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1 7 Jan

2020

15:45:54 Wieks Saya wiwik, warga salatiga. tgl 7-01-2020, periksa gigi ke rumah 

sakit dr asmir salatiga, memakai pendaftaran umum, pendaftaran 

saya diminta uang pendaftaran dan pemeriksaan rp. 68.000, selesai 

diperiksa, dokter gigi, bernama edlin nathania, membuat nota, 

diminta bayar uang untuk psa dan devitalisasi sebesar 150.000, 

serta diberi nota ambil obat sebesar 28000, jadi total biaya yg 

dikeluarkan adalah 246.000 rupiah. dan gigi saya masih sakit 

disuruh kembali besuknya. mohon dinas kesahatan yang terkait 

memeriksa, audit, para dokter dan petugas yg bekerja, krn menurut 

saya. pungutan biaya periksa sebesar itu tidak wajar. merugikan 

pasien, serta memperburuk citra rumah sakit.

Website Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Terimakasih atas aduannya kami akan melakukan 

koordinasi dengan bidang Yankes dan SDK yang 

melaksanakan tupoksi tersebut diatas, dan info 

selanjutnya akan kami beritahukan setelah hasil 

koordinasi kami peroleh.

Selesai

2 9 Jan

2020

11:52:12 Catherine

Wahyu

Dengan hormat,

saya catherine wahyu, asn dari kota salatiga.

mohon ijin untuk berkonsultasi mengenai prosedur kenaikan 

pangkat.

pangkat/golongan saya saat ini penata tk. i (iii/d) seharusnya saya 

sudah iv/a (karena saya s2), tapi tertunda dengan alasan bahwa 

golongan staf tidak boleh melampaui pangkat/golongan atasan 

langsungnya.

yang saya tanyakan :

bagaimana dengan nasib asn yang seperti saya, karena untuk 

setingkat eselon iv sudah jarang yg pangkat golongan setara/lebih 

tinggi dari saya.

Website Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Daerah Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 ttg 

Ketentuan Pelaksanaan PP nomor 99 Tahun 2000 ttg 

Kenaikan Pangkat (KP) PNS sebagaimana telah diubah dg 

PP Nomor 12 Tahun

2002, di Ketentuan Lainlain angka 5 :"PNS tidak dapat 

diberikan Kenaikan Pangkat melampaui pangkat atasan 

langsungnya, kecuali bagi yang :

a. Menduduki jabatan fungsional tertentu

b. KP karena prestasi kerja luar biasa baiknya

c. Mendapatkan KP karena penemuan baru yang 

bermanfaat bagi negara

d. Jabatan atasan langsungnya bukan jabatan struktural

Selesai

LAPORAN SP4N LAPOR TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan LetJend Sukowati No. 51 Salatiga Kode Pos. 50724 Telp. (0298) 327097

Faks. (0298) 326776 Situs : www. salatiga.go.id

Surel. diskominfo@ salatiga.go.id



3 12 Jan

2020

20:15:49 Bonita 

Santi

Saya kehilangan akte kelahiran, usia saya 41th (1978)... dengan data 

kelahiran tercatat di ujung pandang. saat ini domisili saya di salatiga, 

jawa tengah. apakah saya bisa mengurusnya di dinas terkait di 

salatiga ataukah harus datang ke dinas terkait di ujung pandang?

Website Dinas 

Kependuduka n 

dan Pencatatan 

Sipil Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Yth sdr Bonita SantiSebelumnya Kami dari Disdukcapil 

kota Salatiga menyampaikan apresiasi dan rasa 

terimakasih atas kesadaran saudara untuk mengurus 

Administrasi Kependudukan. Untuk permasalahan yang 

saudara alami silahkan datang ke Disdukcapil Salatiga 

dengan membawa persyaratan surat kehilangan akta 

kelahiran dari kepolisian, fc akta kelahiran (jika masih 

ada), fc ktp-el, fc kartu keluarga. Apabila persyaratan 

sudah lengkap silahkan segera datang untuk kami bantu 

proses selanjutnya. Terimakasih

Selesai

4 14 Jan

2020

14:07:36 Dimas

Muhamma

d

Parkir di trotoar depan stie ama salatiga Website Dinas 

Perhubungan 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Terimakasih atas laporannya, dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah berkoordinasi dengan pihak STIE AMA dan satpam dari STIE AMA melarang mahasiswa ataupun karyawan untuk parkir di trotoar.Selesai

5 17 Jan

2020

18:31:14 Sri

Patmiasih

Penyesuaian izasah kenapa gak bisa.saya pns golongan 2d di salah 

satu   kelurahan di kota salatiga.saya sudah mengikuti ujian 

penyusaian izasah dan lulus tahun 2019.tetapi kenapa mau 

penyesuaian izasah tidak bisa di bkd kota salatiga..mohon bantuan 

dan solusinya.sedangkan itu hak seorang pns.

Website Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Daerah Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (PI) hanya salah satu 

syarat usul Kenaikan Pangkat (KP) PI. ada persyaratan 

lain yang harus dipenuhi untuk usul KP PI antara lain : 

uraian tugas dan jabatan harus relevan dengan ijazah 

yang diperoleh. sementara saat usul KP  yang 

bersangkutan bertugas di Kelurahan pada jabatan 

pengadministrasi umum

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat 

dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sbb :

1. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang 

memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan 

ijazah yang diperoleh....

2. lulus ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

Selesai

6 21 Jan

2020

01:39:03 Eko

Setiawanto

Kevin bimantara apakah terdaftar didisdukcapil kota salatiga Website Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kota SalatigaDitutup 

oleh Sistem

Yth sdr Eko Setiawanto  Sebelumnya Kami dari Disdukcapil kota Salatiga menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih atas kesadaran saudara untuk mengurus Administrasi Kependudukan. Mohon maaf sesuai peraturan yang berlaku kami tidak bisa memberikan informasi data pribadi perseorangan. TerimakasihSelesai

7 21 Jan

2020

18:54:32 Efapras Adi

Nugroho

Penggantian hari libur tanpa koordinasi dengan karyawan terjadi di 

pt. waleta asia jaya.

pembayaran gaji tidak sesua dengan umk kota salatiga .

Website Dinas 

Perindustrian 

dan Tenaga 

Kerja Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Kepada sdr. Efapras Adi Nugroho, setelah kami 

konsultasikan salah satu langkah yang bisa kami 

berikan adalah dengan saudara datang langsung ke 

kantor kami Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota 

Salatiga di Jl. Ki Penjawi 12,

Kel.Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo dan menemui Bpk. 

Marwoto, SH selaku pejabat fungsional mediator yang 

ada di kantor kami, sehingga bisa berkonsultasi 

langsung.

Terima kasih

Selesai



8 6 Feb

2020

19:02:53 Theresia 

Ayuk 

Trisnamurti

Selamat mlm bapak/ibu,

perkenalkan saya theresia ayuk dengan alamat jl. cebongan raya rt 1 

rw 1 kec. arrgomulyo kota salatiga, ingin memberitahukan bahwa 

lampu jalan di depan rumah saya tepatnya saat ini dalam keadaan 

mati.

untuk itu, saya memohon untuk dapat segera memperbaikinya karna 

posisi lampu di tikungan dan membuat gelap sekitarnya sehingga 

menjadikan akses jalan tidak terlihat.

smg email ini bisa menjadi perhatian pihak terkait. terimakasih

Website Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Laporan akan kami teruskan kepada bidang yang 

menangani untuk ditindaklanjuti

Selesai

9 15 Feb

2020

10:48:19 Candra Jalan sukowati salatiga, jawa tengah, yang sebelumnya tenang, sejak 

banyaknya toko handphone, menjadi amat sangat bising, 

mengganggu penghuni, tidak bisa beraktivitas & istirahat dengan 

normal. hampir setiap hari ada toko handphone yang menyetel lagu 

kencang & ada yang berkoar koar promo dengan suara yang sangat 

sangat menggangu

Android Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

sampai hari ini tanggal 6 maret 2020 jam 16:35 tidak ada 

perubahan, tetap saja suara promosinya amat sangat 

mengganggu, terutama di sekitar jam 16:20-17:30, toko 

hp tapi seperti toko penjual vcd bajakan

Selesai

10 29 Mar

2020

16:14:55 Irene Putri Selamat sore,saya dari salatiga.disini saya ingin menyampaikan 

sesuatu.saya tahu bahwa pemerintah meminta rakyatnya

untuk "work from home" atau bekerja dari rumah. namun,apakah 

pemerintah memikirkan dampak yang terjadi apabila semua rakyat 

itu work from home? bagaimana nasib untuk para sopir, khususnya 

ayah saya yg sopir bus, tidak mendapat penghasilan selama kurang 

lebih 1 bulan. jika hal tsb trs terjadi ,keluarga kami bisa bisa 

meninggal karena

kelaparan,bukan karena covid-19.saya mohon agar pemerintah 

memberi bantuan untuk para sopir di tengah wabah yang sedang 

terjadi ini

Website Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Admin

Pemerintah sedang menyiapkan langkahlangkah 

mengantisipasi pelaksanaan PSBB ( Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) sesuai PP No 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka 

percepatan penanganan covid19. Kebijakan ini termasuk 

didalamnya dalam rangka mengantisipasi dampak sosial 

PSBB terhadap masyarakat termasuk pekerja non 

formal.

Selesai

11 29 Mar

2020

16:47:45 Ade Bagus

Sudibyo

Selamat sore.  say hendak melaporkan adanya kecurangan dari dinas 

perdagangan di salatiga.  yang saya curigai ada pungutan dana dari 

pihak pihak tertentu.

saya siap memberi keterangan terkait dengan hal ini ... karena saya 

merasa dirugikan.

Website Dinas 

Perdagangan 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Laporan Akan Segera ditindaklanjuti Selesai



12 16 Apr

2020

07:14:38 Ade Bagus

Sudibyo

Sugeng ndalu bapak gurbenur. perkenalkan nama saya ade bagus 

sudibyo. warga kabupaten semarang. saya ingin bertanya dan sudah 

lama sekali saya ingin menyampaikan ini pak. bagaimanakah 

caranya jika saya ingin mengadu / melaporkan terkait kecurangan 

yang terjadi di dinas perdagangan kota salatiga. dinas perdagangan 

salatiga terindikasi melakukan kecurangan dalam melakukan 

relokasi pasar baru, dimana lapak lapak yang baru banyak yang 

tidak sesuai dengan pemiliknya ( alias dijual / dipindah tangankan 

ke orang lain ) sehingga pemilik yang lama diusir halus dari 

lapaknya. saya memiliki bukti kuat dimana salah satu pejabat disana 

memungut biaya kepada pedagang. pada saat saya melakukan 

klarifikasi ke kantor dinas perdagangan kota salatiga, malah saya 

dimaki maki seraya berkata " jangan macam macam sama 

pemerintah " apakah ini patut di apresiasi pak?? saya mohon respon 

/ jawaban dari bapak gubernur, karena saya sudah melapor ke 

berbagai akses tp tidak ada respon sama sekali.

sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terimakasih 

pak. dan bilamana kasus saya ini mendapatkan jawaban. saya masih 

punya satu kasus lagi yang siap saya luncurkan ke panjenengan. 

terkait dengan adanya " mafia migas " saya punya bukti yang kuat 

dan saksi saksi nya . matur sembah nuwun pak ganjar. saya mohon 

balasan dan jawabannya. wassalamualaikum.

Website Dinas 

Perdagangan 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Laporan Akan Segera ditindaklanjuti Selesai

13 21 Apr

2020

10:00:44 Jati Wisnu

Kara

Ektp hilang atas nama ibu tukiyem nomer ktp

3373014506490001 di jalan diponegoro, saya lampirkan surat 

keterangan kehilangan dari kepolisian nomor 

sktlk/248/iv/2020/spkt res sltg

Website Dinas 

Kependuduka n 

dan Pencatatan 

Sipil Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Yth sdr Jati Wisnu Kara

Sebelumnya Kami dari Disdukcapil kota menyampaikan 

apresiasi dan rasa terimakasih atas kesadaran saudara 

untuk mengurus Administrasi Kependudukan

Terhadap keluhan saudara kami sangat memahami , 

untuk itu silahkan melakukan pengajuan online melalui 

laman http://layanandukcapil.salatiga.go.id/online/. 

Dengan melampirkan surat kehilangan kepolisian, fc 

kartu keluarga, dan surat pernyataan kehilangan dan 

mengembalikan apabila KTPel ditemukan ( form dapat 

diunduh di laman 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ct5NnljWD6EB

KXKzy 

smkT2a6eUY7t3VB?fbclid=IwAR3yygPxLEDpFKZAaul1Yb

Selesai

14 23 Apr

2020

14:06:25 Jadenboy3

1

07

Mohon untuk ditindak lanjuti untuk lampu penerangan jalan umum 

di bendosari,argomulyo,kumpulrejo,salatiga

(tepatna depan warung mie ayam coba rasa)sudah 2mnggu 

mati..lokasi pas tikungan sangat membahayakan soalna kalau malam 

jalan gelap.mohon segera ditindak lanjuti untuk tim terkait..terima 

kasih

Website Dinas 

Lingkungan 

Hidup Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh 

Pelapor

Laporan akan kami teruskan kepada bidang dan seksi 

yang menangani untuk dapat segera ditindaklanjuti

Selesai



15 23 Apr

2020

20:24:12 Kristiana Bapak ibu yg terhormat,,

Kami dari warga banjaran salatiga ingin bertanya..

Tentang pembagian bantuan dari pemerintahan kota salatiga... Hari 

ini saya menerima bantuan dari pemerintah kota salatiga berupa 

sembako..

Tapi warga yg lain bertanya krna ada yg tidak menerima bantuan. 

Krna saat keluarga kami menerima bantuan ada dari bagian tokoh 

warga yg datang ke rumah kami lalu menyuruh salah satu dari 

anggota keluarga kami untuk datang ke rumah pak rt setempat(bisik 

bisik dan tidak boleh ada orang yg mengetahui kalau keluarga kami 

mendapatkan bantuan tsb)..

Ini hanya sbg pertanyaan dri kami, kalau memang dari pihak 

pemerintah memang di batasi(warga yg mendapakan bantuan). Atau 

memang sebenarnya dari pihak pemerintah memberikan bantuan 

sembako memanh secara rata/tidak dipilih pilih kecuali warga yg 

bekerja sebagai pns.

Terimakasih. Mohon di respon pertanyaan kami.

Website Pemerintah

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Pendaatan warga miskin dan rentan terdampak sosial 

ekonomi akibat covid19 dilakukan oleh pemkot salatiga 

melalui usulan dari kelurahan yg berasal dari RT/RW 

dan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah yg 

memiliki warga binaan... Pada tahap pertama telah 

diberikan bantuan kpd masy terdampak berupa bantuan 

sembako... Data warga terdampak ini telah diserahkan 

ke RT/RW melalui kelurahan, dan pendataan

masih terus dilakukan selama pandemi covid19 

berlangsung, shg masy diharapkan turut berperan aktif 

dg memberi masukan apabila ditemukan warga miskin 

dan rentan yg blm masuk dalam pendataan, ataupun 

warga yg dipandang mampu namun terdata utk dpt 

digantikan dg warga lain yg lebih berhak... Usulan dpt 

diberikan kepada RT/RW utk diteruskan kpd kelurahan 

setempat...

Selesai

16 14 May

2020

16:08:14 Tiopan 

Wahyu 

Bagaskara 

Pakpahan

Sudah sejak akhir-akhir ini terutama ketika awal bulan puasa

dimulai anak-anak di sekitar hunian saya dan ibu saya asyik 

bermain petasan dari pagi sampai sore hari. Di rumah saya juga ada 

nenek saya yang sudah lanjut usia yang mudah terkagetkan karena 

suara petasan tersebut. Sudah beberapa kali diingatkan tetapi tidak 

dihiraukan. Saya dapat kabar juga dari tetangga ada orang di sekitar 

yang menjual bahan untuk anak-anak membuat petasan tersebut. 

Saya mohon kepada

Website Pemerintah

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh 

Pelapor

Mohon menyertakan alamat lengkap lokasi kejadian agar 

dapat kami tindak lanjuti.

Selesai



17 16 May

2020

05:28:32 Ida 

Musrifah

Mohon maaf saya menyinggung pelayanan seorang perawat di rsud 

salatiga. sudah 5 hari saya nunggu mbah saya yg sakit di rs ini. sejak 

jumat siang pernapasan mbah saya sedikit terganggu karena ada 

dahak di tenggorokan.. oleh dokter dan perawat dari jumat siang 

sampai jumat malam di tangani dengan di sedot pakai alat khusus, 

terhitung 3 kali tindakan sejak jumat siang. tindakan dilakukan saat 

dahak keluar lagi.. pas waktu sehabis sahur mbah saya batuk" lagi 

dan keluar banyak dahak.. saya panggil suster yg jaga.. susternya 

beda

dari dari suster yg sebelumnya.. baru kali ini saya liat suster yg ini 

ngeshift.. saya mintai tolong judes banget.. ngasih tau soal 

penyedotan dahak aja judes bangettt.. setelah itu dia ganti infus.. 

ganti infus saja dia minta di ambikin infus di ruang tunggu perawat 

oleh bibi saya yg kebetulan jaga sama sy.. sudah begitu segel bekas 

infusan nya tidak dibawa/dibuang hanya ditinggal di atas kasur.. 

udah mah ganti infus kek

sedikit di banting"..

sedikit tersinggung saja orang saya minta tolong sama tanya baik".. 

kok di judesin kek begitu.. di jawab pun judess.

Website Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Selamat Pagi, menanggapi keluhan terkait dengan sikap 

pelayanan terhadap pasien, kami menyampaikan 

permohonan maaf atas kejadian tersebut. Segera kami 

akan lakukan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan 

yang lebih baik lagi.

Selesai

18 20 May

2020

20:54:00 Maskun 

Puji

Hastuti

Saya seorang wargart 02 rw 03 kelurahan randuacir kecamatan 

argomulyo salatiga, saya terkena phk karena covid

19 namun tidak menerima bantjak langsung tunai, padahal warga 

lain yang tidak di phk malah menerima bantuan tersebut, dan 

masing masing rt tidak sama rata dalam artian tidak sama jumlah 

penerima per rt, karena ada oknum oknum tertentu yang menyeleksi 

para penerima tersebut

Website Pemerintah

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Mohon menyertakan identitas lengkap agar dapat segera 

kami tindak lanjuti.

Selesai

19 19 Jun

2020

07:54:36 Angga

Yuwanoko

Selamat siang bapak/ibu

kemarin saya mengurus bpjs dann ternyata kk saya belum aktif jadi 

tidak bisa diurus minta tolong di aktifkan ya no kk

3373010104200002

Website Dinas 

Kependuduka n 

dan Pencatatan 

Sipil Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Yth sdr Angga Yuwanoko

Sebelumnya Kami dari Disdukcapil kota menyampaikan 

apresiasi dan rasa terimakasih atas kesadaran saudara 

untuk mengurus Administrasi Kependudukan

Laporan sdr atas  no kk 3373010104200002 terkait 

pengajuan bpjs sudah kami sinkronisasikan. Proses 

sinkronisasi membutuhkan waktu 1x24, demikian atas 

perhatiannya. Terimakasih

Selesai

20 30 Jun

2020

14:04:46 Ilham 

Likita

Di wilayah rw04 kalitaman bulan juni belum mendapat bansos 

sembako.

Website Dinas Sosial

Kota Salatiga

Ditutup oleh Sistembansos seperti apakah yang dimaksud? Untuk informasi penyaluran bantuan terdampak covid19 bisa menghubungi kelurahan setempat.Selesai



21 13 Jul

2020

16:59:36 Lorensius 

Diaz Viera 

Mukin

Kami dari perumahan asabri puri argomulyo, kelurahan randuacir, 

kecamatan argomulyo, kota salatiga mengalami kendala, karena 

sudah hampir 1 minggu ini sampah tidak diambil oleh petugas, tanpa 

pemberitahuan kepada waga penyebabnya, laporan terakhir 

terkondisi, pekerja pengambil sampah nya sudah resign salah satu.

sampah sudah menumpuk dan mulai berbau. mohon dibantu 

ditindaklanjuti. terimakasih atas perkenannya.

Website Kecamatan 

Argomulyo, Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Laporan tertanggal 13 Juli 2020, namun baru masuk ke 

tempat kami (Kec. Argomulyo) tanggal 11 September 

2020. Terkait masalah pengambilan sampah sudah 

terselesaikan dengan digantikan oleh petugas yang baru.

terima kasih

Selesai

22 1 Aug

2020

11:24:47 Nugroho Saya ketua rt 05 rw 02 macanan kelurahan sidorejo kidul yang

memiliki warga penerima bpnt dan pkh pada bulan mei 2020 ( data 

saya lihat dari web bansos.salatiga.go.id ). namun ybs belum 

memiliki ktp dan kk sidorejo kidul padahal sudah memiliki rumah 

sendiri tapi tidak mau merubah data kependudukan tanpa alasan yg 

jelas, dan ini yang menjadikan kendala ketika saya akan melaporkan 

kepada pihak kelurahan sidorejo  kidul karena pihak kelurahan 

mengatakan itu adalah kewenangan pemerintah dimana ybs tinggal. 

dan menurut penilaian saya ybs tidak berhak dan layak menerima 

kedua bantuan tsb, apalagi dalam waktu yg bersamaan. sedangkan 

warga saya sendiri yg sudah memiliki ktp dan kk sidul dan sangat 

membutuhkan belum berhasil dalam pengajuan pkh.

sebenarnya apa dan seperti apa kriteria penerima pkh dan

Website Dinas Sosial

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh 

Pelapor

Setelah ditelusuri, ybs termasuk KPM PKH di daerah asal 

(kec. Sidomukti) dan belum mengajukan surat pindah 

alamat.

Untuk verifikasi dan validasi kelayakan selanjutnya 

diserahkan ke pendamping PKH di wilayah tersebut 

dengan berkoordinasi dengan perangkat kelurahan 

terkait.

Selesai

23 8 Aug

2020

19:01:39 Nugroho Saya ketua rt 05 rw 02 macanan kelurahan sidorejo kidul yang

memiliki warga penerima bpnt dan pkh pada bulan mei 2020 ( data 

saya lihat dari web bansos.salatiga.go.id ). namun ybs belum 

memiliki ktp dan kk sidorejo kidul padahal sudah memiliki rumah 

sendiri tapi tidak mau merubah data kependudukan tanpa alasan yg 

jelas, dan ini yang menjadikan kendala ketika saya akan melaporkan 

kepada pihak kelurahan sidorejo kidul karena pihak kelurahan 

mengatakan itu adalah kewenangan pemerintah dimana ybs tinggal. 

dan menurut penilaian saya ybs tidak berhak dan layak menerima 

kedua bantuan tsb, apalagi dalam waktu yg bersamaan. sedangkan 

warga saya sendiri yg sudah memiliki ktp dan kk sidul dan sangat 

membutuhkan belum berhasil dalam pengajuan pkh.

sebenarnya apa dan seperti apa kriteria penerima pkh dan

Website Dinas Sosial

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Setelah ditelusuri, ybs termasuk KPM PKH di daerah asal 

(kec. Sidomukti) dan belum mengajukan surat pindah 

alamat.

Untuk verifikasi dan validasi kelayakan selanjutnya 

diserahkan ke pendamping PKH di wilayah tersebut 

dengan berkoordinasi dengan perangkat kelurahan 

terkait.

Selesai

24 12 Aug

2020

13:18:18 Nur Saya tercatat warga krasak rt 01 rw 06 ledok argomulyo. saya 

maupun suami tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah. 

padahal suami sya sbg driver pariwisata tentu tak ada pemasukan 

selama pandemi sampai new normal ini dan tdk tersentuh bantuan 

apapun. mohon tindak lanjutnya

Website Dinas Sosial

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh 

Pelapor

Mohon untuk memperbarui data di KTP sesuai dengan 

domisili tempat anda tinggal termasuk apabila pindah 

alamat, karena data yang diusulkan melalui tiaptiap 

kelurahan adalah data yang valid sesuai data 

kependudukan dan data di wilayah, terima kasih.

Selesai



25 13 Aug

2020

08:02:59 Nur Saya tercatat warga krasak rt 01 rw 06 ledok argomulyo salatiga. 

tetapi sya tinggal domisili di susukan rt 0 rw 02 kec. susukan kab. 

semarang... dan saya tidak tercatat sebagai oenerima bantuan 

apapun baik sembako maupun blt.. di susukan tdk tercatat krn sya 

ber ktp salatiga. sementara di salatiga beralasan sya domisili 

kabupaten. kepada pemerintah mana saya harus lapor sementara 

suami sebagai driver pariwisata kehilangan penghasilan sama sekali.

Website Dinas Sosial

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh 

Pelapor

Mohon untuk mengupdate data di KTP sesuai dengan 

domisili tempat anda tinggal termasuk apabila pindah 

alamat, karena data yang diusulkan melalui tiaptiap 

kelurahan adalah data yang valid sesuai data 

kependudukan dan data wilayah, terima kasih.

Selesai

26 13 Sep

2020

21:10:09 Dimas Ary

Putra

Saya merupakan peserta tes skb cpns kota salatiga sebagai analis 

perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pada dinas penanaman modal, 

perijinan terpadu satu pintu. berdasarkan data dan informasi yang 

saya peroleh melalui web resmi cpns.salatiga.go.id terkait materi 

pokok tes skb pada posisi tersebut adalah tentang keuangan negara, 

pengelolaan keuangan negara dan daerah (apbn, apbd), keuangan, 

akuntansi, pajak, dan statistik. namun dalam pelaksanaan skb pada 

hari materi yang diujikan dalam skb posisi jabatan tersebut  adalah 

seputar ekonomi pembangunan negara dan daerah.

mohon informasi terkait hal tersebut. dikarenakan soal-soal yang 

diujikan dalam tes skb pada hari ini saya merasa diluar dari materi 

pokok dan diluar dari bidang keahlian dari posisi analis 

perencanaan, pelaporan, dan evaluasi.

#bkn

#cat

#skb2019

#kotasalatiga

Website Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Daerah Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Selamat Siang,

Berikut kami sampaikan jawaban atas pertanyaan 

saudara:

1. Soal adalah dari Bank Soal Badan Kepegawaian 

Negara

2. Dalam web resmi cpns.salatiga.go.id TIDAK PERNAH 

menayangkan materi pokok SKB Analis Perencanaan, 

Pelaporan dan Evaluasi berisi keuangan negara, 

pengelolaan keuangan, negara, dan lainlain.

3. Web resmi cpns.salatiga.go.id hanya menayangkan 

Surat Menpan RB Nomor B/750/m.sm.01.00/2020 

tentang Materi Pokok Soal SKB

4. Aduan dapat disampaikan ke : twitter BKN : 

https://twitter.com/BKNgoid : Format #LAPORBKN 

(spasi) ISI ADUAN

Selesai

27 16 Sep

2020

09:47:57 Melanie

Garetta

Saya mengikuti skb cpns kota salatiga,

saya mendaftar tanggal 22 november 2019, kemudian tanggal

24 november 2019 sertifikat pendidik saya baru keluar. saya tidak 

bisa melampirkan serdik yang saya miliki.

hari sabtu yang lalu tanggal 12 september 2020 saya mengikuti skb, 

dan nilainya dibawah pesaing saya, apakah serdik saya dapat 

membantu saya lolos skb meskipun belum saya upload karena 

memang belum jadi pada waktu pendaftaran?

Website Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Daerah Kota 

Salatiga

Terverifik 

asi

Dokumen yang diakui adalah dokumen yang diupload PADA SAAT MENDAFTAR. Dokumen yang keluar setelah mendaftar tidak dapat dipergunakan.Selesai



28 2 Nov

2020

10:11:15 Anonim Saya mau nikah dan saya belum punya akta kelahiran .. saya mau 

mengurus akta tp kenapa sulit sekali di dukcapil, gara2 nama bapak 

saya di buku nikah kunarso dan di kk namanya kunarso adiwibowo . 

disuruh ganti nama di kk dulu, sudah saya ganti dan saya serahkan 

di dukcapil. trs di tolak lagi karna nama ibu saya disingkat, dibuku 

nikah tertulis muamanati ks di kk muamanati kusumaningsih. cerita 

diatas sudah memakan waktu sebulan lebih, bolak balik sudah 

berkali kali, menyita waktu dan pikiran. saya sudah capek sekali pak 

, dan pelayanan di dukcapil sangat tidak ramah ,itu

yang membuat saya trauma mau ke dukcapil lagi. kenapa tidak 

dipermudah saja pak, itu kan

buku nikah asli, minta legalisir ke kua juga bisa dan tidak 

dipermasalahkan. mohon solusi nya pak, terimakasih ..

Website Dinas 

Kependuduka n 

dan Pencatatan 

Sipil Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh 

Pelapor

Assalamualaikum wr.wb

Sebelumnya kami  ucapkan terimakasih  telah 

menyampaikan keluhan  saudara untuk peningkatan 

pelayanan Disdukcapil Kota Salatiga dan mohon maaf 

atas ketidaknyamanannya Terhadap keluhan saudara  

dapat kami klarifikasikan sebagi berikut :

 Disdukcapil dalam melayani permohonan perubahan 

elemen data Kartu Keluarga  mendasarkan pada 

permohonan dari pemohon yang tertuang dalam formulir 

F.105 dan dilampiri Data Dukung, sehingga yang diubah 

adalah yang sesuai permohonan

 Mempelajari arsip permohonan Saudara  15 oktober 

2020 yang telah selesai proses dan saudara terima hasil 

tersebut, sesuai dengan permohonan perubahan elemen 

data  sesuai Formulir F.105 yang ajukan berupa  :

a.p  endidikan terakhir Alena yang semula tidak sekolah 

menjadi tamat SD

b.p  ekerjaaan alena : semula tidak bekerja menjadi : 

Pelajar c.n  ama kepala keluarga Kunarso Adi Wibowo 

menjadi Kunarso

d.N  ama ayah maulana semula Kunarso Adi Wibowo 

menjadi

Kunarso

sedangkan nama Ibu tidak dimohonkan perubahan

 kami memahami kesulitan Saudara, karena terbatasnya 

waktu  untuk digunakan persyaratan menikah sehingga 

terdapat beberapa elemen data yang luput  dimohonkan 

penyesuaian.

 Guna penyelesaian dokumen yang saudara perlukan, 

Selesai

29 2 Nov

2020

10:56:41 Anonim Tolong untuk instansi terkait untuk segera menindak pengamen di 

daerah pasar blauran salatiga .

pengamen dengan kondisi mabuk sangat meresahkan, dan memaksa 

untuk memberi uang.

dan jumlah nya sangat banyak dalam sehari bisa sampai 15 

pengamen yang datang. terimakasih

Website Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh 

Pelapor

kemarin pada hari selasa 3 november 2020 dari Petugas 

Lapangan Satpol PP bidang Trantibumlinmas sudah 

menindaklanjuti aduan dari warga dan melakukan 

patroli ke pasar blauran

Selesai



30 16 Nov

2020

11:45:33 Anonim sudah berulang kali saya kecewa dengan pelayanan di puskesmas 

sidorejo kidul. pagi ini saya periksa ke puskesmas (terpaksa karena 

permintaan istri) dengan keluhan nyeri dada dan nafas pendek, 

setelah diberikan resep saya pergi ke loket pengambilan obat, saya 

kembali lagi karena lupa meminta surat keterangan dokter (untuk 

bukti ijin sakit kantor). saat saya kembali saya ikut antrean lagi (gpp 

karena saya yg lupa

tadi), setelah giliran saya (bertemu dokter) saya jelaskan bahwa saya 

sudah diperiksa dan sudah diberikan resep (dengan menunjukkan 

resep) dan saya ingin meminta surat keterangan dokter. disini 

kejadian tidak mengenakkan terjadi pada saya, salah satu pegawai 

wanita (saya tidak tau namanya,sepertinya umur paruh baya agak 

gemuk, bukan dokter) berteriak pada saya dalam bahasa jawa yang 

artinya "orang keliahatan sehat kok minta skd", "mas sehat gtu kok 

minta skd". dokter tetap membuatkan saya skd, dan saya keluar 

untuk ambil obat. di loket pengambilan obat ada kotak saran,  

dikotak itu bagian "tidak puas" penuh dengan stiker didalamnya.

mohon perhatiannya untuk pemerintah kota salatiga,  lebih 

mengutamakan dalam hal pelayanan. memang tidak banyak yang 

saya lakukan untuk salatiga, tapi saya memenuhi kewajiban saya 

sebagai warga dan saya berhak mendapatkan pelayanan yang baik 

dari setiap pelayanan yang disediakan pemerintah.

demikian laporan saya, supaya dapat ditindak lanjuti dan membuat 

perubahan untuk pelayanan khususnya puskesmas

Website Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Terimakasih atas masukannya, dan ini akan menjadi 

bahan evaluasi kami untuk perbaikan layanan di 

Puskesmas Sidorejo Kidul dan segera akan kami tindak 

lanjuti.

Selesai

31 16 Nov

2020

18:06:13 Anonim Pdam salatiga sangat2 menjengkelkan setiap ada aduan tidak 

permah direspon padahal ditulis jelas ada nomer wa untuk 

pengaduan. mati air tidak ada pemberitahuan, mohon ditindak 

dengan tegas.

Website Perusahaan 

Daerah Air 

Minum Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Mohon maaf untuk aduan yang belum sempat kami 

balas. karena sudah ada beberapa laporan masuk yang 

sama dan sudah kita tindak lanjuti. apabila masih ada 

yang belum jelas bisa langsung datang ke kantor PDAM 

Kota Salatiga. terima kasih atas perhatiannya.

Selesai



32 19 Nov

2020

13:47:59 Mohammad Terjadinya pandemi serta lockdown besar-besaran mungkin menjadi 

pukulan telak bagi sebuah usaha dan tentunya bagi karyawan yang 

berdampak pada tidak cairnya thr pada hari raya, akan tetapi di 

perusahaan tempat saya bekerja yang notabene sebuausaha yang 

bergerak di bidang pelayanan dan makanan mungkin sampai saat 

laporan ini saya kirimkan sudah ada banyak kemajuan dan sudah 

mampu membalikkan keadaan, dan pada bulan juli pihak menegerial 

perusahaan pernah menjanjikan thr cair pada bulan agustus, sampai 

saat akhir bulan agustus ternyata pernyataan pihak menegerial 

berubah lagi bahwa thr akan turun pada bulan september dengan 

tambahan kalimat "thr yang akan cair tidak akan full", tetapi 

akhirnya pada bulan yang ditunggu kami benar-benar merasakan 

kekecewaan bahwa ternyata thr yg ditunggu tidak kunjung cair 

malahan dari pihak menegerial sempat berkata pada salah seorang 

pegawai " perusahaan a saja pegawainya tidak pernah menanyakan 

thr". seolah-olah pihak menegerial benar-benar menghindar dari 

tanggung jawabnya untuk membayar thr karyawan bahkan sampai 

laporan ini saya kirim belum ada kejelasan mengenai thr tersebut 

semoga melalui laporan ini pihak pemerintah dapat membantu kita 

para buruh yang tak berdaya menghadapi pihak yang seharusnya 

membayar kewajiban

demikian laporan ini semoga menjadi perhatian yang sebesar 

besarnya

terimakasih

Website Dinas 

Perindustrian 

dan Tenaga 

Kerja Kota 

Salatiga

Ditindakla 

njuti oleh 

Instansi

Informasi saudara kurang lengkap terkait detail data diri 

dan perusahaan tempat saudara bekerja.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penyelesaian aduan 

dari saudara bisa datang ke Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kota Salatiga khususnya di bidang Tenaga 

Kerja, yang berlamat di Jl. Ki Penjawi No 12a, Kelurahan 

Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo.

Terima kasih

Selesai

33 5 Dec

2020

13:53:06 Si Fulan Pembuatan madu diduga palsu bapak edi

rumah kontrak di

jl gajah gang kelinci blotongan rt04 rw01 sidorejo

salatiga 50715

Website Dinas 

Perdagangan 

Kota Salatiga

Ditanggap i 

oleh 

Pelapor

Terima kasih informasinya, untuk pelaporan tersebut segera kami koordinasikan dengan pihak berwenang dan terkait.Selesai



34 14 Dec

2020

18:53:45 Anonim Saya eka putra sanjaya

tinggal di jalan merak no 51b salatiga (apotek angkasa)

saya mendengar ada laporan bahwa tetangga persis sebelah saya 

(coffee ruang hati) pemiliknya yang bernama adi positif covid19

memang cofee ruang hatinya sudah ditutup tetapi bangunan tersebut 

memiliki dua lantai di mana lantai 2 nya difungsikan sebagai tempat 

usaha juga (cv wijaya komunika). tempat usaha di lantai dua tersebut 

dihuni oleh orang banyak ( sekitar 4-5 orang. kadang lebih) dan 

tempat usaha tersebut tidak pernah tutup.bahkan buka selama 24 

jam

selama 2 minggu terakhir ini setiap hari saya masih melihat banyak 

orang keluar masuk dari coffee ruang hati

dan yang mengkhawatirkan adalah banyak dari mereka yang 

memiliki gejala seperti covid19

antara lain flu dan diare 3 hari yang tidak kunjung berhenti. info 

gejala ini sayadapatkan karena mereka sering beli obat di tempat 

saya

mohon ditindak lanjuti sebelum covid19 ini semakin menyebar terima 

kasih

mohon maaf apabila saya ada salah informasi

Website Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Terimakasih atas laporannya. Laporan kami terima, dan 

segera kami tindak lanjuti ke Gugus Tugas / Jogo Tonggo 

RW

/ Kelurahan Mangunsari melalui Puskesmas Mangunsari 

untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan hasil koordinasi, Puskesmas Mangunsari 

Siap menindaklanjuti.

Terimakasih

Selesai



35 18 Dec

2020

17:44:41 Anonim Selamat sore, apa ada link untuk daftar banpres umkm kota 

salatiga? karna kenaikan harga bahan baku akhir tahun ini 

membuat saya vacum sejenak

Website Dinas Sosial

Kota Salatiga

Ditutup 

oleh Sistem

Dinas Sosial Kota Salatiga hanya dapat memberikan 

informasi seputar pemberian bantuan sosial untuk 

keluarga dan perorangan, untuk bantuan berupa BLT 

UMKM anda bisa mendapatkan informasi dari Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Salatiga melalui website 

http://dinkopukm.salatiga.go.id/ dengan alamat Dinas 

di Jl. Dipomenggolo, Rejosari, Pulutan, Sidorejo, Salatiga, 

Telp : (0298) 3419274 / Email : 

dinkopukm@salatiga.go.id

Selesai

36 20 Dec

2020

13:53:11 Anonim Untuk situs web http://layanandukcapil.salatiga.go.id/  tidak dapat 

diakses. mohon pencerahan untuk pelayanan online disdukcapil 

salatiga

Website Dinas 

Kependuduka n 

dan Pencatatan 

Sipil Kota 

Salatiga

Ditutup 

oleh 

Pelapor

Yth sdr

Sebelumnya Kami dari Disdukcapil kota Salatiga 

menyampaikan apresiasi dan rasa terimakasih atas 

kesadaran saudara untuk mengurus Administrasi 

Kependudukan. Memang benar untuk saat ini pelayanan 

online melalui

website  http://layanandukcapil.salatiga.go.id/  belum 

dapat diakses. Hal tersebut dikarenakan Dukcapil Kota 

Salatiga menjadi pilot project/percontohan pusat 

penerapan siak terpusat (migrasi sistem dari semula siak 

lokal ke siat terpusat) yang saat ini masih dalam 

penyempurnaan. Mohon

maaf atas ketidaknyamanannya saat ini kami sedang 

berusaha untuk memperbaikinya, apabila masih 

terdapat kendala silahkan menghubungi kami di nomor 

085713103587. Terimakasih

Selesai



37 25 Dec

2020

07:24:22 Anonim Kepada instansi terkait dengan ini saya nama : yuli purwanti

alamat : salatiga,cebongan rt 5 rw 1 kel cebongan kecamatan 

argomulyo

ingin melaporkan mengenai kejadian yg kami alam di pabrik argo 

manunggal triasta (amt) salatiga

pada hari sabtu tgl 18 des 2020 saya memilih tidak berangkat kerja 

dikarenakan keluarga yg keberatan dengan sistem jam kerja saya yg 

sering molor tidak dibayar dan secara tiba tiba yg merusak waktu 

kebersamaan dengan keluarga saya banyak teman saya yg 

mengeluhkan hal yg serupa akan tetapi sarikat buruh di wilayah 

kami tidak se aktif kota kota besar ,seolah olah mereka diam melihat 

kejadian tersebut dan dulu pernah ada dari dinas ketenagakerjaan 

salatiga yg berkunjung setelah ada laporan dari keluarga salah satu 

teman saya tapi sama

saja tidak ada teguran maupun tindakan parahnya sekarang hak gaji 

saya sampai tertanggal 25 ini tidak mereka bayarkan mohon lindungi 

hak kami sebagai buruh karena di belakang kami ada anak dan 

keluarga yg menunggu dan mengharapkan setetek keringat kami dan 

kami bukan sapi perah yg diperlakukan seenaknya oleh perusahaan 

perusahaan yg tidak memperhatikan kesejahteraan pekerjanyaa

Website Dinas 

Perindustrian 

dan Tenaga 

Kerja Kota 

Salatiga

Ditindakla 

njuti oleh 

Instansi

Kepada Yth. Ibu Yuli purwanti;

Terkait dengan laporan saudara mengenai kejadian yang 

dialami di pabrik Argo Manunggal Triasta, terdapat 

beberapa prosedur dalam menyelesaikan permasalahan 

ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh peraturan 

perundang undangan. Sebagai tindak lanjut dari 

kebijakan tersebut saudara bisa menghubungi atau 

datang ke kantor Disperinnaker Kota Salatiga yang 

beralamat di Jl. Ki Penjawi No. 12, Kelurahan Sidorejo 

Lor, Kecamatan Sidorejo, dan menemui petugas mediator 

hubungan industrial yang ada di kantor kami karena ada 

beberapa informasi yang perlu dilengkapi.

Terimakasih

Selesai


