi Laelah 
Nomor JKN KIS : 
0000634754957 
No Hp : 085742832198 
Alamat : Randusari - Losari - 
Brebes 
Kendala : Kesulitan Meminta 
rujukan 
Kronologi Kejadian : Saya 
sudah cek MCU mandiri 
ternyt ketika di cek saya ada 
penyakit Bronkopneumia, 
efusi Pleura kanan. Hasil mcu 
mengarahkan saya untuk 
konsul ke dokter mandiri. 
Saya konsul ke faskes 
tingkat 1 saya karena 
kebetulan saya 
menggunakan BPJS namun 
dari faskes 1 saya tidak 
langsung memberi rujukan, 
puskesmas kecipir 
mengarahkan saya untuk cek 
lab namun ternyata cek lab 
hasilnya sangat lama 
menunggu sampai 5 hari. 
Untuk saya yang posisi kerja 
di Jakarta sangat merugikan 
bagi saya, disini memang 
posisinya saya belum pindah 

Kordinasi DInkes Kab 
brebes

22 Des 2022 terimakasih atas aduan yang 
disampaikan. akan kami 
sampaikan ke dinkes kab 
brebes untuk ditelusuri dan 
ditindaklanjuti

6 22 Des 2022 Sharifudin 
@Kuduw

Iya..kemarin saya minta 
begitu,saya mau mulai vaksin 
pertama lagi,tp g boleh 
katanya harus ngikutin 
aturan,saya astrazeneca g 
tau kpn lagi ada...jd makin 
males ngadepi peraturan kyk 
gini.

Kordinasi Dinkes kab 22 Des 2022 mohon informasinya, vaksin di 
daerah mana kak untuk kami 
teruskan ke dinkes setempat

7 26 Des 2022 A.H 
Ramadhanar
pat

Malem min.. Mau tanya, untuk 
vaksin booster di kota 
cilacap. Bisa dilakukan 
dimana ya min? Dan ktp luar 
kota cilacap apakah bisa 
vaksin di cilacap? 

Kordinasi Dinkes kota 
cilacap

26 Des 2022 selamat pagi kak, baik kak. 
kami tanyakan dinkes cilacap

8 30 Des 2022 d 
@ddwiyuliantii

Selamat malam, maaf mau 
tanya untuk vaksin rotavirus 
apakah sudah tersedia di 
Puskesmas seluruh Jawa 
Tengah? Mengingat vaksin 
rotavirus ditetapkan sebagai 
vaksin wajib oleh kemenkes. 
Terima kasih

Kordinasi Survim 30 Des 2022 kami informasikan bahwa untuk 
vaksin rotavirus di jawa tengah 
tahun ini baru di kab banyumas



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN
1 6 januari 2022 LutfiTrisna Selamat malam, izin bertanya apakah dinkes 

provinsi jateng bisa untuk melegalisir str dokter 
umum? Terima kasih sebelumnya

koordinasi SDMK -> KKI pusat 6 januari 2022 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 ,

Koordinasi Survim -> DKK Setempat 9 januari 2022 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

Koordinasi Survim -> sesuai SOP 27 januari 2022 Belum ada perubahan sesuai dengan 
pedoman

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

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

Tim Humas Konfirmasi lebuh lanjut 3 februari 2022 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

Tim Humas TL 4 februari 2022 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

DKK setempat 13 februari 2022 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

Koordinasi PTM-> DKK setempat 26 februari 2022 Silahkan menanyakan ke kab Sukoharjo 
karena PTM disesuaikan dengan level 
masing-masing daerah

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

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.

Tim Humas Konfirmasi lebih lanjut 1 Maret 2022 dimana ini nggih? bisa dm ke kami 
kronologi dan tempatnya?

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN
1 1 April @kissyeolbaek

@dinkesjateng
 min kalo mau legalisir str sekarang harus 
online atau bisa datang langsung ke DKP ??

Koordinasi SDMK -> informasikan 1 April silahkan dapat datang langsung ke 
dinkesprov atau jika jarak jauh dapat 
melalui pos. untuk syarat dan 
ketentuan bisa dilihat di highlight IG 
kami ya kak

2 4 April @man_rho

@jokowi
 
@ganjarpranowo
 
@tamzil_hartopo
 
@KemenkesRI
 
@PromkesJateng
 
@dinkesjateng
 
@Pemkab_Kudus
 mohon petunjuk..
Saya sdh wa kakan dkk kudus 20 desember 
2021 mengenai demam berdarah di desa 
gondosari kabupaten kudus sampai sekarang 
blm ada tindakan foging dan korban bertambah 
trus

koordinasi P2PM -> konfirmasi lebih 
lanjut

4 April Bisa DM kami informasi selengkapnya 
kak

3 11April @resakayudha Selamat sore 
@dinkesjateng
 , ijin bertanya , untuk pelayanan legalisir str 
selama bulan puasa sampai jam brapa nggih ? 
Suwun

Tim Humas TL 11April jam kerja dari jam senin-kamis 07.30 - 
15.00 , jumat 07.30 - 13.30

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN
1 11 Mei 2022 @marwahaulia_ Halo selamat siang, adakah telfon yang bisa 

dihubungi terkait menindak lanjuti pasien yang 
berindikasi odgj di daerah brebes? Karena 
sudah sangat meresahkan dan merusak 
properti juga kendaraan milik masyarakat lain. 
Mohon ditindak lanjuti 
@dinkesjateng

koordinasi PTM -> DKK setempat 11 Mei 2022 Bisa dibantu kak? cc 
@dinkesbrebeskab

REKAP ADUAN TAHUN 2022
Mention TWITTER

BULAN APRIL

BULAN FEBRUARI

BULAN MARET

BULAN APRIL

BULAN MEI



2 17 mei 2022 Alif Abdulrahman DriverMaaf sy ga tega lihat Kaka sy beberapa hari ini 
ga bisa tidur....,batuk batuk trs,
Sy khawatir sekalia,tolong bngt 
responya🙏 🙏 🙏 🙏

Konfirmasi lebih lanjut 17 mei 2022 bisa diinfokan pasien an. siapa dan 
nomor HP yang bisa dihubungi 

3 31 Mei 2022 @wilujenggunturp Halah pak aku mau booster moderna aja 
dimana mana kosong og trus pie pak? 
@KemenkesRI
 
@dinkesjateng
 
@BanyumasDinkes

koordinasi Survim -> Dkk Setempat 31 Mei 2022 sudah kami konfirmasi ke Gudang 
Tambak Aji, DKK banyumas baru saja 
mengambil stock booster moderna hari 
ini.  cc 
@BanyumasDinkes

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN
1 6 Juni 2022 bagus suseno

@dinkesjateng
 assalamualaikum selamat malam bapak ibu yg 
saya hormati,saya mau tanya kenapa saya 
mau vaksin moderna dosis kedua seperti 
dipersulit yaa.Saya sudah 2 kali datang ke 
dinkes kota Tegal tapi selalu ditolak,alasannya 
belum punya tiket vaksin dan sebagainya?
Terimakasih

koordinasi Survim -> Dkk Setempat 6 Juni 2022 apakah sudah ditunjukkan kartu vaksin 
pertama?

2 2 Juni 2022 @mr99zack Sedang di upayakan, semoga Pemkot dan 
dinas terkait bisa membantu 🙏
@dinkesjateng
 
@pemkotpkl

Tim Humas TL 2 Juni 2022 mohon dibantu cc 
@pkl_dinkes

3 6 Juni 2022 @mr99zack
assalamualaikum selamat malam bapak ibu yg 
saya hormati,saya mau tanya kenapa saya mau 
vaksin moderna dosis kedua seperti dipersulit 
yaa.Saya sudah 2 kali datang ke dinkes kota 
Tegal tapi selalu ditolak,alasannya belum punya 
tiket vaksin dan sebagainya?
Terimakasih

koordinasi Survim -> Dkk Setempat 6 Juni 2022 apakah sudah ditunjukkan kartu vaksin 
pertama?

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN
1 1 Juli 2022 @f11ckin9 

bisa komplain ga, pak? @dinkesjateng 
masa adik sy di webnya ga tercantum sbg "Anak 
nakes" ? 
dahal anak temennya ibu sy yg sesatu instansi 
aja bisa masuk sampe gurunya bingung karna 
anaknya ibu T masuk tp knp adik sy tdk masuk? 
Ibu sy sdh menghubungi pihak dinkes tp masi 
utuh...

Tim Humas Tl 1 Juli 2022 Bisa DM ke kami kak untuk kronologi 
selengkapnya?

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN
1 25 Agustus 2022@Penyintas Jantung Minkes @dinkesjateng , ada orang dari prov lain, 

dia merantau kerja ke Semarang, dan ingin 
mengganti faskes di Semarang bisa apa tidak?

koordinasi standarisasi -> BPJS setempat 25 Agustus 2022 Maksudnya faskes BPJS kak?

2 25 Agustus 2022@Wong Ngapak

Selamat pagi @dinkesjateng dan  @ganjarpranowo 
yang terhormat, ijin lapor & bertanya , cara 
menertibkan rumah yg punya kandang ayam di 
depan rumah tengah padat penduduk gmn ya? Dari 
aroma sudah sangat menganggu, di tegur warga & 
RT tidak mempan, matur suwun 🙏

Dinas Terkait 25 Agustus 2022 dibantu @disnakkeswanjtg

3 29 Agustus 2022@wuryani 123 apa bisa dilakukan pengecekan di puskesmas 
min?

Tim Humas Tl 29 Agustus 2022 bisa kak 

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN

1 5 Sept 2022 wuryani 123
Dapat pengaduan lagi dari teman yg ada di 
Pekalongan. Saat seorang ibu akan melahirkan 
semua RS menolak dgn alasan tdk jelas. 
Padahal yg positif HIV adalah suaminya dgn VL 
undetect dan si ibu hasil testnya tetap NR. 
@KemenkesRI
@p2ptvz bagaimana ini terjadi?

Koordinasi Yankes -> Konfrirmasi lebih 
lanjut

5 Sept 2022 dm ya kak untuk kronologinya 

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DIAPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN

BULAN OKTOBER

BULAN NOVEMBER

BULAN DESEMBER

BULAN JUNI

BULAN JULI

BULAN AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAL 
TANGGAPAN

TANGGAPAN

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

koordinasi Survim -> Dkk 
Setempat

16 Januari 2022 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

koordinasi Survim -> Dkk 
Setempat

21 Januari 2022 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

koordinasi Survim -> Dkk 
Setempat

28 Januari 2022 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 koordinasi Survim -> Dkk 
Setempat

31 Januari 2022 Silahkan menghubungi 
dinkes kab/kota setempat 
karena yang 
menyelenggarakan 
vaksinasi dikembalikan ke 
kab/kota masing-masing

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAPAN

1 19 Februari 2022 Rachmad Tri Wijanarko asskum mau tanya untuk info vaksin dosis 
ketiga di soloraya untuk bulan dpn dmn 
ya.trima kasih sekian

koordinasi Survim -> Dkk 
Setempat

19 Februari 2022 Silahkan menghubungi 
dinkes kota surakarta 
karena yang 
menyelenggarakan 
vaksinasi dikembalikan ke 
kab/kota masing-masing

2 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.

Koordinasi Yankes -> 
sesuai ketentuan

26 Februari 2022 Apabila positif maka gratis 
ditaanggung pemerintah

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAPAN

1 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

koordinasi Survim -> Dkk 
Setempat

13 Maret 2022 Kiriman dari pusat memang 
belum ada kak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAPAN

1 5 April Billy Yuda Pratama Ijin bertanya untuk vaksin booster moderna 
apakah sudah ada untuk magelang dan 
sekitarnya

koordinasi Survim -> Dkk 
Setempat

5 April silahkan dapat langsung 
ke puskesmas setempat

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAPAN

1 14 Mei Purnomo Aji Assalamualaikum warahmatullah
Mohon maaf bpak/ibu ,ijin bertnya apakah 
ada lowongan untuk D4 perawat gigi?

Belum ada 14 Mei Tidak ada kak

REKAP ADUAN TAHUN 2021
DM FACEBOOK

BULAN JANUARI

BULAN FEBRUARI

BULAN MARET

BULAN APRIL 

BULAN MEI 

BULAN JUNI



NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

-

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

-

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN TANGGAPAN

-

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAPAN

1 13 Sept 2022 lala Assalamualaikum Wr. Wb. Mohon maaf izin 
bertanya untuk hari Jum'at dinkes tutup jam 
berapa nggih.? Terimakasih 🙏

Tim Humas TL 13 Sept 2022 walaikumsalam ... jam kerja 
pada hari jumat dari jam 
07.00 -14.00 kak

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAPAN

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAPAN

NO TANGGAL AKUN ISI KELUHAN DISPOSISI TANGGAPAN

BULAN NOVEMBER 

BULAN DESEMBER

BULAN JULI

BULAN AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

BULAN OKTOBER 


