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LAPORAN SP4N-LAPOR TAHUN 2021 

No 
Nama 

Pelapor 
 

Isi Laporan 
 

Sumber 
Laporan 

 

Tanggal  
Dan 

Waktu 
Laporan 
Masuk 

Instansi 
Terdisposisi 

 

Tindak Lanjut Laporan 
 

Status  
Laporan 

 

1 Anonim Kartu Keluarga 
Bagaimana cara cek kk salatiga 
secara online 
 

Website 7 Jan 
2021 
19:58:54 
 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil Kota 
Salatiga 

Yth Pelapor 
Sebelumnya Kami dari Disdukcapil kota 
menyampaikan apresiasi dan rasa 
terimakasih atas kesadaran saudara untuk 
mengurus Administrasi Kependudukan 
 
Saat ini pengecekan secara online belum 
tersedia, untuk pengecekan KK yang sudah 
menggunakan TTD elektronik (QR Code) 
kevalidan KK dapat dilakukan dengan 
menscan QR Code tersebut. Sedangkan 
untuk KTP dan KK sebelum TTD Elektronik 
(QR Code) kevalidannya dapat dicek ke 
kantor Disdukcapil Kota Salatiga dengan 
memenuhi ketentuan. Terimakasih 
 

Laporan 
Selesai 

2 Anonim Pendaftaran Vaksin Di Kota Salatiga 
Saya Eka Putra Sanjaya apoteker di 
apotek angkasa jalan merak no 51 B 
Salatiga 
no telp saya yang bisa dihubungi 
081703335372 
Saya memiliki karyawan 1 berijin 
SIPTTK, dan 5 karyawan tidak berijin 
SIPTTK 

Website 12 Jan 
2021 
10:33:15 
 

Dinas 
Kesehatan 
Kota Salatiga 

Terimakasih atas laporannya, nama yang 
bersangkutan sudah di input di SISDMK 
oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga. 

Laporan 
Selesai 



Tetapi saat saya diminta 
mendaftarkan vaksin gratis yang 
diberikan vaksin gratis hanya yang 
memiliki SIPA dan SIPTTK. 
Info yang diberikan oleh dinkes juga 
sangat minim sehingga saya harus 
mencari info sendiri 
adapun kontak yang diberikan 
kepada saya untuk mendaftarkan 
vaksin gratis ini adalah 
ibu Ana dengan no telp/WA 
085640494975 
 
Saya memiliki banyak rekan apoteker 
di kota surabaya dan malang. mereka 
yang bekerja di apotek mendapatkan 
data untuk login dan mengisi data 
sendiri di sisdmk.kemkes.go.id 
tetapi saya tidak dapat data untuk 
login di web tersebut. hanya diminta 
mengisi data di word saja. 
Dan mereka yang di surabaya dan 
malang dapat mendaftarkan seluruh 
karyawannya termasuk kasir, OB, 
pegawai kebersihan dll. 
 
apakah memang ada peraturan 
berbeda tiap daerah atau 
bagaimana? kenapa hanya di daerah 
saya saja yang peraturan mengenai 
vaksinnya berbeda? 
mohon informasi lebih lanjut.. demi 
kebaikan kita bersama.. untuk 
menanggulangi covid19 ini secara 
tepat dan jelas 
 

3 Danang 
Cahyono 

Jalan Rusak 
https://www.facebook.com/groups/63
1789323529245/permalink/52326295
23445179/ 

Android 2 Feb 
2021 
09:29:12 
 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

JLS status jalan Nasional Laporan 
Selesai 



 Ruang Kota 
Salatiga 
 

4 Anonim Percantik Wajah Kota Salatiga, 
Saya ikut berbahagia dan bangga 
atas keberhasilan Salatiga menjadi 
Kota Paling Toleran di Indonesia, dan 
saya ikut berbangga terkait berita 
yang beberapa kali disampaikan 
beberapa media bahwa akan 
dipercantik wajah kota dari arah timur 
Kota Salatiga, sehingga saya 
menyarankan agar pembangunan 
dimulai dari area Pasar Noborejo, 
agar merata dari selatan, jangan dari 
tingkir dan agar pembangunan trotoar 
lebar nan cantik juga memperhatikan 
kenyamanan pengendara motor, satu 
hal lagi, mohon agar terus 
mempermudah apapun investasi yg 
taat aturan di Salatiga. Salatiga sejuk, 
indah, toleran dan maju. 
 

Website 13 Mar 
2021 
09:12:54 
 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang Kota 
Salatiga 

saran kami terima. terima kasih atas 
sarannya 

Laporan 
Selesai 

5 Anonim Percantik Wajah Kota Salatiga 2 
Selamat siang, 
 
Pak minta tolong untuk dibangun 
trotoar di jalan Argosari mulai dari 
Lambau Randuacir hingga JLS 
simpang empat Randuacir. Dan minta 
tolong tambahkan high mast di 
pertigaan strategis ABC (Patung 
obor) agar terlihat daerah yg rawan 
karena ramainya lokasi dan beberapa 
lokasi vital kota lainnya. Terimakasih, 
semoga Salatiga maju jaya. 
 

Website 14 Mar 
2021 
16:30:44 
 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang Kota 
Salatiga 

Saran Kami terima. untuk saranya kami 
ucapkan terima kasih 

Laporan 
Selesai 

6 Anonim Penataan Kota 
Selamat siang bapak, ibu pejabat 
pemkot salatiga..saya ingin 

Website 31 Mar 
2021 
11:04:52 

Dinas 
Lingkungan 

Yth. Pelapor,  
 
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian 

Laporan 
Selesai 



menyampaikan aspirasi saya terkait 
penataan kota salatiga tercinta, sy 
setiap hari melewati perempatan 
pasar sapi salatiga, tepat di lampu 
merah arah dari solo sudah 
terpasang videotron yg megah dan 
bagus tapi saya miris melihat 
kebersihan dilingkungan sekitarnya 
disitu rumput liar sangat banyak 
bahkan terkadang banyak spanduk2 
yg terpasang di sekitar situ, alangkah 
baiknya lingkungan sekitar 
diperhatikan agar bisa memperindah 
wajah kota..terimakasih 
 

 Hidup Kota 
Salatiga 

Bapak/Ibu terkait dengan kebersihan dan 
keindahan Kota Salatiga. Perlu diketahui 
bahwa rumput liar di Pasar Rejosari masuk 
dalam salah satu area yang menjadi 
prioritas pembangunan pada Tahun 2021. 
Untuk area tepi jalan akan kami usahakan 
untuk dirapikan. Terima Kasih. 

7 Abdul 
Rahim 
Sitorus 

Layanan Persyaratan Dokumen 
Calon Pmi 
Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perindustrian dan 
Tenaga Kerja (Dispernaker) Kota 
Salatiga 
Di Tempat  
 
Dengan Hormat,  
 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tertanggal 9 Februari 2021, bertindak 
untuk dan atas nama serta 
kepentingan hukum klien kami, 
GIYANTI, yang memilih berdomisili 
hukum di alamat kantor Kuasa 
Hukumnya sesuai dengan Surat 
Kuasa tertanggal tersebut, dengan ini 
kami sampaikan hal-hal sebagai 
berikut : 
 
1. Bahwa klien kami GIYANTI adalah 
Calon Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) berstatus Calon PMI Purna 
Penempatan yang sudah kompeten 

Website 19 Apr 
2021 
22:02:31 
 

Dinas 
Perindustrian 
dan Tenaga 
Kerja Kota 
Salatiga 

Kepada Yth. Bp. Abdul Rahim Sitorus 
 
Dengan Hormat,  
Bersamaan dengan tindak lanjut atas 
laporan pengaduan bapak di Lapor.go.id 
kami lampirkan surat resmi sebagai 
tanggapan dari aduan bapak. 
Apabila dikemudian hari terdapat satu dan 
lain hal yang masih perlu ditanyakan kami 
persilahkan menghubungi kantor kami di 
nomor telepon (0298) 313492. 
 
Terima Kasih 

Laporan 
Selesai 



berdasarkan pengalaman kerja 
selama 10 (sepuluh) tahun di 
Singapura sebagai domestic worker 
dan akan kembali lagi bekerja setelah 
terkendala Covid-19 dengan majikan 
yang sama di Singapura; 
2. Bahwa klien kami GIYANTI sudah 
datang ke kantor Dispernaker 
Salatiga sebanyak sekitar 5 (lima) kali 
dalam rangka pengurusan 
persyaratan dokumen dan 
persyaratan administrasi Calon PMI 
yakni sekitar Tanggal 19 Februari 
2021, Tanggal 1 Maret 2021, Tanggal 
19 Maret 2021, Tanggal 30 Maret 
2021 dan Tanggal 1 April 2021, tapi 
hingga detik ini klien kami belum 
dapat kelengkapan persyaratan 
dokumen Calon PMI sebagaimana 
mestinya; 
3. Bahwa Dispernaker Salatiga 
berkewajiban memberikan layanan 
pengurusan persyaratan dokumen 
dan persyaratan administrasi 
penempatan Calon PMI sesuai asas 
mudah, murah, cepat dan aman 
sebagaimana amanah UU No. 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan 
PMI junto  UU No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik yang 
bertujuan lebih menekankan peran 
lebih besar kepada pemerintah dan 
bermaksud mengurangi peran swasta 
dalam proses penempatan PMI; 
4. Bahwa Dispernaker Salatiga 
nyatanya menyerahkan pengurusan 
persyaratan dokumen dan 
persyaratan administrasi penempatan 
Calon PMI yang menjadi kewajiban 
hukumnya kepada Petugas 



Lapangan P3MI PT. Dian Yogya 
Perdana sehingga menyebabkan 
Calon PMI klien kami yang 
seharusnya tidak dibebani biaya 
penempatan (zero cost) justru harus 
mengeluarkan biaya karena biaya 
penempatan tidak lagi murah; 
5. Bahwa klien kami, GIYANTI, baru 
mendapatkan nomor ID : 12601774 
pada tanggal 30 Maret 2021, akan 
tetapi Calon PMI klien kami nyatanya 
hingga kini belum diberi Surat 
Perjanjian Penempatan, surat 
pengantar untuk pembuatan paspor 
Calon PMI dan statusnya 
diberlakukan sebagai Calon PMI 
Purna Penempatan PR2 sehingga 
diwajibkan uji kompetensi, tetapi 
ironisnya tidak difasilitasi oleh 
Dispernaker Salatiga untuk 
melaksanakan uji kompetensi 
sebagaimana mestinya. 
 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, 
Dispernaker Salatiga selaku 
penyelenggara pelayanan publik 
penempatan Calon PMI 
sesungguhnya tidak memenuhi 
kewajiban hukumnya untuk 
membantu dan memfasilitasi klien 
kami GIYANTI sesuai asas mudah, 
murah, cepat dan aman 
sebagaimana amanah UU No. 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan 
PMI junto  UU No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. 
  
Sehubungan dengan itu, maka 
dengan ini kami mohon bantuan 
kepada Yth. Kepala Dispernaker 



Salatiga agar berkenan : 
 
1. Segera memberikan Surat 
Perjanjia 
 

8 Klaudius 
Nikotino 
Putranto 

Vaksinasi Lansia Salatiga Lambat 
Saat ini bagaimana ya proses 
vaksinasi lansia di salatiga?saya lihat 
di kota lain, vaksinasi begitu mudah 
diakses dan masif, ayah saya sudah 
kategori lansia namun tidak ada 
kejelasan untuk proses vaksinasi di 
kota salatiga, informasi dan 
transparansi progress juga susah di 
akses 
 

Website 23 Apr 
2021 
14:42:56 
 

Dinas 
Kesehatan 
Kota Salatiga 

Karena keterbatasan vaksin sehingga 
vaksinasi dilaksanakan secara bertahap. 
Vaksinasi dilaksanakan sesuai ketersediaan 
vaksin. Untuk Lansia koordinasi dengan 
pengurus posyandu wilayah setempat untuk 
selanjutnya pelaksanaan di puskesmas 
wilayah sesuai jadwal dari puskesmas. 
Terimakasih 

Laporan 
Selesai 

9 Anonim Ingin Bayar Pbb Tanah Kok Sulit 
Sejak kepemilikan tanah tahun 2012 
di kauman kidul/dk kauman rt.02 
rw.02 kelurahan kauman kidul 
kecamatan sidorejo kota salatiga. 
saya harus dapat informasi drimana? 
apakah ada pembayaran pbb online, 
sementara sy belum pernah dapat 
surat pemberitahuan pajak terhutang 
mohon responnya 
terimakasih 
ky 
 

Website 27 Apr 
2021 
08:54:45 
 

Badan 
Keuangan 
Daerah Kota 
Salatiga 

Yth. Pelapor,  
 
terima kasih atas kritik dan sarannya. untuk 
informasi dapat diperoleh di kelurahan / 
Kantor BPKPD dengan membawa fotocopy 
sertifikat. Untuk pembayaran online sudah 
dapat dilakukan di tokopedia, gopay, 
bimaQris, ibanking Bank Jateng, Alfamart 
dan Indomaret terdekat 
 
sekian terima kasih, 
 
 
Admin 
 

Laporan 
Selesai 

10 Anonim Peningkatan Jalan Argoboga & 
Argosari 
Dear Pak Yuliyanto/Dinas Tata 
Ruang/Dishub, 
 
Sebagaimana kita ketahui jalan 
Argoboga dan argosari sudah 
memperlihatkan sentra ekonomi, 
banyak jajakan jajanan ruko toko 

Website 2 Jun 
2021 
18:10:09 
 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang Kota 
Salatiga 

Kondisi Jl. Argo Boga dan Jl. Argosari 
sesuai data Pendataan Kondisi Jalan Tahun 
2020, menunjukkan hasil sebagai berikut : 
1. Jl. Argo Boga sepanjang 2.009 mtr dalam 
kondisi Baik 
2. Jl. Argosari sepanjang 3.778 mtr dalam 
kondisi Baik 
Dari data diatas, dapat disimpulkan untuk 
usulan aspalisasi keseluruhan jalan 

Laporan 
Selesai 



perumahan, maka dari itu mohon 
untuk ditingkatkan kualitas jalan 
berupa, aspalisasi, pelebaran jalan, 
pembangunan trotoar dan 
penambahan LPJU LED LIGHT 
sepanjang jalan tersebut hingga 
tembus ke jalan lingkar selatan (JLS) 
Salatiga. 
 

tersebut. Penanganan yang bisa dilakukan 
yaitu pemeliharaan rutin berkala jalan. 
Untuk pelebaran jalan tidak dimungkinkan 
karena di kanan dan kiri jalan sudah tidak 
ada ruang untuk pelebaran. 
Untuk usulan Penataan Trotoar di tersebut, 
sudah pernah dilaksanakan Perencaan DED 
Penataan Jl. Argo Boga dan kami usulkan di 
Renja SKPD Tahun 2022. 
 

11 Satrio Layanan Pdam Salatiga 
Mengecewakan 
AIR PDAM kota salatiga sering mati, 
petugas tidak merespon laporan 
dengan baik 
 

Website 13 Jun 
2021 
10:53:07 
 

Perusahaan 
Daerah Air 
Minum Kota 
Salatiga 

Untuk aduan mohon disertakan 
alamat,foto,nama atau nomor pelanggan 
guna memudahkan kami dalam menindak 
lanjuti. Untuk percepatan perbaikan maka 
kami dahulukan untuk menyelesaikan aduan 
yang mempunyai keterangan jelas. Mohon 
maaf atas terganggunya pelayanan kami. 
 

Laporan 
Selesai 

12 Anonim Track Trackan Di Jalan Diponegoro 
Track trackan di Jalan 
Diponegoro,Salatiga, dari bunderan 
rumah dinas walikota sampai UKSW 
tiap malam jam 21 sampai jam 2 
pagi, kendaraan terutama motor 
dengan knalpot berisik mengganggu 
ketenangan warga, terutama di masa 
pandemik, penyintas covid perlu 
istirahat dengan tenang. 
 

Website 26 Jun 
2021 
22:42:18 
 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kota Salatiga 

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal 
tersebut, kami akan berkoordinasi dengan 
institusi kepolisian. Tindakan pencegahan 
terhadap para pelaku trek-trekan sudah 
sering dilakukan lewat patroli personil, mulai 
dari teguran untuk tidak berkerumun, 
pembubaran kerumunan, sampai ditindak 
oleh pihak berwajib. Selanjutnya kami akan 
berkoordinasi dengan pihak Polres Salatiga 
dalam menangani masalah ini. 

Laporan 
Selesai 

13 Tyo Rumah Makan Tidak Mau Tutup Tgl 
03-Juli-2021 
Mohon ditindak rumah makan sop 
ayam pak min new di jl. imam bonjol 
23d (samping jne) dan soto pak no 
blotongan di depan perum dliko . 
jl.fatmawati no.1 sidorejo - kota 
salatiga 
 
ada indikasi rumah makan ini tidak 
mau ikuti aturan pemerintah, dan 

Website 2 Jul 
2021 
12:54:26 
 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kota Salatiga 

Terima kasih atas laporannya. Satpol PP 
sudah melakukan tindak lanjut dalam 
rangka mencegah dan mengendalikan 
penyebaran Covid-19 di Kota Salatiga. 
Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dan 
penegakan bersama Tim Gabungan Satpol 
PP, TNI dan Polri atas aturan PPKM mikro 
ataupun PPKM darurat kepada pelaku 
usaha, sehingga warung makan, rumah 
makan, kafe, pkl dan lapak jajanan untuk 
tutup jam 20.00 dan operasionalnya hanya 

Laporan 
Selesai 



akan tetap buka tgl 03-juli-2021 
sampai 20-juli-2021  
 
mohon di cek agar mengikuti aturan 
pemerintah 
 
saya mendengar saat sedang makan 
drumah makan tsb. 
 

menerima delivery/ lewat take a way, tidak 
menerima makan di tempat (dine in). 

14 Anonim Bantuan Kebutuhan Pokok Dari 
Pemkot Untuk Warga Terdampak 
Covid 
Selamat pagi, salam sejahtera 
 
Melihat kondisi persebaran covid 19 
yang semakin mewabah, daerah Kota 
Salatiga pun juga ikut melakukan aksi 
PPKM.  
Banyak pasar dan kegiatan ekonomi 
yang berhenti untuk sementara waktu 
demi memutus rantai Covid 19, 
namun dampak dari segi ekonomi 
pun juga ikut terpuruk. 
Untuk beberapa karyawan BUMN 
yang hidupnya dijamin oleh Negara, 
tetap bisa tenang saat peraturan 
PPKM diberlakukan. 
Begitu pula Pegawai Swasta yang 
masih bisa bekerja dan mendapat 
kepastian upah serta penghasilan 
setiap bulannya, segala kebutuhan 
pokoknya bisa dipastikan tercukupi. 
Namun bagaimana dengan nasib 
para Pedagang dan Pengusaha 
UMKM yang terkena dampak Covid 
19? 
Yang mencari nafkah di hari itu untuk 
makan di hari itu juga? Dan jika tidak 
bergerak, juga tidak ada uang untuk 
sekedar membeli beras/makanan. 

Website 8 Jul 
2021 
10:24:31 
 

Pemerintah 
Kota Salatiga 

Pada saat ini Pemerintah Kota Salatiga 
telah menyediakan bantuan berupa 
sembako dan perlengkapan rumah tangga 
lainnya kepada warga masyarakat 
terdampak Covid-19 dan akibat 
diberlakukannya PPKM, bekerjasama 
dengan perusahaan-perusahaan yg ada di 
Kota Salatiga. Pendistribusian bantuan 
melalui satu pintu di Kecamatan. Untuk itu 
silakan mengajukan untuk mendapat 
bantuan tersebut melalui RT/RW dan 
Kelurahan. 

Laporan 
Selesai 



 
Bapak Pemkot Salatiga yang 
terhormat, Rakyat Salatiga setuju 
dengan peraturan yang dibuat, tapi 
tolong jamin hidup Rakyat. 
Mohon bantuannya untuk 
memberikan segala kebutuhan pokok 
untuk Warga Salatiga,  
Beras, sayur, lauk, popok, pembalut, 
susu bayi, obat obatan dan vitamin 
akan sangat membantu 
keberlangsungan hidup Warga 
Salatiga. 
Pastikan bantuan tersalurkan pada 
warga yang betul-betul membutuhkan 
di semua 4 Kecamatan ( Argomulyo, 
Sidomukti, Sidorejo dan Tingkir), 
jangan sampai warga yang masih 
bisa bekerja dan berstatus Karyawan 
BUMN/ SWASTA/ PNS ikut 
menikmati. 
 
 
 
Terima kasih  
 
 
 
 
Salam hormat dari saya  
Gigi 
8 Juli 2021 
 

15 Anonim Pelanggaran Ppkm, Meresahkan 
Warga 
Di lapangan depan rumah saya 
dijadikan tempat berkumpul anak 
muda tiap malam, mabuk mabukan, 
teriak teriak. Di masa PPKM seperti 
sekarang mereka malah melakukan 

Android 1 Aug 
2021 
19:37:20 
 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kota Salatiga 

Terima kasih atas laporannya ke Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Mohon 
maaf alangkah lebih baik jika aduan 
dilengkapi dengan alamat/ lokasi yang 
dimaksud, agar kami dapat menindak lanjuti 
aduan tersebut dengan cepat dan tepat. 
Untuk menangani dan mengatasi 

Laporan 
Selesai 



itu, belum lagi kegiatan mereka bikin 
resah, berisik dan mabuk mabukan. 
Tolong untuk segera bisa ditindak 
 

permasalahan di masa pandemi Covid-19, 
Satpol PP secara rutin melaksanakan 
pendisiplinan dan penegakan hukum 
kepada masyarakat, pelaku usaha,badan 
usaha dll, agar tetap patuh pada protokol 
kesehatan. Kegiatan secara rutin yang telah 
kami lakukan seperti patroli wilayah, 
menggelar operasi prokes, operasi 
ketertiban kota dan pengendalian wilayah 
kota salatiga. Kegiatan dimaksud untuk 
menyelenggarakan ketertiban dan 
ketentraman masyarakat Kota Salatiga. 
Terima kasih 
 

16 Anonim Pelanggaran Ppkm, Pengaduan 
Masyarakat 
Laporan saya sebelumnya tentang 
pemuda yg berkumpul di lapangan 
depan rumah saya, malam ini terjadi 
lagi. Mereka berkumpul di lapangan 
dekat pemukiman warga, melanggar 
PPKM, teriak teriak, entah itu minum 
minuman berakhohol atau gimana. 
Mereka meresahkan, takutnya nanti 
malah ada apa apa, ditambah lagi 
saya tinggal sendirian dan sekarang 
sedang masa PPKM tapi mereka 
malah bersikap seperti itu. Tolong 
segera ditindak. Lokasi di jalan Ki 
Penjawi IV nomor 1-4 
 

Android 14 Aug 
2021 
19:47:00 
 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kota Salatiga 

Terima kasih atas laporannya kepada kami. 
Sudah kami tindak lanjuti dengan patroli 
keliling Bidang Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat. Semoga dapat 
memberikan kenyamanan kepada 
masyarakat. Semoga peran aktif 
masyarakat dan instansi terkait dapat bahu 
membahu dalam menciptakan ketertiban 
dan ketentraman masyarakat. 

Laporan 
Selesai 

17 Aceng Willy Ktp El Tidak Ditemukan 
Selamat siang. Saya mau 
mengkonfirmasi data e ktp saya. Saat 
saya mau vaksin kenapa kok data ktp 
saya tidak ditemukan ? Berikut nik 
saya 3314101802970003 dengan KK 
3315182712110002. Mohon segera 
ditindaklanjuti agar saya segera bisa 
vaksin untuk keperluan lainnya. 

Website 7 Sep 
2021 
13:46:38 
 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil Kota 
Salatiga 

Yth sdr Aceng Willy 
Sebelumnya Kami dari Disdukcapil kota 
menyampaikan apresiasi dan rasa 
terimakasih atas kesadaran saudara untuk 
mengurus Administrasi Kependudukan 
Agar dapat kami lakukan pengecekan untuk 
laporan saudara, mohon dilampirkan foto 
ktp-el dan kartu keluarga ybs. Terimakasih 

Laporan 
Selesai 



18 Anonim Program Vaksinasi Di Puskesmas 
Kalicacing 
Kebijakan ini tertuang dalam Surat 
Edaran (SE) Kementerian Kesehatan 
Nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi 
Covid-19 melalui Kegiatan Pos 
Pelayanan Vaksinasi. 
Tapi pada kenyataannya hari ini 
Rabu tgl 29 September 2021 di 
Puskesmas kalicacing Salatiga ada 
beberapa warga pendatang yg 
statusnya bekerja di kota Salatiga  
kecewa  tidak dapat ikut program 
vaksinasi hanya karena tidak 
mempunyai surat domisili. Lha kerja 
aja ga pernah ada liburnya disuruh 
ngurusin surat domisili. Ya udah ga 
usah vaksin saja daripada ribet. 
Padahal sudah jelas dgn edaran 
surat dari pemerintah cukup tunjukan 
KTP. Bagaimana program nya 
pemerintah bisa berjalan kalo masih 
banyak aturan untuk mendapatkan 
vaksin. Masih mending banyak warga 
yg mau datang untuk vaksin, tapi kalo 
begini aturanya ya ga vaksin ajalah. 
 

Website 29 Sep 
2021 
12:03:14 
 

Dinas 
Kesehatan 
Kota Salatiga 

Alokasi vaksin di kota Salatiga memang 
sangat terbatas.  Vaksin yang dialokasikan 
ke Puskesmas memang sudah ditentukan 
sasarannya : lansia, difable, ODGJ,  remaja 
ataupun sasaran prioritas yang lain dan 
sudah sejak awal diinformasikan melalui 
Kelurahan/RT/RW setempat sesuai dengan 
wilayah kerja puskesmas. Untuk pekerja 
yang bukan warga Salatiga tapi berdomisili 
di Salatiga vaksinasi lebih diarahkan pada 
kegiatan vaksinasi massal di Disbun 
walaupun sebenarnya kegiatan vaksinasi 
lain dengan sasaran yang lebih beragam 
tanpa melihat KTP juga masih dilayani oleh 
kegiatan vaksinasi yang dikoordinir oleh TNI 
Polri. 
Monggo silahkan saja untuk koordinasi 
dengan penyelenggara TNI polri yang saat 
ini masih memiliki alokasi vaksin untuk 
kegiatan vaksinasi massal. 
Terimakasih 

Laporan 
Selesai 

19 Ayu Listyani Data Kependudukan Belum Online 
#3373021604950001 
#Rudy Setyanto 
#3373012004180004 
#083836791565 
#akan daftar npwp suami tetapi 
validasi data nik tidak terdaftar 
mohon bantuannya segera ya 
 
terimakasih 
 

Website 7 Oct 
2021 
05:56:29 
 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil Kota 
Salatiga 

Yth sdr Ayu Listyani 
Sebelumnya Kami dari Disdukcapil kota 
menyampaikan apresiasi dan rasa 
terimakasih atas kesadaran saudara untuk 
mengurus Administrasi Kependudukan 
Saat ini data kependudukan dengan nik 
3373021604950001 sudah kami bantu 
untuk konsolidasikan, silahkan untuk 
dilakukan pengecekan kembali. Apabila 
permasalah sdr belum terselesaikan 
silahkan datang ke kantor kami atau 

Laporan 
Selesai 



hubungi nomor pelayanan kami di 085-701-
701-704 pada jam kerja. Terimakasih 
 

20 Jarot 
Nurhadi 

Lampu Penerangan Jalan Mati 
Mohon ditinjau oleh dinas Lingkungan 
hidup bahwa mampu penerangan 
jalan di jl kota baru  raya ada yg mati 
tepatnya di depan rumah nomor 92 
rumah'BP SUNARNO RT 03 RW 13 
KELURAHAN BLOTONGAN KEC 
SIDIREJO KOTA SALATIGA 
 

Android 13 Oct 
2021 
10:08:41 
 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Salatiga 

Yth. Pelapor,  
 
Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal 
tersebut sudah di tangani hari selasa 
kemarin dan sudah menyala. 

Laporan 
Selesai 

21 Jarot 
Nurhadi 

Lampu Penerangan Jalan Mati 
Mohon ditinjau oleh dinas Lingkungan 
hidup bahwa mampu penerangan 
jalan di jl kota baru  raya ada yg mati 
tepatnya di depan rumah nomor 92 
rumah'BP SUNARNO RT 03 RW 13 
KELURAHAN BLOTONGAN KEC 
SIDIREJO KOTA SALATIGA 
 

Android 13 Oct 
2021 
10:18:18 
 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Salatiga 

Yth. Pelapor,  
 
Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal 
tersebut sudah di tangani hari selasa 
kemarin dan sudah menyala. 

Laporan 
Selesai 

22 Anonim Pelayanan Lama 
Pelayanan dinas yang lama,, kami 
dari satuan pendidikan minta surat 
rekomendasi terkait guru yang mau 
ikut event. sudang mengajukan surat 
pengantar. setelah sekitar 1 minggu 
saya cek kesana, ternyata surat 
pengantar masih dibawa orang yang 
menerima saat itu. dan setelah 
ditanyakan, baru akan diproses. 
Setelah diproses, butuh waktu 1 
minggu lagi untuk menunggu 
suratnya jadi. Tolong hal-hal yang 
sifatnya pelayanan seperti ini bisa 
lebih baik lagi. semoga pelayanan 
instansi pemerintah bisa lebih baik 
dari pelayanan instansi swasta. 
 

Website 15 Oct 
2021 
07:58:10 
 

Dinas 
Pendidikan 
Salatiga 

Yth. Pelapor,  
 
Terima kasih atas laporan Anda. Kalau 
boleh kami tau, itu untuk event apa dan di 
masukkan ke bidang apa ngih di dinas 
pendidikan? karna kami cek di berkas surat 
masuk di sekretariat tidak ada surat masuk. 
terimakasih. kalau itu masuk ke bu kepala 
dinas pasti kita tindak lanjuti. 

Laporan 
Selesai 



23 Annisa 
Andriani 

Permohonan Informasi Terkait Uji 
Sondir 
Saya sedang mengurus IMB dengan 
rincian bangunan seluas 210 m2 dan 
2 lantai, apakah wajib di uji sondir? 
 

Website 21 Oct 
2021 
08:23:22 
 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu Kota 
Salatiga 
 

Selamat pagi Ibu, menanggapi pertanyaan 
Ibu sebelumnya, pengurusan IMB dengan 
rincian bangunan seluas 210 m2 dan 2 
lantai diperlukan dan wajib Uji Sondir. 
Terima Kasih 

Laporan 
Selesai 

24 Achmad 
Jabil Choiriy 

Bskkm 
Kesalahan NO HP/ Whatsapp 
Kurang satu digit. 
Tercetak 08314653509 yang benar 
083143653509. 
Sehingga sampai saat laporan ini 
belum ada konfirmasi kapan 
pencairan. 
Terima kasih 
 

Website 27 Oct 
2021 
14:19:28 
 

Dinas Sosial 
Kota Salatiga 

Data sudah kami perbaiki, terima kasih 
untuk koreksinya. 
Untuk pencairan saat ini memang belum 
terealisasi. Pencairan a.n tersebut sudah 
masuk dan dijadwalkan pada bulan 
Nopember-Desember tahun 2021. Terima 
Kasih 

Laporan 
Selesai 

25 Anonim Permintaan Informasi Pekerjaan 
1. Bagaimana prosedur melamar 
pekerjaan sebagai guru bahasa 
Inggris di SMP negeri di wilayah kota 
Salatiga? 
2.Bagaimana jika ingin melamar 
posisi tersebut dengan status fresh 
graduate S1 pendidikan bahasa 
Inggris, tetapi ijasah belum keluar, 
apakah boleh hanya melampirkan 
surat keterangan lulus beserta 
transkrip nilai? 
3. Di tahun 2021 hingga 2022 
bagaimana sistem pendapatan guru 
bahasa Inggris di SMP negeri dengan 
status fresh graduate apakah 
mengabdi dahulu baru pendapatan 
sesuai UMR? Atau langsung UMR 
tergantung kebijakan sekolah? 
4. Apakah di kantor dinas pendidikan 
kota. Salatiga ada lowongan 
pekerjaan? Bagaimana cara 

Website 12 Nov 
2021 
20:39:56 
 

Dinas 
Pendidikan 
Salatiga 

Yth. Pelapor,  
 
Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal 
tersebut akan kami sampaikan ke unit yang 
bersangkutan dan akan segera kami 
tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut 
di SP4N LAPOR! 
 
1. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri No 814.1/169/ SJ Tgl 10 Januari 
2013 perihal penegasan larangan 
pengangkatan tenaga honorer, Dinas 
Pendidikan Kota Salatiga tidak  
mengangkat/membuka lowongan untuk guru 
tidak tetap dan sejenisnya di sekolah negeri 
2. Sesuai dengan amanat UU No 14 tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru 
berpendidikan minimal S1, dan dibuktikan 
dengan telah memiliki Ijasah S1. 
3. Sistem pendapatan/ Honor guru tidak 
tetap disekolah negeri saaat ini berasal dari 
Belanja Operasional Sekolah (BOS), 

Laporan 
Selesai 



melamarnya? Dan bagaimana sistem 
pendapatan/salarynya? 
5. Bagaimana cara mendaftar 
pekerjaan di dinas pendidikan 
wilayah kecamatan/korwil? 
Bagaimana cara mendaftarnya? 
Bagaimana sistem pendapatannya? 
 

adanya kebijakan dari pemerntah Kota 
Salatiga dalam hal ini Dinas Pendidikan 
dengan memberikan insentif sebesar UMK 
dengan Syarat dan kriteria tertentu yang 
ditetapkan. 
4 & 5. Lowongan pekerjaan berdasarkan 
analisis jabatan dan beban kerja, kebijakan 
perekrutan pegawai baru di lingkungan 
Dinas Pendidikan dan Korwil ada di Badan 
Kepegawaian dan Pelatihan Sumberdaya 
Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga. Dinas 
Pendidikan Kota Salatiga tidak melakukan 
perekrutan pegawai baru 
 

26 Anonim Layanan Disdukcapil 
Mohon bantuannya, layanana 
disdukcapil gak bisa diakses ... 
http://layanandukcapil.salatiga.go.id/ 
 

Website 18 Nov 
2021 
10:14:28 
 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil Kota 
Salatiga 

Yth. Pelapor,  
 
Sebelumnya Kami dari Disdukcapil kota 
Salatiga menyampaikan apresiasi dan rasa 
terimakasih atas kesadaran saudara untuk 
mengurus Administrasi Kependudukan. 
Terkait pelayanan online melalui website 
http://layanandukcapil.salatiga.go.id/ belum 
dapat diakses, dikarenakan terdapat 
perubahan sistem aplikasi dari pusat. 
Namun anda tidak perlu khawatir Pelayanan 
Online Disdukcapil Kota Salatiga dapat 
diakses melalui nomor whatsapp kami 0857-
0170-1704 atau datang langsung ke Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Salatiga. Terimakasih atas 
perhatiannya. 
 

Laporan 
Selesai 

27 Trijoko 
Yudopuspito 

Lampu Jalan Tiang Listrik Mati Di 
Sekitar Jalan Argoyuwono No. 54 
Kota Salatiga 
Mohon respons cepat untuk 
perbaikan lampu jalan pada tiang 
listrik di sekitar Jalan Argoyuwono no. 
54 Salatiga. Semoga bisa segera 
diperbaiki, kasihan jalanan gelap, 

Website 24 Nov 
2021 
18:36:33 
 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Salatiga 

Sudah Kami Lakukan Perbaikan lampu jalan 
pada tiang listrik di sekitar jalan argoyuwono 
no. 54 salatiga. 
Terimakasih 

Laporan 
Selesai 



apalagi musim hujan bunyi kretek-
kretek, takutnya nyetrum atau 
bagaimana.... 
Semoga dapat dihidupkan lagi 
lampunya dan tidak membahayakan. 
Terimakasih atas komitmen 
pelayanan publiknya,  
Salam Hormat 
Trijoko ... 
 

28 Anonim Pelanggaran Prokes Covid-19 
Pak/bu yg terhormat. Ini kok 
ditemukan ada aksi pelanggaran 
prokes di salatiga. Tepatnya di 
bundaran kota, depan rumah dinas 
walikota pula 
 

Android 29 Nov 
2021 
18:55:30 
 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 
Kota Salatiga 

Sudah kita tindak lanjuti secara rutin dengan 
patroli maupun operasi gabungan dengan 
Tim Gabungan Satpol PP, TNI dan Polri 
untuk semua wilayah di Kota Salatiga 

Laporan 
Selesai 

29 Anonim Pelayanan Puskeswan Kota Salatiga 
Hari ini (16 Desember 2021) saya 
memeriksakan hewan peliharaan 
saya di puskeswan Salatiga, disini 
hewan saya ditangani oleh 1 dokter 
hewan dan 1 koas, pelayanan yang 
diberikan patut diperbenahi, ada 
beberapa poin yang ingin saya 
adukan terkait unit puskeswan ini: 
1. Penanganan yang sangat buruk 
terhadap hewan peliharaan yang 
sedang sakit. Hewan peliharaan 
diperlakukan dengan kasar ketika 
henda dikeluarkan dari pet carrier 
2. Tidak adanya transparansi 
informasi. Petugas pemeriksa dan 
koas tidak menjelaskan obat apa saja 
yang disuntikan / diberikan pada 
hewan, selain itu tidak adanya 
kejelasan alur pengobatan ketika 
pertama kali masuk ke dalam 
puskeswan. 
3. Dan yang paling parah adalah 

Website 16 Dec 
2021 
16:04:20 
 

Dinas Pangan 
Kota Salatiga 

Netizen yang budiman. 
Terkait aduan oleh saudara berikut pada 
tanggal 16 Desember 2021 mengenai 
Pelayanan Puskeswan Kota Salatiga 
Terimakasih atas perhatian saudara 
terhadap pelayanan kami. Perlu kami 
sampaikan beberapa poin klarifikasi 
mengenai aduan dari saudara. 
1. Perlakuan kasar terhadap hewan bersifat 
subyektif. Prinsip dasar penanganan 
(handling) pada saat diperiksa bertujuan 
agar hewan yang diperiksa tidak terlepas, 
hewan tidak tersakiti, dan petugas aman. 
Kami selalu menerapkan prinsip tersebut 
dalam setiap penanganan (handling) hewan 
yang akan diperiksa. 
2. Dalam setiap pelayanan, dokter hewan 
maupun paramedis pasti akan memberikan 
penjelasan mengenai diagnosa penyakit 
dan treatment yang diberikan kepada hewan 
yang diperiksa. Sedangkan untuk alur 
pelayanan sudah tercantum dalam banner 
yang diletakkan di sisi resepsionis setiap 

Laporan 
Selesai 



puskeswan melakukan pemungutan 
biaya yang tidak sedikit, mengingat 
unit puskeswan dimana-mana 
bersifat gratis. Saya pernah 
memeriksakan hewan saya di semua 
puskeswan di daerah Jogja, dan 
semuanya memberikan pelayanan 
yang sangat baik tanpa menarik 
biaya sepeserpun.  
4. Petugas tidak ramah ketika 
meminta bayaran sikapnya sangat 
ketus. 
5. Terakhir, puskeswan tidak 
menyediakan obat yang otomatis 
saya hanya diberi resep dan harus 
menebus ke apotik, tentunya ini 
menjadi pengeluaran tambahan. 
 
Mohon untuk ditindaklanjuti atas 
keluhan ini semoga puskeswan kota 
Salatiga bisa menjadi lebih baik dan 
bisa mencontoh bagaimana 
puskeswan di Jogja beroperasi. 
Terima kasih. 
 

hari (foto terlampir). 
3. Terkait pemungutan biaya, Puskeswan 
Kota Salatiga tidak memungut biaya jasa 
pelayanan, adapun biaya yang dibayarkan 
adalah biaya pengganti obat, alkes, dan 
sarpras penunjang lainnya, yang belum 
difasilitasi oleh pemerintah dan sudah 
disetujui secara sadar oleh klien/pemilik 
yang dibuktikan dengan tanda tangan pada 
surat pernyataan pada saat melakukan 
pendaftaran (contoh surat pernyataan 
terlampir). Surat ini bukan merupakan 
pemaksaan, jika pemilik tidak bersedia 
maka tindakan juga tidak dilakukan oleh 
petugas Puskeswan. 
Dalam aduan saudara menyebutkan jika 
pengobatan hewan di Puskeswan 
Yogyakarta gratis, akan tetapi dalam 
faktanya tidak demikian. Hal ini dapat 
dicermati pada beberapa Perda berikut : 
- Perda Kota Yogyakarta No.5 Tahun 2012 
Tentang Retribusi Jasa Umum (Pelayanan 
Kesehatan di Pusat Kesehatan Hewan) 
- Perda kab. Bantul No.9 Thun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Pelayanan 
Kesehatan di Pusat Kesehatan Hewan) 
- Perda Kab. Kulon Progo No. 20 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada UPTD Puskeswan Dinas 
Kelautan Perikanan dan Peternakan 
- Perda Kab. Gunung Kidul No. 8 Tahun 
2013 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Pada UPT Puskeswan 
4. Terkait obat-obat yang tidak disediakan 
oleh Puskeswan, pemilik disarankan 
membeli ke Apotek sesuai resep yang telah 
diberikan dan hal itu menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya oleh pemilik. Pemberian 
resep merupakan dokumen legal berisi 
permintaan tertulis dari dokter kepada 



apoteker untuk mempersiapkan dan 
memberikan obat kepada pasien, yang 
dalam hal ini bertujuan untuk 
mempermudah pelayanan kesehatan dalam 
rangka menyehatkan pasien melalui 
tindakan terapi medis yang tidak tersedia 
secara parenteral di Puskeswan.  
Demikian penjelasan dan klarifikasi dari 
kami,kami ucapkan terimakasih atas 
masukan dari saudara salam 
sehatmeowmeow 
 

 


