
1 ignatiusriyanta (No 

Telepon)

Istimewa bapaku 1 ini????..pak info, sudah musim hujan. Ngga ada panas/kemarau. Air 

PDAM di argomulyo salatiga. Yg aliran bersumber di ngrawan. Getasan. Kopeng. Kab 

semarang. Kondisi sekarang masih hidup air TAPI giliran 1 hari hidup. 1 hari mati. Mohon 

pencerahan. Tindakan dan atensi nya. Mungkin nambah sumber air / memperdlm sumber 

air. Karena kalu musim kemarau dr th ke th yg dulu masih mati. Bukan nya daerah tmp 

saya tmp sumber air bnyk. Mohon bantuan nya pak. Suwun sanget

instagram 09-01-2020 

09:00

PDAM Kota 

Salatiga

  Laporan didisposisikan ke PDAM Kota Salatiga.   Mohon alamat lengkap untuk bisa kami tindak lanjuti. 

karena sebagian daerah argomulyo juga menjadi pelanggan PDAM Kab. Semarang.untuk lebih jelas bisa 

datang ke kantor PDAM Jl. Sukowati 66/70.    

Laporan 

Selesai

2 didin 

(d2nusxxxxxxxx)

usul Klo bisa kanan kiri jalan tol dikasih rel kereta api untuk pengankutan barang dan untuk 

supaya jalan2 antar kota tidak rusak karena truk 2 besar dan mengurangi angka kecelakaan 

, dan di setiap exit tol dibuatkan terminal barang untuk dapat disalurkan ke kota kota 

terdekat menghemat transportasi mohon diteruskan karena sekarang aja kita kalah dengan 

cina karena mahalnya ongkos kirim barang andaikan pemerintah menggratiskan ongkos 

kirim ke luar negeri dan daerah2 daripada buat bantuan langsung maka usaha kecil akan 

bisa berjalan dengan cepat , pernah saya beli barang dari cina onkir o rupiah mungkikah 

negara mau menggratiskan ??? saya tulis disini siapa tau pak ganjar maju ke pilpres 

nantinya

Web 14-01-2020 

10:37

Kota Salatiga   Terima kasih atas sarannya   Laporan 

Selesai

3 Agos gunawan 

(No Telepon)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,selamat pagi Pak Ganjar Pranowo,saya ingin 

melapor ke Bapak bahwa warga Bapak tetangga saya,Yang bernama Ahmadi yang saat ini 

sedang menderita kanker ganas di kepalanya,dan istrinya yang bernama siti zuhriyah,juga 

menderita kanker payu dara,yang beralamatkan,KRAJAN 2 CUKILAN RT,12 

RW02,KEC:SURUH KAB; SEMARANG,Saya mohon bantuannya ke Pak Ganjar 

Pranowo,untuk bisa membantu warga Bapak yang sedang sakit,mereka berobat 

menggunakan BPJS,Sudah berusaha berobat ke RSUD SALATIGA,Sekarang RSUD 

Salatiga sudah menyerah karna peralatan yg kurang memadai,Jadi Saya mohon ke Pak 

Ganjar Pranowo untuk bisa membantunya...

Ponsel 23-01-2020 

11:04

Kota Salatiga   Selamat siang, untuk pasien dengan kanker dengan pelayanan kemoterapi dan radioterapi RSUD Kota 

Salatiga belum memiliki fasilitas peralatan kemoterapi, pasien akan dirujuk ke fasyankes yang memilikinya.

Laporan 

Selesai

4 Edi Setiyono 

(edisexxxxxxxx)

Mohon ijin melaporkan pak ganjar, PDAM di wilayah Salatiga kami berada di wilayah 

kelurahan dukuh, kecamatan sidomukti, kota salatiga, Khususnya RW 10, 2 RT yang 

mengalami keluhan air, sudah 4 bulan mengalami seperti ini, sempet di perbaiki, cuma 

bertahan 1 hari saja pak, sudah lelah kami laporan bolak balik selama 4 bulan ini pak, 

kalaupun menyala pasti jam malam, antara jam 22.00 sampai jam 23.00 nanti jam 4.30 pagi 

sudah mati lagi....mohon di pantau pak...

Web 24-01-2020 

17:37

Kota Salatiga   Laporan didisposisikan ke PDAM Kota Salatiga. Laporan 

Bukan 

Wewenang

5 wikan pradipta (No 

Telepon)

selamat sore bapak gubernur.. saya mau lapor atas kinerja dan pelayanan perangkat 

pegawai kecamatan tingkir kota salatiga, kinerja nya sangat lambat sekali, saya minta tanda 

tangan untuk surat waris hampir 2 hari belum jadi kalau saya tidak kejar2, nggak ada tidak 

lanjut, hanya di diamkan saja. yang alasan camatnya rapat, trs camat nya keliling 

lah...padahal surat itu sangat di butuhkan mohon di tindak lanjuti, karena cap dan tanda 

tangan dr kecamatan sangat vital untuk kepengurusan administrasi

Ponsel 25-02-2020 

15:40

Kecamatan Tingkir Berkaitan dengan kasus ini, yang bersangkutan datang pada hari jumat kurang lebih pukul 10.30 WIB 

sementara Camat Tingkir pada saat yang bersamaan baru melaksanakan kegiatan mendampingi kepala 

DPRD Kota Salatiga dalam pemberian bantuan sosial bagi korban yang terkena musibah pohon tumbang di 

Kelurahan Kutowinangun Lor sampai pukul 11.15 WIB sehingga akan terlayani pada hari senin minggu 

berikutnya. terkait penandatanganan memang harus kewenangan camat.   

Laporan 

Selesai

6 Ryan Darmawan 

(No Telepon)

air pdam salatiga mati tiap jam 5 pagi sampai jam 1 siang Ponsel 06-03-2020 

11:41

PDAM Kota 

Salatiga

alamat tidak lengkap.tidak bisa kami proses. Laporan 

Selesai

STATUS

LAPORAN LAPORGUB TAHUN 2020

DITERUSKAN TANGGAPANNO NAMA LAPORAN DARI WAKTU

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



7 achmad yoga (No 

Telepon)

assalamualaikum pak mohon bertanya jika dalam tagihan pdam tidak logis kemana kami 

lapor pak? sudah banyak laporam komplain ke pdam salatiga tentang tagihan yg 

membengkak padahal tidak memakai air sebanyak tagihan,sudah lewat facebook berkali2 

warga juga tidak digubris dinas terkait.  bulan kemarin tagihan saya hanya kurang dari 

50rb,bulan ini tagihan saya 500rb lebih,padahal tidak ada kebocoran.  berkali2 warga 

komplain (saya dapat dari cerita orang2 dan kabar beranda di facebook) dan hasilnya warga 

cuma disuruh nyicil pak  mohon bantuannya pak,saya sdh 2x dapat tagihan yg 

membengkak ini.  (mohon untuk identitas saya dirahasiakan soalnya kakak saya bekerja di 

pdam,takutnya nanti pengaruh ke keluarga saya)  terimakasih banyak pak

Ponsel 09-03-2020 

15:29

PDAM Kota 

Salatiga

DImohon untuk melampirkan nomor pelanggan untuk bisa kita lihat datail riwayat pembayarannya. untuk 

lebih jelas bisa datang ke kantor PDAM Jl. Sukowati 66/70. sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan 

sesuai aturan yang berlaku. 

Laporan 

Selesai

8 sulistyo (No 

Telepon)

Selamat sore pak gub... Saya tenaga kesehatan d salatiga...yg tengah bersiaga pandemi 

covid19 Sudah ada himbauan dari berbagai pihak baik pemerintah pusat.propinsi.dan kota 

untuk tidak mengumpulkn orang dalam jumlah banyak...unt menghindari penyebaran 

covit19... Tapi ada berita..nanti malam...ada pengajian Isra Mi'raj d pulutan salatiga dg 

menghadir kn 200 orang... Kami petugas kesehatan sudah terbayang...resiko yg ada d 

depan mata... Hari ini petugas kesehatan sudah konfirmasi bahwa acara jalan terus... Kami 

akan tetap siaga pak...akan resiko yg mungkin terjadi d tengah situasi pandemi covit19 ini.. 

Semoga kami petugas kesehatan dan kita semua warga Indonesia selalu sehat dan dalam 

perlindungan Tuhan YME... Terimakasih pak...

Ponsel 18-03-2020 

16:59

Kota Salatiga   Laporan segera kami tindak lanjuti.   Laporan sudah ditindaklanjuti.   Laporan sudah ditindaklanjuti. Laporan 

Selesai

9 Nunung Setyowati 

(No Telepon)

 Di Salatiga, di Masjid Assyarkowi, kelurahan Pulutan masih ada yang mengadakan 

kegiatan keagamaan mengundang 200 orang nanti malam. Kami pihak kesehatan, 

Kecamatan sudah berembug dengan panitia sekaligus mengingatkan adanya  surat edaran 

dari Walikota dan kerawanan penyebaran virus Corona... tetapi acara akan terus dilakukan. 

Mohon saran. Terimakasih

Ponsel 18-03-2020 

17:27

Kota Salatiga   Laporan segera kami tindak lanjuti.   Laporan sudah ditindaklanjuti   Laporan sudah ditindaklanjuti. Laporan 

Selesai

10 ANASTASIA TRI 

P (No Telepon)

Mohon kami dipermudah utk mendapatkan masker,, harga masker sangat 

mahal.Kecamatan Sidoreja Kelurahan Salatiga

Ponsel 20-03-2020 

06:08

Dinas Perdagangan 

Kota Salatiga

  Laporan didisposisikan ke Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Laporan 

Terverifikasi

11 Anonim 

(gamauxxxxxxxx)

Tentang covid19..sampai sejauh mana aturan pelarangan orang berkumpul? Apabila ada 

acara peresmian suatu tempat dgn jumlah org yg hadir kurang lebih 100 org ( hanya internal 

) apakah tetap di izinkan? Mohon informasinya

Web 20-03-2020 

18:03

Kota Salatiga   Berdasarkan Maklumat yang dikeluarkan Kapolri dengan nomor Mak/2/lll/2020 tentang kepatuhan terhadap 

kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) pada tanggal 19 Maret 2020, 

Polri tidak akan mengeluarkan izin kegiatan yang sifat mengumpulkan orang atau keramaian. 

https://humas.polri.go.id/2020/03/21/kapolri-keluarkan-maklumat-kawal-kebijakan-pemerintah-cegah-

penularan-covid-19-ini-isinya/   Laporan selesai 

Laporan 

Selesai

12 Sri Wiharso (No 

Telepon)

Di rumah sakit salatiga masih menerima pasien terapi saraf banyak pasiennya yg 

menunggu...kondisi ini apakah masuk kriteria kumpulan masa pak

facebook 21-03-2020 

22:39

Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga

Selamat siang, pasien yang berobat masih diterima, dengan pelayanan social distancing/fisical distancing Laporan 

Selesai

13 Janu Widayatno 

(No Telepon)

Mohon arahan terkait himbauan untuk tidak berkumpul, tapi di Masjid2 di Tingkir Lor, 

Salatiga masih ada pengajian rutin dan belum ada kesadaran masyarakat untuk melakukan 

penyemprotan disinfektan

Ponsel 26-03-2020 

19:25

Satpol PP Kota 

Salatiga

 1. himbauan untuk tidak berkumpul di masjid sudah dilakukan , sesuai dengan himbauan pemerintah sesuai 

dengan surat edaran Lurah Tingkir Lor no. 440/49/604.2 tanggal 26 Maret 2020 tentang percepatan 

penanganan corona virus disease19  2. Penyemprotan disinfektan sudah dilakukan oleh warga masyarakat 

secara mandiri , disamping ada juga penyemprotan oleh PMI, organisasi sosial   

Laporan 

Selesai

14 Fajaryant 

Aprilianto (No 

Telepon)

Assalamualaikum pak, maaf mengganggu waktunya saya mau lapor, ini kok daerah Salatiga 

dan sekitarnya orang-orang masi mudah berkumpul nongkrong d nongkrong, padahal sudah 

ada anjuran sosial distance tp masih pada nekat-nekat aja, dan bandel", mohon tindakannya 

pak Terimakasih

Ponsel 27-03-2020 

20:47

Satpol PP Kota 

Salatiga

Satpol PP kota salatiga sudah melakukan patroli wilayah terkait pengawasan protokol kesehatan COVID 19   

Laporan sudah ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

15 purwanto 

(jagadxxxxxxxx)

untuk meminimalisir penyebaran virus corono.. alangkah baiknya di setiap kampung dibuat 

satgas penanggulangan corona yang terdiri dari warga kampung setempat..yang fungsinya 

untuk memantau pendatang/pemudik dari wilayah zona merah terdampak virus corona.. dan 

paling utama memantau bagi adik adik yang masih duduk di bangku sekolah untuk tetap 

berada dirumah..

Web 28-03-2020 

14:07

Kota Salatiga Terima kasih atas sarannya.    Gugus tugas kampung (RW) memang sdh dianjurkan dihimbau kepada 

masing2 RW, dan ada operasinal bisa pakai guyub RW.

Laporan 

Selesai

16 Lee Retenoir (No 

Telepon)

Ruang isolasi covid RSUD salatiga mohon di cek karena sangat tidak memenuhi syarat dan 

beresiko tinggi penularan 

Ponsel 29-03-2020 

01:42

RSUD dan Dinas 

Kesehatan Kota 

Salatiga

Laporan didisposisikan ke RSUD Kota Salatiga dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga  sudah di tindak lanjuti 

dan sudah ada progress penyiapan ruang isolasi yang sesuai standar dan di siapkan 4 sampai 6 ruang 

isolasi, terimakasih.  

Laporan 

Selesai

17 Himmatul Ulya 

(himmaxxxxxxxx)

Assalamualaikum. Saya mau bertanya pak. Akibat dari covid 19 ini tentu sangat berdampak 

bagi perekonomian indonesia. Terutama masyarakat bawah. Ibu saya sudah tidak bekerja 

selama hampir 2 minggu, keluarga kami tidak dapat pemasukan. Sementara ibuk harus 

menanggung biaya hidup 2 anaknya (saya dan kakak). Keluarga kami tidak mendapatkan 

bantuan dari pemerintah sama sekali seperti pkh kks dsb. Apakah kami bisa mendapat 

bantuan lain pak dari pemerintah? Kami benar benar buntu menghadapi masalah ini. Terima 

kasih

Web 06-04-2020 

05:54

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

saat ini sedang pendataan warga terdampak oleh gugus tugas penanganan covid19 melalui usulan 

kelurahan, silakan berkordinasi dengan RT/RW setempat apakah data saudara sdh diusulkan, atau datang 

langsung ke kelurahan setempat.   saat ini sedang pendataan warga terdampak oleh gugus tugas 

penanganan covid19 melalui usulan kelurahan, silakan berkordinasi dengan RT/RW setempat apakah data 

saudara sdh diusulkan, atau datang langsung ke kelurahan setempat. 

Laporan 

Selesai



18 Sulistiyo Adikoro 

(adikoxxxxxxxx)

Selamat siang Bapak Ganjar..saya warga kota Salatiga,utk pendataan bansos mohon dr 

pihak rt di sosialisasi kembali.Saya warga Tegalombo Blotongan,iya mmg saya ad mobil ,tp 

itu mobil jg hutang ,ngangsur..krn sy bekerja sbg driver online (taxi online)yg terkena 

dampak pandemi covid 19,krn orderan / penumpang yang sangat2 sepi,otomatis 

pendapatan saya jg sangat2 berkurang,t4 tinggal sy jg masih menumpang di rumah budhe . 

Mohon utk Bapak beserta jajaran bisa menyosialisasikan kembali hal trsbt ..kdang 

pendataan ketua RT ,hanya memandang melihat dr segi fisiknya saja,tanpa mendengar 

seperti apa aslinya.. Suwun suwun ????????????????????????

Web 14-04-2020 

08:27

Kecamatan Sidorejo 

Kota Salatiga

Terima kasih atas laporannya, yang termasuk kelompok penerima bansos adalah    1. Pekerja Informal, 

Antara lain Pedagang Kecil, Asongan, dan Pelaku Pariwisata   2. Akibat Pemutusan Hubungan Kerja   

3. Pelaku Jasa Transportasi   4. Tidak Bekerja/Pencari Kerja   Laporan selesai 

Laporan 

Selesai

19 Dedhy christian 

maulana 

(mawaixxxxxxxx)

kepada pak ganjar, gubernur saya, saya mau menyampaikan keluhan saya, 4 hari kemarin 

saya dapat bantuan sembako murah dari pak rt di kampung saya, sembako tsb berupa 

beras 2,5 kg, telur 2 kg, minyak goreng 2 kg, gula 2 kg, tetapi bantuan tsb harus membayar 

separo dari total harga 120 saya harus membayar 60 rbu, yg saya mau tanyakan apakah itu 

bantuan dari pemerintah, kalau bantuan dari pemerintah saya dengar gratis, tetapi kenapa 

harus bayar walaupun cuma membayar separo dari harga total, ??? saya orang tak mampu 

pak, saya seorang sopir serabutan pengiriman luar kota kena dampak covid 19, sekarang 

saya dirumah tidak bisa bekerja padahal saya punya tanggungan istri n anak 2, sudi kiranya 

pak ganjar bisa membantu saya

Web 15-04-2020 

20:31

Kota Salatiga Kegiatan ini sdh rutin dilaksanakan tiap tahun dimulai awal  bulan puasa menyambut lebaran... tujuan utama 

gelar produk ukm dibarengi penjualan sembako murah untuk menarik masyarakat berbelanja produk ukm.. 

karena kondisi dampak akibat virus corona kita sesuaikan penjualan perubahan paket dengan harga 50 %, 

tujuannya untuk meringankan beban masyarakat karena dampak corona,   Jadi tidak berupa bantuan 

hibah...   

Laporan 

Selesai

20 Kristiana 

(Anakrxxxxxxxx)

Pak gubernur saya mau tanya. Apakah kami mendapat bantuan sembako dan kami harus 

membayar??  Terimakasih mohon di jawab

Web 16-04-2020 

10:50

Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Salatiga

Kegiatan tersebut sdh rutin dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM tiap tahun dimulai awal  bulan puasa 

menyambut lebaran... tujuan utama gelar produk ukm dibarengi penjualan sembako murah untuk menarik 

masyarakat berbelanja produk ukm.. karena kondisi dampak akibat virus corona kita sesuaikan penjualan 

perubahan paket dengan harga 50 %, tujuannya untuk meringankan beban masyarakat karena dampak 

corona,   Jadi tidak berupa bantuan hibah...   

Laporan 

Selesai

21 Marchella Devi 

Indriyani 

(marchxxxxxxxx)

Selamat pagi pak Ganjar, maaf mengganggu. Saya Marchella dari Salatiga mau 

mengkonfirmasi bahwa di Salatiga sudah ada 7 kasus positif covid-19. Apakah akan ada 

tindakan khusus bagi Salatiga pak? Mengingat Salatiga kota kecil tapi yang positif sudah 

ada 7????

Web 22-04-2020 

09:09

Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga

Dari hasil surveilance kasus, gugus tugas telah melakukan beberapa hal antara lain :    1. Mengoptimalkan 

sosial distancing dan physical distancing (jaga jarak, hindari kerumunan) seperti penataan pasar pagi.  2. 

Terus melakukan upaya pencegahan melalui penyemprotan disinfektan dan memberikan KIE kepada 

masyarakat tentang CTPS dengan air mengalir dan menerapkan "masker untuk semua".  3. Menyiapkan 

gedung karantina bagi ODP, PDP, dan OTG.    untuk tindakan khusus sampai saat ini telah dilakukan kajian 

epidemologi dan kajian penanganan COVID untuk dilaporkan ke Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan 

pengambilan kebijakan selanjutnya.

Laporan 

Selesai

22 Shidqi Akram (No 

Telepon)

Slmt mlm pak ganjar  Saya warga salatiga tepatnya ngentak mulyo  rt 07 rw 05 

kutowinnangun lor tingkir salatiga Saya ingin mengutarakan keresahan saya tentang adanya 

proyek pembangunan selokan di sekitar tempat tinggal saya. Apakah tepat di saat pandemi 

seperti ini yg setiap hari di gembar gemborka sosial/physical distancing atau apalah2.mlh 

ada pembanguna selokan yg menggumpulkan banyak orang dr entah mana itu 

orangnya.saya resah sekali.apakah itu tidak membahayakan untuk warga sekitar yang 

adalah kampung rapat.karena banyak orang luar jadi berkerumun. Tolong untuk di tanggapi 

pak Apakah saat pandemi seperti ini memang proyek pembanguna selokan yang notabenya 

blm begitu mendesak harus tetap berjalan Terimakasih

Ponsel 23-04-2020 

07:43

Kota Salatiga   Laporan didisposisikan ke Dinas PUPR Laporan 

Terverifikasi

23 Ratna mk 

(nia.mxxxxxxxx)

Terkait dengan beredarnya SE dari dinas pendidikan salatiga no 420/1781/401 tanggal 24 

april 2020 tentang sistem kerja ASN pendidik terdapat 2 poin utama yg menjadi perhatian 

yaitu 1. Sekurang-kurangnya 50% pegawai di sekolah harus hadir 2. Jam kerja di bulan 

ramadha untuk yg 5 hari kerja dari 07.30-15.00 dan untuk yg 6 hari kerja dari 07.30-13.30  

Bahwa SE tersebut bertentangan dengan  1. SE MenPan no 50 Tahun 2020 tentang WFH 

ASN 2. SE MenPan no 51 tahun 2020 tentang jam kerja ASN selama ramadhan (jam kerja 

08.00-15.00) 3.Perpres 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan (yang menyatakan 

utk bekerja dari rumah).  Pertimbangan: 1. Sekolah bukan termasuk pelayanan publik yg 

setiap hari memberikan pelayanan masyakat. 2. Dalam kondisi pandemi dan salatiga yg 

hingga saat sudah 8 org positif, meminta tenaga pendidik sekurang-kurangnya 50% hadir di 

saat sekolah tidak ada kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung adalah kebijakan yg 

kontraproduktif dlm  mengurangi penyebaran covid.                                     Mohon aturan 

tersebut di evaluasi di tengah pandemi covid di salatiga yang hingga hari jumlah positif terus 

bertambah. Terima kasih.

Web 24-04-2020 

20:34

Kota Salatiga   Terima kasih telah menggunakan layanan aduan kami, selanjutnya kami teruskan ke dinas terkait. Laporan 

Selesai

24 harfinas_ibnu (No 

Telepon)

kak mau tanya https://www.liputan6.com/bisnis/read/4237084/ingin-dapat-blt-desa-rp-600-

ribu-per-bulan-ini-syaratnya ini gmn ya kak dapat nya. soalnya selama ini yg ngurusi 

perangkat desa. dan perangkat desa selalu mentingkan yg kenal saja  kita yg terdampak 

selalu di lewatkan

instagram 01-05-2020 

12:51

Kota Salatiga Pendataan warga miskin dan rentan miskin yg diusulkan menerima BLT dari pemerintah pusat dilakukan 

oleh dinas sosial melalui usulan kelurahan, melibatkan RT/RW, TKSK dan tenaga PSM yg ada di setiap 

RW... Utk kota salatiga data ini sudah ditetapkan melalui kep walikota dan diinput ke aplikasi kementrian 

sosial pada 30/4/2020.   

Laporan 

Selesai



25 kado langit (No 

Telepon)

mohon pencerahanya kenapa anak saya mau masuk SMP Negri dgn pendaftaran online, 

tidak bisa(ditolak) dgan alasan domisili blm 1 thun apakah ada alternatif lain untuk 

mendaftarkan. menurut saya kenapa hak warga jateng harus dibeda2 kan

Ponsel 02-05-2020 

09:57

Dinas Pendidikan 

Kota Salatiga

Karena regulasi kami seperti itu untuk tertib administrasi berdasarkan aturan permendikbud 44 tahun 2019 

dan juknis PPDB Kota Salatiga. Untuk KK yang tidak ada batas waktunya dapat mendaftar melalui jalur 

prestasi.   

Laporan 

Selesai

26 Setiady yantomo 

sianturi 

(Setiaxxxxxxxx)

Abg saya di pecat dr perusahaan dgn adanya covid ini. Masa kerja nya 11 tahun, tp tdk ada 

pesangon sama sekali. Mhn bantuan nya pak

Web 02-05-2020 

16:15

Dinas Perindustrian 

dan Tenaga Kerja 

Kota Salatiga

Mohon untuk bisa datang ke kantor Dispernaker kota salatiga di Jl. Ki penjawi 12 guna menemui Mediator 

kami dengan membawa surat perjanjian/kontrak kerja, slip gaji, dan data pendukung lainnya.  

Laporan 

Selesai

27 Hasna Fairuz 

Fadhoil 

(hasnaxxxxxxxx)

Assalamu'alaikum, Pak Ganjar. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Hasna Fairuz 

Fadhoil mahasiswi semester 2 jurusan gizi UIN Walisongo yang berdomisili di Jalan Kyai 

Bogo RT 04/RW 01, Polobogo, Kec. Getasan, Kab. Semarang, Jawa Tengah. Izin 

menanggapi terkait PPDB SMP yang menggunakan sistem zonasi. Bapak, daerah saya 

termasuk daerah terpencil jauh dari pusat kota bahkan dari kantor kecamatan sendiri. 

Kemarin, adik-adik di desa saya mendaftar sekolah ke SMP N 5 Salatiga yang banyak sekali 

diminati selama sistem zonasi, hanya saja akibat kurangnya pembatasan zonasi untuk 

dalam kota ataupun luar kota menyebabkan tidak adanya dari desa saya yang diterima di 

SMP tersebut. Bukan bermaksud apa-apa tetapi saya sangat menyayangkan orang-orang 

yang memiliki potensi yang baik harus tersingkirkan akibat adanya zonasi. Saya tidak 

menyalahkan sistem zonasi hanya saja perlu diperbaiki ke depannya meskipun sekarang 

masih dalam masa sulit di mana kita bersama menghadapi pandemi virus corona.  Saya 

rasa pak pembatasan zonasi perlu dilaksanakan supaya orang-orang di luar kota juga 

memiliki kesempatan melanjutkan sekolah di sekolah yang mereka inginkan. Saya 

menyayangkan untuk sistem zonasi yang hanya mempertimbangkan jarak untuk situasi 

seperti ini, mungkin bisa ditambah melalui jalur prestasi, jalur rapot, atau jalur lain sehingga 

membuka jalur lain bukan sekedar mendapat sekolah tetapi nantinya siswa di sekolah 

tersebut dapat memberikan apresiasi melalui prestasi atau akademisi yang diharapkan 

mampu membuat citra pendidikan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf 

apabila terdapat banyak kesalahan, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Web 05-05-2020 

09:39

Dinas Pendidikan 

Kota Salatiga

  1. Tujuan dari Zonasi mendekatkan jarak calon peserta didik ke sekolah yang dekat    2. Sesuai dengan 

petunjuk teknis kita menggunakan radius dengan memperhitungkan jarak udara, jarak polobogo ke SMPN 7 

lebih dekat (sesuai dengan pencarian menggunakan google maps) yaitu 1,9km dibanding jarak SMP N 5 

Salatiga (sesuai dengan pencarian menggunakan google maps) yaitu 2,1km   3. PPDB tahun 2020 sesuai 

dengan juknis yang digunakan Kota Salatiga yang mengacu sesuai Perwali Kota Salatiga No.13 Tahun 2020 

ada 4 jalur yang digunakan yaitu jalur zonasi,jalur afirmasi (Keluarga Tidak Mampu),jalur perpindahan tugas 

orang tua, dan jalur prestasi   Saran : anak polobogo bisa masuk di sekolah di salatiga dengan mendaftar 

terlebih dahulu di SMPN 7 Salatiga 

Laporan 

Selesai

28 jukyt_11 (No 

Telepon)

Selamat siang pak saya mau lapor harap di perhatikan bansos di kota Salatiga terutama di 

desa Kauman kidul RT 02 RW 02 Salatiga dan pendataan UMKM yg terdampak covid 19 di 

Salatiga ada yang memanipulasi data untuk bansos di kota salatiga,yg membutuhkan tidak 

dapat bansos, yang kaya malah dapat bansos PKH juga dapat,mohon di tindak lanjuti 

bapak,,biar bansos tepat sasaran,kartu prakerja di disini juga ada yg memanipulasi 

data,saya minta tolong bapak mohon di tidak lanjutin,karna saya kasihan dengan orang2 yg 

tidak mampu, terimakasih atas perhatiannya bapak

instagram 09-05-2020 

12:24

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Untuk usulan bansos bagi yang membutuhkan namun belum menerima, segera komunikasikan dengan 

kelurahan melalui RT/RW setempat. Mohon sertakan data warga penerima PKH yang menerima bansos 

untuk dapat dicek dan ditindaklanjuti. Mohon sertakan data manipulasi kartu pra kerja yang anda ketahui.  

Laporan 

Selesai

29 Ziad Rofiki (No 

Telepon)

dimana kah kepala Badan Intelijen Negara wilayah Salatiga? saya dikerjai oknumnya, tapi 

tidak tahu identitas, tapi pasti BIN wilayah Salatiga, saya sudah begitu menderita, kalau 

tidak ketemu selesai sudah hidup saya

Ponsel 12-05-2020 

10:33

Kesbangpol Kota 

Salatiga

terimakasih atas laporannya, kami dari dinas kesbangpol kota salatiga akan memfasilitasi pertemuan 

saudara dengan anggota BIN wilayah kota Salatiga, untuk itu mohon kehadiran saudara pada tanggal 18 Mei 

2020 Jam 09.00 di kantor Dinas Kesbangpol Kota Salatiga, Jl. Letjend Sukowati No.51 Salatiga. Laporan 

sudah ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

30 Ziad Rofiki (No 

Telepon)

ini jawaban mn hasil verifikasi, saya perantauan, dah 5 tahun lebih menderita...tak prakerja 

tak ada bansos, jangan lah tambah kejahatan, tak ada pekerjaan karena kaya gini

Ponsel 14-05-2020 

10:15

Kesbangpol Kota 

Salatiga

terimakasih atas laporannya, kami dari dinas kesbangpol kota salatiga akan memfasilitasi pertemuan 

saudara dengan anggota BIN wilayah kota Salatiga, untuk itu mohon kehadiran saudara pada tanggal 18 Mei 

2020 Jam 09.00 di kantor Dinas Kesbangpol Kota Salatiga, Jl. Letjend Sukowati No.51 Salatiga. Laporan 

sudah ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

31 Ryan Darmawan 

(No Telepon)

Air PDAM Selalu mati pada siang hari, pagi jm 05.00 - 10.00 mati. jam 10.00-15.00 nyala 

itir2. jam 15.00-20.00 mati, lagi. jam 20.00 nyala itir2 sampe pagi jam 05.00 mati lagi. begitu 

terus pak sudah sebulan.

Ponsel 15-05-2020 

08:56

PDAM Kota 

Salatiga

Dimohon untuk mencantumkan alamat lengkap disertai nomor pelanggan PDAM. Untuk bisa segera kita 

tindak lanjuti.  

Laporan 

Selesai

32 Michael arie 

wibowo 

(mikezxxxxxxxx)

Pihak sekolah swasta disalatiga memungut biaya spp full selama 4 bulan.tolong 

perhatiannya.situasi yang berat masa covid 19.tolong bantuannya.terimakasih

Web 15-05-2020 

17:44

Kota Salatiga Laporan didisposisikan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga Laporan 

Terverifikasi

33 Suratmi 

(oktavxxxxxxxx)

Mengenai bantuan covid 19 di RT 01 RW 05 kenapa orang orang yang mendapat bantuan 

adalah orang orang mampu... Apakah dana tersebut salah sasaran atau memang di pilih 

oleh oknum oknum tertentu.? Karena di wilayah RT kami yang mendapat bantuan adalah 

orang orang yang tergolong mampu dan bukan kami yang merupakan buruh kecil... 

Bagaimana dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum 

pada Pancasila..

Web 19-05-2020 

19:37

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Yang bersangkutan sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Salatiga atas nama suaminya Djoko 

Poernomo dengan NIK 3373041108590002dan KK 3373043003100006   

Laporan 

Selesai



34 ANDI CAHYADI 

(cahyaxxxxxxxx)

pak nama saya andi cahyadi saya asli bandung domisili di salatiga..saya sudah minta 

bantuan ke dinsos, kelurahan sama RT setempat tapi malah PHP katanya bisa dapat BLT 

tapi yg dapat malah orang" yg mampu..yg punya kosan saya malah dapat..saya yg kos 

malah ga dapat. ..mohon perhatian nya pak..saya bukan hanya membela perut sendiri tapi 

istri & 2 anak saya..saya tinggalkan no hp saya 085850315322 barangkali pemerintah ada 

yg mau membantu ..terima kasih

Web 19-05-2020 

22:36

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Terima kasih atas laporannya, akan kami teruskan ke pihak terkait.   kriteria penerima bantuan sosial 

bersumber dari dana APBD adalah berdasarkan kesesuaian NIK dan alamat domisili. apabila diketemukan 

data alamat tidak sesuai yang tertera di KTP maka tidak dapat diusulkan dan disarankan untuk berkoordinasi 

dengan kelurahan setempat untuk bisa mendapatkan bantuan sosial non-APBD.   Laporan sudah selesai 

ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

35 Tini Mariana 

Pertiwi 

(tinimxxxxxxxx)

Assalamuallamualaikum pak maaf,... Saya mau bertanya. Bapak meninggal tanggal 5 okt 

2019, PNS di Dinas Perdagangan, pemkot salatiga, sampai saat ini taspen blm juga turun, 

setelah meninggal ada gaji full selama 4 bln.tapi setelah pemutusan surat-surat sudah 

masuk smua, sampai sekarang belum turun juga,uang duka juga belum diterima, tunjangan 

belum ada sama sekali, apakah THR pun juga tidak ada? Kami bertanya kepada petugas 

cuman dilempar lempar, dan kemarin coba bertanya lagi nomor sudah ada katanya 

mesinnya rusak, tolong apakah ini kesalahan kami yang mengurus atau dari pihak yang 

mengurusi di kantor? Kami sangat butuh penjelasan dan bantuan bapak? Apa ya ibu saya 

harus berhutang sana sini pak... Mohon diusut. Terimakasih pak... 

Wassalamualaikum,wr,wb.

Web 20-05-2020 

08:29

Dinas Perdagangan 

Kota Salatiga

  Laporan di disposisikan ke Dinas Perdagangan Kota Salatiga Laporan 

Terverifikasi

36 Dedy Widyantoro 

(No Telepon)

tolong di perhatikan jarak antrian dan mohon bansos dapat disalurkan melalui transfer bank 

bukan kayak gini caranya pak ganjar.masak rakyat harus antri panjang di kantor pos untuk 

dapat bansos.ini malah rentan ketularan virus apalagi yg antri orang tua.gmn ini pak???

Ponsel 21-05-2020 

18:39

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Laporan akan segera ditindak lanjuti.Dari 14.817 penerima BST periode bulan Mei, 1.477 orang menerima 

lewat rekening bank himbara (BTN, BNI, BRI, dan Mandiri).Namun mohon dipahami dengan situasi dan 

kondisi bahwa BST harus disalurkan dengan segera untuk membantu masyarakat terdampak akibat wabah 

covid19, pemerintah menyalurkan lewat kantor pos. Di kota salatiga sudah diupayakan untuk dibagi di 

kecamatan/kelurahan mulai tgl 19 - 21 Mei 2020, dan diatur sedemikian rupa utk phisical 

distancingnya,hanya memang yg tidak sempat ambil di kec/kel, hari ini diambil di kantor pos.Laporan sudah 

ditindaklanjuti.

Laporan 

Selesai

37 Edi Setiyono 

(edisexxxxxxxx)

ijin lapor pak, PDAM wilayah kami mati lagi, katanya harus cuci tangan, gimana mau cuci 

tangan kalau air PDAM mati lagi pak, sudah 3 hari ini, debit air menurun, mau cuci cuci 

susah, jangankan cuci tangan, cuci baju pun harus nunggu lama pak RT.04 RW.10 Dukuh 

Krajan. Kelurahan Dukuh. Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.

Web 23-05-2020 

11:41

PDAM Kota 

Salatiga

Laporan didisposisikan ke PDAM Kota SalatigaLaporan sudah ditindaklanjuti.Laporan sudah ditindaklanjuti. Laporan 

Selesai

38 SITI ROKHIMAH 

(nazrixxxxxxxx)

selamat siang pak,minta maaf sebelumnya pak ganjar,saya mau tanya yang berhaj 

menerima bansos tunai 600ribu itu di lihat dari data apa ya pak..kok di tempat saya yang 

tergolong mampu semua dapat,yang punya pabrik,warung besar,bengkel sampai juragan 

semua dapat,tapi kenapa malah yang ekonominya ke bawah tidak dapat pak,bagaimana 

kami tidak iri,saya tidak bekerja,suami hanya buruh bangunan tapi kami tidak dapat,padahal 

sama sama terdampak covid19 juga pak,,memang dapat yang sembakao pak..tapi kan 

nilainya tidak sesuai dengan yang 600 pak,gimana kami tidak menangis pak liat orang2 

yang mampu mengambil pemcairan uang..minta maaf sekali lagi ya pak,sata cuma 

mengungkapkan isi hati saya????????

Web 29-05-2020 

11:42

Kelurahan Tingkir 

Tengah Kota 

Salatiga

Sudah ditindaklanjuti Kelurahan Tingkir Tengah. Laporan sudah ditindaklanjuti. Laporan 

Selesai

39 Maria Magdalena 

Marwanti 

(anticxxxxxxxx)

Selamat malam Pak Ganjar, nama saya Anti warga RT 5 bancaan tengah, saya ingin 

melaporkan dikampung saya perihal orang yang mendapat bantuan BLT 600000 padahal dia 

orang mampu (TIDAK TEPAT SASARAN). Berikut data nama warga tersebut dan 

pekerjaannya. Mohon ditinjau kembali nama nama tersebut agar dananya bisa dialihkan ke 

warga yang lebih membutuhkan. Masih ada warga yang membutuhkan tapi tidak 

mendapatnya. Mohon bantuannya juga untuk merahasiakan laporan saya demi keamanan 

saya dan keluarga.  1. Bagiyono (No KK 3373010102082254) : Juragan ayam dan 

mempunyai rumah yang mewah serta mobil. Terlebih lagi dari lebaran tahun 2019 sampai 

sekarang masih membangun rumah terus. Bisa dicek sendiri rumahnya pak. Terlebih lagi 

perhiasan yang dipakai istrinya besar besar.  2. Danang Setyawan (No KK 

3373012404130001) : Menantu dari pak bagioyo sendiri, mempunyai mobil pribadi dan 

rumah mewah dan perhiasan. Juragan ayam.  3. Suratmin Amin Sudibyo (No KK 

3373010102080839) : Pensiunan perhutani dan juragan ayam. Mempunyai mobil pribadi 

serta mobil pickup. Rumahnya juga mewah.  4. Totok Winarto (No KK 3373010202080197) 

: Pemilik rental motor. Bisa di cek dirumahnya ada berapa motor, belum yang masih dibawa 

oleh mahasiswa yang rental.   5. Suroto (No KK : 3373013101082246) : Memiliki mobil 

pickup.  Semoga pak Ganjar menindaklanjuti agar uang pemerintah tepat sasaran bagi yang 

membutuhkan. Berikut list warga yang membutuhkan :  1. Kumedi (3373013101083679) : 

Duda, dan buruh tani.  2. Watiyem (3373011809170003) : Janda dan sakit struk.  3. Taufik 

Riza (3373012404140001) : Karyawan pabrik yang sedang dirumahkan.  4. Suyoto 

(3373013101082709) : karyawan swasta di hotel bandungan yang sekarang sedang 

dirumahkan dan harus menghidupi 2 orang cucu.

Web 29-05-2020 

20:01

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Terima kasih atas laporannya, akan segera kami tindak lanjuti. Laporan sudah selesai ditindaklanjuti. Data 

sudah disampaikan ke kelurahan Sidorejo Lor.

Laporan 

Selesai



40 siti rokhimah 

(nazrixxxxxxxx)

assalamualaikum..terimaksih bapak gubernur jawa tengah,saya ingin mencabut laporan 

saya tentang bantuan covid 19 uang tunai 600 ribu,terimakasih karena semua sudah 

terselesaikan dengan baik,terimakasih untuk bapak ketua RW 06 tingkir tengah yang telah 

sigap menanggapi dan telah memberikan pengarahan,dan saya meminta maaf untuk 

seluruh warga tingkir tengah,terutama warga wiroyudan RW 06 atas 

ketidaknyamanannya..sekali lagi terimakasih pak ????????

Web 01-06-2020 

07:43

Kota Salatiga Laporan sudah ditindaklanjutiLaporan selesai Laporan 

Selesai

41 SITI ROKHIMAH 

(nazrixxxxxxxx)

alhamdulillah sudah terselesaikan..terimakasih???????? Web 01-06-2020 

09:50

Kota Salatiga Laporan sudah selesai.Laporan sudah selesai.Laporan sudah selesai. Laporan 

Selesai

42 Faizal Haryo 

Wicaksono 

(faizaxxxxxxxx)

Nama ibu saya Haryani desa ngaglik rt 02 rw 11 no. 16 ledok argomulyo salatiga mau 

melaporkan pak. ibu saya sudah diphk dari damatex sebelum covid. selama ini tidak 

bekerja. saya dan adik saya yg selalu membiayai walaupun kami masih kuat untuk bekerja 

tp setidak kami mendapat bantuan selama dampak covid ini. ini juga berimbas pada saya 

dan adek sehingga kami libur kerja 2 minggu semenjak covid kemudian libur lebaran 2 

minggu lagi. saya hanya kerja di pabrik dan adek saya jualan online. untuk itu mau melapor 

pak selama ini saya belum dapat bantuan dari dampak covid ini pak saya sedangkan 

tetangga kami banyak yang sudah dapat mohon bantuannya pak.

Web 02-06-2020 

23:44

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Yang bersangkutan sudah mendapatkan bantuan dari beberapa pihak dan akan diusulkan untuk mendapat 

bantuan dari pemerintah.   Laporan selesai. 

Laporan 

Selesai

43 Bagus yuli 

paryanto 

(Zafanxxxxxxxx)

Ijin melapor pak gub.. Di desa saya sugihwaras kel randuacir kec argomulyo kota salatiga 

terjadi penyelewangan bantuan dana terdampak covid 19, kami mempunyai tim relawan 

yang sudah menyiapkan orang2 dan saksi yang siap di wawancarai sebagai bukti dan kami 

mempunyai data2 yang kami dapatkan dari relawan kelurahan..Semoga pak ganjar 

menindak lanjuti laporan kami

Web 05-06-2020 

22:06

Kecamatan 

Argomulyo Kota 

Salatiga

Laporan didisposisikan ke Kecamatan Argomulyo  1.  Menyelenggarakan mediasi antara Ketua RT dan 

Ketua RW 05 Kelurahan Randuacir dengan Kelompok Peduli Sugihwaras pada tanggal 18 Juni 2020. 

Mediasi dipimpin oleh Camat Argomulyo dihadiri oleh Lurah Randuacir, Kasi Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo, Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum 

Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo, serta Staf Kecamatan Argomulyo.   2. Kedua belah pihak telah 

sepakat bahwa masing-masing Ketua RT pada RW 05 akan mengembalikan iuran warga penerima BST 

yang disebut sebagai pungli oleh Kelompok Peduli Sugihwaras kepada pemiliknya.   3. Pada tanggal 20 Juni 

2020 , Ketua RT telah menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan mengembalikan uang kepada warga yang 

bersangkutan.    Laporan sudah selesai ditindaklanjuti. 

Laporan 

Selesai

44 Gracia Theofani 

(No Telepon)

Selamat siang bapak. Saya adalah perantau, saya mahasiswa uksw salatiga dan ngekos, 

saya sudah lama kembali ke kampung halaman sebelum corona dan lockdown di 

gempar"kan itupun tidak ada persiapan jadi hanya dengan 1 tas ransel, barang" saya masih 

di kos. Uang kos saya 436k/bulan. Dan sampai sekarang pemilik kos blg harus bayar full 

padahal lagi krisis bgt, kadang kasian sama orgtua,  minta bayar setengah gak boleh kata 

pemilik pak, padahal disana listrik saya matikan semua, tapi mengapa tidak diperbolehkan 

bayar setengah harga. Mohon bantuannya pak. Terimakasih sekali jika bapak membacanya. 

Tuhan selalu menyertai dan melindungi.

Ponsel 06-06-2020 

13:08

Kota Salatiga Mohon maaf laporan tersebut terkait permasalahan personal, dan bukan berkaitan dengan Pemkot Salatiga.   

Mohon maaf laporan tersebut terkait permasalahan personal, dan bukan berkaitan dengan Pemkot Salatiga.   

Laporan selesai. 

Laporan 

Selesai

45 Sumiaty 

(vithaxxxxxxxx)

rt 08 rw 08 salatiga bantuan dampak covid tolong di tindak lanjuti sedang yg benar benar 

terkena dampak covid tidak dapat apa apa sampe sekarang Ibu saya seorang penjual d 

kantin sekolah sekarang sudah menganggur masih ada tanggjngan bri sama bank swasta  

sudah lapor rt rw katanya orang kaya yg dapat bantuan dafi dinas sosial tidak bisa d 

gantikan dari dinas sosial salatiga

Web 09-06-2020 

07:43

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Mohon melampirkan data diri nama dan NIK agar bisa di cek.   Laporan selesai. Laporan 

Selesai

46 VINA SUFIYANA 

(vina.xxxxxxxx)

Saya terdampak covid19 tapi kenapa saya tidak mendapat bantuan yang 600rb bagi yg 

terdampak covid19..terimakasih

Web 09-06-2020 

10:19

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Mohon melengkapi data diri nama dan NIK agar bisa di cek. BST adalah bantuan dari pusat dengan kuota 

terbatas, dinas sosial hanya bisa mengusulkan penghapusan/penambahan berdasar data dari masing2 

kelurahan.   Laporan sudah ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

47 Iput 

(mojopxxxxxxxx)

Dengan momohon kepada yang mulia bpk Gubernur jateng,,,mohon kira nya bisa di 

permudah dan di percepat utk pembuatan npwp berserta pkp di kantor pajak salatiga, 

akhir2 ini pembuatan nowp dan pkp kom lama sekali,,mengingat kebutuhan dlm syarat 

usaha kami utk menuju tertib dan patuh terhadap pemerintah , mohon kira nya di bantu utk 

di percepat dlm pelayanan. Tri maksih jawa tengah masa depanku.

Web 10-06-2020 

09:08

Kota Salatiga Mohon maaf pembuatan npwp dan pkp bukan wewenang Pemerintah Kota Salatiga. Silahkan menghubungi 

Kantor Pajak Pelayanan Pratama Kota Salatiga. 

Laporan 

Selesai



48 Radityo bimo n 

(Bimorxxxxxxxx)

Selamat siang bapak, pak langsung sja ke inti pertanyaan ya pak, di salatiga sekarang 

sedang ada proyek trotar didepann pemkot Salatiga yang menelan anggaran 6m lebih, 

setahu saya trotar masih bagus dan layak untuk di pakai, apakah ini benar dan proyek 

harus ttp berjalan? Sedangkan saya melihat untuk masyarkat sekitar kota salatiga yang 

masih butuh bantuan krn terdanpak covid msh banyak, kehilangan perkerjaan pemasukan 

tidak stabil.. MiRis sya pak, kesannyanya seperti proyek ini di paksakan.. Mohon 

pencerahan pak, Terimakasih sehat selalu pak Tuhan yesus memberkati

Web 10-06-2020 

15:09

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Kota Salatiga

Pembangunan Trotoar Jl. Sukowati dengan sumber dana dari DID (Dana Insentif Daerah). Berdasarkan 

PMK no. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 

Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang dimaksud dengan DID adalah bagian dari 

dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas 

perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum 

pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.   Terkait dengan pemberitaan di 

media sosial dari masyarakat tentang masih dilaksanakannya Pembangunan Trotoar Jl. Sukowati oleh 

Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas PUPR Kota Salatiga dalam situasi pandemi virus covid-19 di tengah 

keadaan tidak stabilnya perekonomian masyarakat sehingga dianjurkan untuk lebih fokus untuk membantu 

masyarakat yang terdampak, dengan ini kami beritahukan bahwa anggaran untuk pekerjaan Pembangunan 

Trotoar Jl. Sukowati tersebut sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 pada 

Dinas PUPR dengan sumber dana anggaran dari DID, di mana anggaran tersebut disalurkan dari 

Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah. Dana inipun sudah mengalami realokasi / pemotongan 

anggaran oleh Pemerintah Pusat untuk pandemi COVID-19. Sedangkan anggaran untuk pekerjaan 

Pembangunan Trotoar Jl. Sukowati yang merupakan salah satu dari sekian pekerjaan yang didanai sumber 

dana DID tidak termasuk yang direalokasi anggarannya oleh Pemerintah Pusat. Maka dari itu Pemerintah 

daerah harus tetap melaksanakannya karena anggaran DID sudah ada ketentuan penyalurannya oleh 

Pemerintah Pusat. Jika pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan akan berakibat terhadap alokasi anggaran 

atau pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah tahun yang akan datang. Pagu Anggaran DID untuk 

Pembangunan Trotoar Sukowati tidak dapat dialihkan oleh Pemerintah Daerah menjadi anggaran untuk 

penanganan pandemi COVID-19. Dan sampai saat inipun belum ada instruksi untuk penghentian pekerjaan 

yang bersumber dana anggaran DID dari Pemerintah Pusat.   Demikian yang dapat kami sampaikan, 

semoga dapat memberi pemahaman lebih dalam bagi masyarakat dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat 

berakhir.       Laporan selesai. 

Laporan 

Selesai

49 Vina sufiyana 

(vina.xxxxxxxx)

Pak gubernur , Saya seorang pedagang yang terdampak covid_19 tetapi kenapa BST yang 

600.000 dari pemerintah saya tidak dapat . Saya tunggu tunggu sudah sampai pencairan 

yang ke dua juga belum dapat . Yang dapat di RT daya koq keluarga perangkat desa dari 

ibu sampai anak2 nya dapat semua . Tergolong mampu semua terbukti bisa bikin musola. 

Saya yang pedagang keliling masa tidak dapat pak gub. Ini data saya . Nama : vina sufiyana 

. Nik . 3373026611910001 . Trimakasih pak .

Web 11-06-2020 

07:06

Kota Salatiga   Laporan didisposisikan ke Dinas Sosial Kota Salatiga   NIK 3373026611910001 atas nama VINA 

SUFIYANA dengan Nomor KK 337302***00003 terdaftar sebagai Penerima Bantuan "APBD Kota Salatiga 

(Tahap II - Bulan Mei 2020)".   Instansi Pengusul: Kelurahan Kalibening. Setiap KK hanya boleh menerima 1 

jenis bantuan.. baik itu bersumber APBD I, APBD II, maupun APBN. Jadi yang sudah dapat bantuan 

sembako tidak bisa di usulkan untuk menerima BST. Mohon melampirkan NIK/No. KK warga yg anda 

anggap tidak layak menerima BST agar kami dapat konfirmasi ke Kelurahan setempat.    Laporan sudah 

selesai ditindaklanjuti. 

Laporan 

Selesai



50 christ leo (No 

Telepon)

UMKM konveksi area Salatiga saya Terima jasa maklon (jait) masker,bisa target besar 

(>>500rb pcs/minggu)tarip bersaing,yg punya proyek MASKER/TAS/APD 

hub:08122815644...mohon bantuannya kalo ada PROYEK MASKER / TAS / APD..bisa ke 

saya...lokasi saya di Salatiga,tolong lagi butuh kerjaan...hub 081 2281 5644 (Leo)

Ponsel 12-06-2020 

13:38

Kota Salatiga   Laporan didisposisikan ke Dinas UMKM Kota Salatiga   Menanggapi tulisan Bapak/Saudara Leo dalam 

laporgub, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal berikut ini :   1. Kami menghargai uneg-uneg (pikiran) 

Bapak/Sdr. Leo yang telah ditulis dan disampaikan melalui laporgub   2. Sesuai denga UU No. 23 Tahun 

2014 tentang " Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 

2015, terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, kewenangan 

daerah kabupaten/kota adalah melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.   3. Usaha mikro 

ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) (UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah)   4. Pemberdayaan dan 

pengembangan usaha kecil kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan usaha menengah kewenangan 

pemerintah pusat.   5. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilaksanakan oleh 

Pemkab/kota antara lain dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta 

desain dan teknologi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan 

koordinasi dengan para pemangku kepentingan.   6. Meskipun demikian, Dinkop UKM Kota Salatiga dalam 

melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha sering juga menyertakan usaha kecil,   7. 

Berkenaan dengan penanganan dampak ekonomi covid-19, Dinkop UKM Provinsi Jateng dibantu Dinkop 

UKM Kab/Kota di Jateng mengadakan pendataan UMKM terdampak covid-19 sebagai bagian dari upaya 

memitigasi guna menentukan kebijakan dan langkah membantu mempertahankan usaha sehingga tidak 

berhenti beroperasi.   8. Kebijakan dan Langkah membantu UMKM terdampak yang dilakukan Dinkop UKM 

Prov. Jateng adalah memberi bantuan sosial jaring pengaman ekonomi (bansos JPE) berupa bahan baku 

produksi bagi pelaku UMKM bidang makanan ringan/snack, subsidi bunga, pendampingan pasar 

(pengadaan/pembelian masker produk UMKM terdampak covid-19 dari kab/kota di Jateng).   9. Berdasarkan 

data kami, Bapak/Sdr. Leo tidak turut serta dalam pendataan UMKM terdampak covid-19 yang dilakukan 

Dinkop UKM Prov. Jateng dengan mengisi melalui web http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/dampakcovid   

10. Kami tidak mengetahui hal-ihwal usaha Bapak/Sdr. Leo, apakah masuk skala mikro, kecil, menengah 

atau besar, alamat usaha, dll. Karena kami belum/tidak memiliki data sedikit pun mengenai usaha  

Bapak/Sdr. Leo, sehingga kami tidak/belum dapat menyertakan dalam kegiatan-kegiatan kami.   11. Dinkop 

Laporan 

Selesai

51 Ira ustanti 

(wilsoxxxxxxxx)

Selamat pagi pak ganjar,saya mau tanya soal penangguhan pdam salatiga ditengah 

pandemi covid ,apakah tdk ada penangguhan tunggakan atau kebijakan lainya,,soalnya 

saya selama 3 bulan terakhir tdk bekerja sama sekali,dan saya juga menempati rumah 

kontrakan,buat makan saja pas pasan apalgi untuk bayar lain2nya,tpi kmrn ada orang pdam 

datang menutup saluran air krna saya ada tunggakan pembayaran 3 bulan ,yang 

disayangkan kenapa langsung ditutup ,knp tdk diberikan waktu untuk mmbayar sedangkan 

disituasi sprti skrg harus rajin cuci tangan dan lain sbgainy,kasus sperti saya msih bnyak yg 

mengalaminya juga ,mohon untuk di cek apakah aturanya sprti itu apalgi ditengah pandemi 

sprti ini bnyak org yg kesulitan ????????????

Web 13-06-2020 

06:47

PDAM Kota 

Salatiga

Sudah disebutkan dalam perjanjian awal pemasangan yang ditandatangani pelanggan. Bahwa dalam waktu 

3 bulan berturut-turut tidak membayar rekening air maka PDAM berhak memutus sambungan ke rumah. 

Untuk lebih jelasnya bisa ke Kantor PDAM Kota Salatiga menemui CS kami.   Laporan sudah selesai 

ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

52 Gita Septiani 

(gitasxxxxxxxx)

Pembagian BLT untuk warga miskin selama pandemi covid tidak tepat sasaran. Yang 

menerima bantuan uang malah orang2 yg kondisi finansial diatas rata2 alias kaya dan yg 

miskin dgn rumah reyot hanya menerima sembako. Penjual mie ayam yg sudah terkenal 

kaya malah masuk koran dgn judul "Warga Teladan Mengembalikan BLT". Bukan masalah 

teladan nya, tp bagaimana bisa nama nya masuk ke daftar orang miskin? Mohon dicek 

ketua RT RW nya, bagaimana bisa orang2 kaya malah dimasukkan data menjadi orang 

miskin? Mohon data pelapor dirahasiakan karena saya pernah diteror dan didatangi 

langsung oleh yg saya laporkan.

Web 13-06-2020 

08:13

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

  Laporan didisposisikan ke Dinas Sosial Kota Salatiga.   Juknis pemberian BST bukanlah warga miskin, 

namun yang terdampak covid. Data usulan RT & RW, sedangkan Dinsos hanya menghimpun data. 1 KK 

hanya boleh menerima 1 jenis bantuan. Jika ternyata yang mendapat undangan adalah yang mampu, 

RT/RW punya hak untuk menahan dan mengembalikan undangan ke PT POS, karena yang membagi 

undangan adalah Kelurahan ke RT/RW masing-masing.   Laporan sudah selesai ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

53 De Pe (No 

Telepon)

dear bapak gubernur yang terhormat, ijinkan rakyatmu ini mengutarakan sebuah unek-unek. 

Saya ingin bertanya bantuan soal BLT/ bantuan covid itu, apakah bantuan itu diberikan oleh 

pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak covid? kalo iya mengapa didesa saya 

tidak semua mendapakan bantuan itu? sebab didesa saya yang terkena dampak covid juga 

banyak.

Ponsel 16-06-2020 

20:20

Kota Salatiga Juknis pemberian BST bukanlah warga miskin, namun yang terdampak covid. Data usulan RT & RW, 

sedangkan Dinsos hanya menghimpun data. 1 KK hanya boleh menerima 1 jenis bantuan. Jika ternyata 

yang mendapat undangan adalah yang mampu, RT/RW punya hak untuk menahan dan mengembalikan 

undangan ke PT POS, karena yang membagi undangan adalah Kelurahan ke RT/RW masing-masing.   

Laporan sudah selesai ditindaklanjuti. 

Laporan 

Selesai

54 gongso_pak_toyo 

(No Telepon)

Kriteria untuk bansos yg 600 RB itu apa ya pak? Kok di Salatiga org punya mobil CRV aja 

dapat, sdg org biasa tidak.

instagram 16-06-2020 

14:57

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Juknis pemberian BST bukanlah warga miskin, namun yang terdampak covid. Data usulan RT & RW, 

sedangkan Dinsos hanya menghimpun data. 1 KK hanya boleh menerima 1 jenis bantuan. Jika ternyata 

yang mendapat undangan adalah yang mampu, RT/RW punya hak untuk menahan dan mengembalikan 

undangan ke PT POS, karena yang membagi undangan adalah Kelurahan ke RT/RW masing-masing.   

Laporan sudah selesai ditindaklanjuti. 

Laporan 

Selesai

55 Yuyun Wahyuni 

(No Telepon)

banyak wanita panggilan yang menjajakan diri dihotel sekitaran salatigA.mereka melakukan 

transaksi BO(boking order)digroup Fb,komunitas pecinta karaoke salatiga(k.p.k.s 

gress).tolong pihak terkait menindak lanjuti.selamatkan kota salatiga dari prostitusi.

Ponsel 17-06-2020 

09:32

Kota Salatiga   Masyarakat dapat berpartisipasi melaporkan grup tersebut melalui fasilitas "Laporan" yang disediakan oleh 

facebook. Semakin banyak masyarakat yang melaporkan maka facebook akan mereview keberadaan grup 

tersebut.    Masyarakat dapat berpartisipasi melaporkan grup tersebut melalui fasilitas "Laporan" yang 

disediakan oleh facebook. Semakin banyak masyarakat yang melaporkan maka facebook akan mereview 

keberadaan grup tersebut.    Laporan selesai. 

Laporan 

Selesai



56 Bangun triharti 

liman legawa 

(tribaxxxxxxxx)

Saya sekarang posisi ada ditegal pak dan mau mengurus penambahan anggota keluarga 

karna skrng lg covid jd sy dilarang dtng ke salatiga sama keluarga sy dan suruh kirim 

berkasnya aja,stlh sy kirim berkas dan diurus sama adek sy pas sampai di dukcapil salatiga 

pintu kantor dihalangi pakai kursi kt mrk gak boleh masuk kecuali urusan mendesak,dan 

diharap melakukan urusan secara online tp kertas pemberitahuan online yg ditempel 

dipapan pengumuman luntur kena air dan adek saya tanya sma petugas dan petugasnya 

jawab saya juga gak bisa baca.apakah memang seperti ini pelayanan publik saat covid 

pak,mohon penjelasannya pak

Web 19-06-2020 

21:41

Disdukcapil Kota 

Salatiga

Yth Bangun Triharti Liman Legawa. Sebelumnya kami dari Disdukcapil Kota Salatiga menyampaikan 

apresiasi dan rasa terima kasih atas kesadaran saudara untuk mengurus Administrasi Kependudukan.   

Layanan Disdukcapil Salatiga selama covid-19 di dorong secara online, dan apabila dengan online 

mengalami kendala kami juga membuka layanan konsultasi melalui whatsapp , terhadap laporan sdr Bangun 

kami sudah tindaklanjuti, dan sudah komunikasi dengan yang bersangkutan.   Atas perhatiannya terima 

kasih   Laporan sudah selesai ditindaklanjuti. 

Laporan 

Selesai

57 Maryadi 

(rotikxxxxxxxx)

Mohon pencerahannya pak gubernur  Untuk Bansos bahan baku bagi UMKM yang 

terdampak covid 19 . Yang kami tanyakan 1.misal istri pelaku IKM suami ASN ,apakah istri 

selaku pelaku IKM berhak mendapatkan Bansos bahan baku ini.   2.Bagi para pelaku IKM 

yang sudah mendapatkan kartu prakerja apa juga bisa mendapatkan bansos bahan baku 

ini.Terimakasih

Web 21-06-2020 

22:49

Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Salatiga

Kami mengucapkan terima kasih atas tulisan Bapak Maryadi.    Pandemi Covid-19 berdampak negatif 

terhadap mayoritas UMKM. Dalam upaya membantu pelaku UMKM terdampak Covid-19 mampu 

mempertahankan usahanya dengan terus berproduksi, Pemprov Jateng mengadakan program/ kegiatan 

bantuan sosial jaring pengaman ekonomi ( bansos JPE) berupa pemberian bahan baku produksi bagi pelaku 

UMKM bidang makanan ringan/snack.    Dinkop UKM Prov Jateng melaui Dinkop UKM kab/kota melakukan 

pendataan UMKM terdampak dengan sistem database berbasis NIK mulai April 2020 melalui https://dinkop-

umkm.jatengprov.go.id/dampakcovid , untuk menjaring UMKM pemohon bansos.    Kriteria calon penerima 

manfaat yang ditentukan Dinkop UKM Prov. Jateng antara lain :      telah tercatat dalam database UMKM 

terdampak dan memiliki legalitas     tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial (DTKS)     tidak 

menerima bantuan JPS maupun JPE dampak covid-19 dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota     

berkomitmen memanfaatknn bantuan untuk bahan baku produksi yang sudah dijalankan sebelumnya     

direkomendasikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Kab/Kota    Dengan mencermati kriteria di atas, 

meskipun suami/istri berstatus ASN, sepanjang memenuhi kriteria di atas, seseorang dapat memperoleh 

bantuan.   Terkait Kartu Prakerja dan bansos JPE, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut       

Bansos JPE adalah program Pemprov Jateng, sedangkan Kartu Prakerja program dari Pemerintah Pusat 

(konsepnya masih disempurnakan)     Penyaluran Bansos JPE tahap ke-1 kepada UMKM penerima 

dilaksanakan pada awal Juni 2020, sedangkan proses pengajuan telah dilakukan pada bulan-bulan 

sebelumnya.     Meskipun saat ini seseorang telah tercatat sebagai peserta Kartu Prakerja, bisa jadi oleh 

karena pengajuan JPE mendahului pendaftaran Kartu Prakerja ( gelombang III dibuka akhir April 2020) dan 

peserta Kartu Prakerja (mungkin) belum memperoleh manfaat apapun, sehingga seseorang mau saja 

memperoleh bansos JPE.     Dalam proses terkait Kartu Prakerja, daerah memiliki akses terbatas/minim 

sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan tahapan demi tahapan selanjutnya atas seseorang yang telah 

difasilitasi dalam pendaftaran.     Dalam hal seseorang telah mendaftar sebagai calon penerima program 

Kartu Prakerja, namun belum masuk dan terdaftar dalam DTKS, maka tetap berhak diusulkan untuk 

mendapatkan bansos JPE.        Demikian tanggapan kami. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan diterima 

Bapak/Ibu/Sdr. 

Laporan 

Selesai

58 Yuyun Wahyuni 

(No Telepon)

mohon ditertibkan pak,anak anak punk dan anak jalanan disekitaran kota salatiga.mereka 

banyak yg menggangu kenyamanan dan ketertiban disaat mengamen.cwe cwo jd satu dan 

sering tidur kumpul kebo.

Ponsel 22-06-2020 

22:44

Kota Salatiga   Laporan didisposisikan ke Satpol PP Kota Salatiga.   Sudah ditangani beberapa kali oleh satpol pp kota 

salatiga dan terakhir ditertibkan pada hari senin, tgl 22 juni 2019   Bekerja sama dengan tni dan polri, dalam 

operasi gabungan dengan koordinator satpol pp kota salatiga.   Laporan sudah selesai ditindaklanjuti dan 

pembinaan diserahkan kepada dinsos kota salatiga.  

Laporan 

Selesai

59 Iqbal suryo 

wijanarko 

(Iqbalxxxxxxxx)

Saya warga salatiga kelurahan ledok kecamatan argomulyo rt 2 rw11 

ngaglik,assalamualaikum pak ganjar saya mau melaporkan soal bantuan sosial covid 19,dari 

awal bantuan sosial keluarga saya tidak pernah mendapatkan saya kurang tau kenapa dan 

kemungkinan karena apa tau tapi tidak mau suuzdon,pertanyaan besarnya keluarga saya 

Web 25-06-2020 

05:57

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Mohon melampirkan data nama dan NIK/No. KK agar kami dapat konfirmasi ke kelurahan setempat   

Laporan selesai 

Laporan 

Selesai



60 Fun Salatiga (No 

Telepon)

Selamat malam, saya berprofesi sebagai technisi elektronik panggilan di kota salatiga, 

dalam kondisi pandemi corona ini saya diharuskan untuk sangat membatasi area layanan 

service saya, konsekwensinya pendapatan menurun drastis, Puji Tuhan kebutuhan makan 

setiap hari untuk 1istri dan 1anak sementara ini cukup, tapi untuk kebutuhan spp anak, 

listrik, air, bensin untuk motor operasional, dll saya blm bisa memenuhi hal tersebut, maka 

untuk mendongkrak penghasilan, saya mempunyai gagasan untuk membuka kios service 

elektronik, unt pengerjaan barang elektronik terkhusus hp dan tv lcd/led (karena dapat 

diangkut dengan bantuan ojek online)yang akan saya publikasikan, terima barang, dan kirim 

barang secara online (terima dan kirim barang/unit service via ojol/jasa paket), karena 

terkendala beberapa alat kerja saya blm bisa merealisasikan gagasan tersebut, semoga 

dengan curhatan saya ini, pemerintah yang mempunyai otoritas dan kewenangan di kota 

Salatiga, Jawa Tengah dapat membantu mewujudkan gagasan saya diatas, dengan sudi 

memberi bantuan berupa alat (bukan berupa uang) seperti komputer/laptop, solder blower, 

camera microskop, dan alat penunjang lain, agar roda ekonomi technisi, ojol, paket, dll 

dapat berjalan normal..dan semoga juga bisa membantu rekan rekan lain yang mempunyai 

profesi sama seperti saya sebagai technisi panggilan, Terima Kasih, Kiranya Tuhan 

memberkati kita semua. Amin.

Ponsel 30-06-2020 

00:42

Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Salatiga

  Mohon menyertakan identitas lengkap ( Nama, alamat, No Hp)   Laporan didisposisikan ke Dinas Koperasi 

dan UKM Kota Salatiga   Menanggapi aduan saudara kami menghargai dan mengucapkan terima kasih. 

Laporan 

Selesai

61 Fun Salatiga (No 

Telepon)

selamat malam, terima kasih atas respon dan jawaban yang telah diberikan, berikut data diri 

detail saya :   Nama: Robertus langlang widya as  Alamat KTP: Grogol baru Rt05, Rw08, 

Dukuh kec.Sidomukti,  Tempat tinggal : Dsn. Ngepos rt03/rw08, tingkir tengah, kec.Tingkir  

No.HP: 081328075531   terlampir juga laporan sebelumnya dan foto ktp saya, terima 

kasih...

Ponsel 30-06-2020 

22:01

Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Salatiga

Menanggapi aduan saudara Robertus Langlang Widya, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai 

berikut :   a. kami menghargai dan mengucapkan terima kasih atas tulisan Saudara   b. berdasarkan 

ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Salatiga No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, yang dapat diberi bantuan hibah selain pemerintah pusat, 

pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yaitu badan, lembaga, dan 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Memperhatikan Pasal 5 diatas, 

perseorangan/individu tidak dapat diberi bantuan hibah oleh Pemkot Salatiga.   c. Dinas Koperasi UKM di 

tengah pandemi covid-19 saat ini, terkait pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hanya 

menyelenggarakan kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM, antara lain dalam bentuk 

penyediaan voucher (hadiah) bagi masyarakat yang membeli/mengonsumsi barang/jasa yang 

dihasilkan/disediakan para pelaku UMKM di Salatiga. Tujuannya untuk mendorong masyarakat membeli 

produk yang dihasilkan atau disediakan oleh UMKM Salatiga di berbagai sektor sehingga omset penjualan 

meningkat banyak. Bagi para pelaku UMKM, untuk dapat mengikuti kegiatan ini terlebih dahulu mendaftar ke 

Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga dengan memenuhi syarat dan kriteria tertentu.   Demikian tanggapan 

kami untuk dimaklumi dan menjadi pemahaman Saudara. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.   

Laporan selesai 

Laporan 

Selesai

62 Adie Nugroho (No 

Telepon)

saya penerima BST tahap 1 dan 2 bisa di cairkan,tahap ke 3 tidak bisa di cair kan,tanya ke 

dinsos kota salatiga kata nya saya sdh dapat bantuan,tp saya tidak pernah dapat bantuan dr 

dinsos

Ponsel 13-07-2020 

09:00

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Yang bersangkutan sudah dihubungi langsung dan dijelaskan terkait bantuan oleh Dinas Sosial   Laporan 

sudah selesai. 

Laporan 

Selesai

63 Adie Nugroho (No 

Telepon)

saya sdh menerima penjelasan dan info dr pihak dinsos salatiga terimakasih Ponsel 13-07-2020 

11:34

Dinas Sosial Kota 

Salatiga

Yang bersangkutan sudah menerima penjelasan dan info dari Dinas Sosial   Laporan sudah selesai 

ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

64 Rendo Pangestu 

(kopidxxxxxxxx)

Apakah sudah boleh melakukan kegiatan bersama seperti upacara atau sejenisnya seperti 

yang dilakukan pdam salatiga dalam dua hari terakhir. setiap pagi ada kegiatan upacara 

atau apel. mohon informasinya. karena kami sebagai masyarakat saja untuk melakukan 

kegiatan bersama masih dibatasi. beri kami contoh yang benar. terima kasih.

Web 14-07-2020 

07:33

PDAM Kota 

Salatiga

Meskipun melaksanakan apel, Pegawai PDAM Kota Salatiga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 

menggunakan masker dan menjaga jarak.    Meskipun melaksanakan apel, Pegawai PDAM Kota Salatiga 

tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak.    Laporan sudah 

selesai ditindaklanjuti.  

Laporan 

Selesai

65 Sam Beslar (No 

Telepon)

Ada dugaan penyelewengan bantuan covid BLT, ada beberapa nama KK yg terhapus 

ditahap 3 termasuk saya, dengan alasan data tidak masuk diKemensos pusat, karena buat 

saya tidak mungkin data di Kemensos terhapus kalau tidak dihapus dari kelurahan Salatiga, 

yang saya bingung ialah, ada dari pihak BABINSA Salatiga yang bernama Bp. Irmadi yang 

menerangkan dan repot waktu saya tanyakan diKelurahan kalicacing Salatiga., apakah 

tugas Babinsa ada diKelurahan atau dimana. Dan untuk membuat tenang masyarakat, 

mereka (Babinsa, petugas kelurahan, dan petugas lapangan BLT) menerangkan bahwa 

akan ada penggantian bantuan berupa Sembako., dengan catatan bahwa nama nama KK 

akan dihapus dr bantuan Kemesnsos dan akan diganti dari Pusdatin Salatiga. Saya prihatin 

kok bisa-bisanya ada beberapa KK tahap 3 menghilang begitu saja, seperti disulap. Tolong 

Pak, cek para petugasnya termasuk Babinsa yang bernama Bp. Irmadi, karena beliau juga 

kerabat dr kepala kantor Pos Salatiga. Apakah banyak pesulapnya ??? bisa menghilangkan 

data data tahap 3. Suwun Pak

Ponsel 28-07-2020 

14:41

Kota Salatiga Terima kasih, kami koordinasikan dengan pihak terkait untuk ditindaklanjuti.    Yang bersangkutan termasuk 

usulan penghapusan dari kelurahan dan sudah diselesaikan langsung tingkat kelurahan.  

Laporan 

Selesai



66 Fun Salatiga (No 

Telepon)

Yth, setelah laporan disposisi kok blm ada kelanjutan/konfirmasi njih... Ponsel 21-08-2020 

08:36

Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Salatiga

Menanggapi aduan saudara Robertus Langlang Widya, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai 

berikut :   a. kami menghargai dan mengucapkan terima kasih atas tulisan Saudara   b. berdasarkan 

ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Salatiga No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, yang dapat diberi bantuan hibah selain pemerintah pusat, 

pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yaitu badan, lembaga, dan 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Memperhatikan Pasal 5 diatas, 

perseorangan/individu tidak dapat diberi bantuan hibah oleh Pemkot Salatiga.   c. Dinas Koperasi UKM di 

tengah pandemi covid-19 saat ini, terkait pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hanya 

menyelenggarakan kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM, antara lain dalam bentuk 

penyediaan voucher (hadiah) bagi masyarakat yang membeli/mengonsumsi barang/jasa yang 

dihasilkan/disediakan para pelaku UMKM di Salatiga. Tujuannya untuk mendorong masyarakat membeli 

produk yang dihasilkan atau disediakan oleh UMKM Salatiga di berbagai sektor sehingga omset penjualan 

meningkat banyak. Bagi para pelaku UMKM, untuk dapat mengikuti kegiatan ini terlebih dahulu mendaftar ke 

Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga dengan memenuhi syarat dan kriteria tertentu.   Demikian tanggapan 

kami untuk dimaklumi dan menjadi pemahaman Saudara. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.   

Laporan selesai 

Laporan 

Selesai

67 Suryono Suryono 

(No Telepon)

mhn maaf pk gubernur,saya pegawai THL diinstansi pemerintah ,tgs sy penjaga mlm yg 

pnh dgn resiko .tapi kok gaji saya msh dibwh UMK ? trm ksh sebelumnya

Ponsel 29-08-2020 

10:12

Kota Salatiga Terima kasih, kami koordinasikan dengan pihak terkait untuk ditindaklanjuti.   Menindaklanjuti laporan Sdr. 

Suryono melalui layanan laporgub terkait Honorarium Tenaga Harian Lepas, berdasarkan Perwali No. 28 

Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga 

pada Bab III pemberian honor diperhitungkan berdasarkan kriteria : pengalaman kerja, waktu kerja dan jenis 

pekerjaan.  

Laporan 

Selesai

68 nana 

(nanauxxxxxxxx)

pak cicilan pesangon mandeg pak. tolong pt nya disanksi. bayar pesangon gak bisa tapi koq 

bikin kawasan industri. sudah teleconference dengan pak walikota tapi gal ada hasil. kasian 

pak mantan2 buruh itu pasti perlu dananya apalagi lg pandemi beginj

Web 03-09-2020 

14:11

Kota Salatiga Mohon laporan yang jelas, nama perusahan, alamat perusahaan dan contact person saudara yang dapat 

dihubungi agar dapat segera kami ditindaklanjuti.   Demikian tanggapan kami, semoga bermanfaat 

Laporan 

Selesai

69 Alland Timurd 

Djaelani Official 

(No Telepon)

tolong perbaiki sikap dan perilaku CS depan kecamatan argomulyo. ada bapak2 cara jawab 

warga nya kok tidak sopan. nama nya saja juga kantor pelayanan masyarakat kok tidak ada 

tata krama nya... bapak2 cs depan

Ponsel 07-09-2020 

11:56

Kecamatan 

Argomulyo Kota 

Salatiga

Terima kasih atas laporannya, laporan kami teruskan ke Kecamatan Argomulyo.   Terkait dengan laporan 

tersebut, kami kecamatan Argomulyo memohon maaf atas perilaku Petugas Pelayanan Depan. Hari Senin, 7 

September 2020 terjadi lonjakan pelayanan warga yang memohon pengajuan surat Izin IUMK. Jadi kami 

merasa kewalahan dalam melakukan pengecekan data dan berimbas kepada pemberian pelayanan yang 

kurang berkenan kepada warga. Semua warga meminta untuk dilayani cepat karena terakhir pengajuan 

bantuan pada hari tersebut. Terkait hal tersebut, kami akan memperbaiki pelayanan terutama dibagian 

depan. Terima  Kasih 

Laporan 

Selesai

2099 smslaporgub 

(+6281xxxxxxxx)

Selamat pagi pak Gubernur, saya Ronal warga Salatiga, pelaku UMKM yang sudah 

mengajukan pemberkasan 1 bulan yg lalu bahkan semua memenuhi persyaratan utk 

menerima BanPres tersebut tp sampai hr ini TDK ada kejelasan.. 2 kali email pak menteri 

Teten M, TDK ada tanggapan.. selalu ikut webinar UMKM dg beliau bahkan selalu bertanya 

ttg nasib kita UMKM ditengah pendemi ini... Mhn bantuannya pak Gubernur.. terimakasih

Ponsel 21-09-2020 

09:24

Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Salatiga

Menanggapi tulisan Bp. Ronal G. Sirait di situs Lapor Gub terkait Program BPUM (Banpes Produktif) untuk 

UMKM, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :   1. Kami mengucapkan terima kasih atas tulisan 

dan masukan Bapak   2. Tugas dan kewenangan Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga yakni mengusulkan 

usaha mikro dan kecil di wilayah Kota Salatiga yang memenuhi syarat ke Pemerintah Pusat (Kementrian 

Koperasi dan UKM RI)   3. Bapak Ronal telah masuk dalam daftar UMKM yang kami usulkan untuk 

mendapatkan Banpress dan informasi tersebut sudah disampaikan beberapa kali kepada Bapak melalui 

media whatsapp oleh staff kami (Sdr.Andhika)   4. Pemerintah Pusat (Kemenkop dan UKM RI) yang 

berwenang menyeleksi dan memutuskan bahwa UMKM yang diusulkan memenuhi syarat dan disetujui 

untuk mendapatkan Banpres Produktif atau tidak   5. Dinkop UKM Kota Salatiga tidak memiliki akses untuk 

memantau proses selanjutnya dan hasilnya atas UMKM yang telah diusulkan   6. Hanya bank pemerintah 

tertentu yang diberikan data UMKM yang telah disetujui untuk mendapatkan Banpres Produktif   7. Dinkop 

UKM Kota Salatiga perlu berkoordinasi dengan bank pemerintah tersebut untuk mendapatkan data penerima 

Banpres Produktif (BPUM)   8. Proses seleksi dan lain-lain oleh Pemerintah saat ini masih terus berlangsung   

9. Daftar UMKM yang disetujui Pemerintah acapkali berisi UMKM yang diusulkan tidak hanya dari sau tahap 

tertentu   10. Bapak Ronal agar sabar menunggu sampai berakhirnya program tersebut di tahun 2020, 

andaikan belum masuk dalam daftar yang disetujui Pemerintah.   Demikian tanggapan kami. Mudah-

mudahan dapat dimengerti dan diterima Bapak.   Laporan sudah selesai ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai



71 Hary Yanto (No 

Telepon)

Assalamualaikum Wr. Wb.  Selamat sore Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah 

yang kami banggakan.  Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya 

Hariyanto, S. Pd, guru honorer di salah satu SD di Kota Salatiga. Saya sudah mengabdi 

sebagai guru honorer sekitar 15 tahun. Karena faktor usia, saya sudah tidak dapat 

mengikuti seleksi CPNS lagi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, bahwa di kota 

kami, para Guru Tidak Tetap/GTT dan Pegawai Tidak Tetap/PTT sudah bergaji UMK. Yang 

menjadi permasalahan adalah belum adanya SK dari Walikota atau Kepala Dinas 

Pendidikan. Kami di Salatiga mempunyai kelompok Paguyuban GTT PTT SD SMP Sekolah 

Negeri dengan anggota hampir 400 orang. Melalui Paguyuban, kami sudah berjuang 

menemui Walikota, DPRD,  PGRI,  Dewan Pendidikan untuk mengusahakan SK dalam 

rangka legalitas kami. SK tersebut bisa digunakan untuk teman-teman guru yang mengikuti 

sertifikasi. Karena belum ada SK dari Walikota atau Kepala Dinas, sampai saat ini belum 

ada guru honorer SD SMP di Salatiga yang bisa mengikuti PPG dalam rangka sertifikasi 

guru. Dan sampai saat ini, perjuangan kami belum membuahkan hasil. Meskipun lebih 15 

daerah di Jawa Tengah yang sudah mendapatkan SK baik SK Walikota/Bupati maupun SK 

Kepala Dinas Pendidikan. Besar harapan kami, semoga Bapak Gubernur bisa membantu 

kami, mendesak Walikota maupun Kepala Dinas menerbitkan SK dalam rangka legalitas 

kami sebagai guru maupun tenaga kependidikan. Atas bantuan dan perhatian Bapak 

Gubernur, kami ucapkan terima kasih.  Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ponsel 23-09-2020 

16:42

Kota Salatiga Berdasarkan:   Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga 

Honorer menjadi CalonPegawai Negeri Sipil,  sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 tahun 2012, diyatakan bahwa : “sejak ditetapkan peraturan pemrintah ini, semua 

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lainya dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga 

honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,   Surat Edaran Menteri  Dalam 

Negeri  Republik  Indonesia Nomor  841.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan 

Pengangkatan Tenaga Honorer.       Berdasarkan hal tersebut diatas perlu kami sampaikan hal hal sebagai 

berikut bahwa, Gubernur, bupati/walikota dilarang mengangkat tenaga honor atau sejenisnya,   Apabila 

Gubernur atau Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan Tenaga honorer atau sejenisnya, maka 

segala konsekwensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah.   Untuk Kota Salatiga tiap tahun terbit SK Walikota Penerima insentif Kesra bagi 

GTT/PTT, sebagai dasar pembayaran insentif kesra sesuai dengan UMK dan SK tersebut bias digunakan 

dan telah diakui Ditjen GTK sebagai dasar Penerbitan NUPTK bagi GTT/PTT yg telah memenuhi Syarat.       

Laporan sudah selesai ditindaklanjuti 

Laporan 

Selesai

72 Adie Nugroho (No 

Telepon)

blt tahap pertama yg ada 3 gelombang cuma dapat 2,yg gelombang ke 3 tidak 

dapat,sekarang gelombang susulan 4 dan 5 jg tidak dapat,sempat lapor di aplikasi ini ,terus 

di datangi petugas dr dinsos suruh narik laporan,kesalahan memang dr petugas 

lapangan,beliau pun mengakui nya,bingung saya yg salah petugas lapangan kok yg rugi 

harus saya,tolong pak gubernur,pihak dinsos bukan klarifikasi tapi mengintimidasi,

Ponsel 27-09-2020 

20:48

Kota Salatiga Laporan diterima   Terima kasih telah menggunakan layanan aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan ke 

dinas terkait. 

Laporan 

Dalam 

Progress

73 Siti machfiatul 

Chasanah 

(Satrixxxxxxxx)

Saya butuh orderan pak... Corona bikin usaha sy kembang kempis..awal Corona msh 

terbantu dgn bikin masker...tp saat ini sdh ggk mngkn....sy 3 anak.. SMK.. SMP.. 

TK....suami hilang di Papua sejak 5 th yg lalu...sy tdk suka bantuan tunai dan semacamnya 

Krn bikin malas...sy minta orderan sj pak..buat keberlangsungan hidup...byr pinjaman dll 

????????????

Web 25-10-2020 

00:15

Kota Salatiga   Laporan diterima. Laporan 

Terverifikasi

74 maulana fahmi 

ramadhan 

(m.fahxxxxxxxx)

Saya mau curhat pak, saya kan 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 dipermidah saja pak, itu kan  

buku nikah asli, minta legalisir ke KUA juga bisa dan tidak dipermasalahkan. Mohon solusi 

nya pak, terimakasih .. dari maulana fahmi r warga jateng

Web 02-11-2020 

09:59

Kota Salatiga Terima kasih atas aduan saudara, laporan kami teruskan ke pihak terkait. Yang terhormat sdr Maulana 

Fahmi Ramadhan   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  :       pendidikan terakhir Alena yang semula tidak sekolah menjadi tamat SD     

pekerjaaan alena : semula tidak bekerja menjadi : Pelajar     nama kepala keluarga Kunarso Adi Wibowo 

menjadi Kunarso     Nama 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, kami harap kerjasama saudara hadir 

untuk berkoordinasi dengan kasi Identitas Penduduk (sdr Brian) pada jam kerja untuk mencermati bersama 

sama data  saudara      demikian tanggapan yang kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya    

wassalamualaikum wr.wb 

Laporan 

Selesai



75 Deas bella 

(deasbxxxxxxxx)

Mohon pesta pernikahan dicek kembali izinya ,karena sudah banyak yang melanggar 

protokol kesehatan

Web 02-12-2020 

13:45

Kota Salatiga   Terima kasih telah menggunakan layanan aduan kami, selanjutnya laporan kami teruskan pada dinas 

terkait.    Menindaklanjuti aduan atas nama Deas bella tanggal 02-12-2020 13:45 melalui website laporgub , 

tentang izin pesta pernikahan.    Berdasarkan Surat Edaran Walikota No. 443.1/602/101.1 tentang Protokol 

Adaptasi Kebiasaan Baru pada Penyelenggaraan hajatan di lingkungan tempat tinggal menuju masyarakat 

produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , tim assesment kecamatan sudah 

melaksanakan assesment sebelum hajatan dan apabila ada pelanggaran saat pelaksanaan akan kami 

evaluasi dengan berkoordinasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan  Bhayangkara Pembina 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) kelurahan setempat.    Demikian tanggapan kami, 

semoga bermanfaat. 

Laporan 

Selesai

76 Lubabul Maali (No 

Telepon)

suwun pak ganjar, limbah sungai dkampung saya kelar, strom d rawa jga kelar rame malih 

kalian tiyang ugi lare alit pak, saestu panjang umur pak ganjar mugi saget berantai kebaikan 

panjenenganðŸ™•

Ponsel 05-12-2020 

12:58

Kota Salatiga   Terima kasih telah menggunakan layanan aduan kami, selanjutnya laporan kami teruskan pada dinas 

terkait.    Menindaklanjuti aduan atas nama Lubabul Maali pada tanggal 5 Desember 2020 12:58 melalui 

laporgub, tentang penggunaan setrum ikan.    Dinas Pertanian Kota Salatiga sudah menindaklanjuti, Kabid. 

Perikanan datang langsung ke lokasi dan menemui pelapor. Sudah dikonfirmasi dengan yang bersangkutan 

titik lokasi aduan berada di daerah Rowosari, Kab. Semarang.   Dinas Pertanian Kota Salatiga selalu 

memberi pengawasan dan pengarahan dengan memasang spanduk pelarangan " Dilarang Menyetrum Ikan 

di Lokasi"   Demikian tanggapan kami, semoga bermanfaat. 

Laporan 

Selesai

77 Lubabul Maali (No 

Telepon)

dereng kapok ternyata, dengan dalih tidak menyasar dirawa bukankah aliran sungai, jlur 

irigasi tempat favorit ikan, migrasi untuk kawin/cari makan ikan rawa ?? strom kecil/besar 

bkankh sma" strom ?? ttp terlarang untung digunakan ?? mpun semonggo mriku inggang 

kagungan kewenangan negur, sosialisai ulang/tindakn !!

Ponsel 06-12-2020 

15:59

Kota Salatiga Terima kasih telah menggunakan layanan aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan ke dinas terkait.  

Menindaklanjuti aduan atas nama Lubabul Maali pada tanggal 6 Desember 2020 15:59 melalui laporgub 

tentang penggunaan strom di aliran sungai.   Dinas Pertanian Kota Salatiga sudah menindaklanjuti, Kabid 

Perikanan langsung ke lokasi dan menemui pelapor. Sudah dikonfirmasi dengan yang bersangkutan titik 

lokasi aduan berada di daerah Rowosari , Kab. Semarang.    Dinas Pertanian Kota Salatiga selalu memberi 

pengawasan dan pengarahan dengan memasang spanduk pelarangan "Dilarang Menyetrum Ikan di Lokasi " 

.    Demikian tanggapan kami, semoga bermanfaat  

Laporan 

Selesai

78 Ana Afiqotul 

Azqiyah 

(anafixxxxxxxx)

Pak Gub, Sertifikasi Guru SMP di Kota Salatiga untuk triwulan 4 2020 (Okt-Des) hanya 

diberikan/dicairkan 2 bulan saja, katanya yg 1 bulan untuk dana penanggulangan COVID. 

Apakah aturannya memang seperti itu Pak Gub? Maturnuwun

Web 14-12-2020 

13:31

Kota Salatiga Terima kasih telah menggunakan layanan aduan kami, selanjutnya laporan kami teruskan pada dinas 

terkait.    Menindaklanjuti aduan atas nama Ana Afiqotul Azqiyah pada tanggal 14 Desember 2020 13:31 

melalui website laporgub tentang sertifikasi guru.   Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 

35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka 

penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang 

membahayakan perekonomian nasional perihal alokasi dana Tunjangan profesi guru untuk Kota Salatiga 

tidak cukup untuk pembayaran 12 bulan, hanya cukup untuk pembayaran selama 11 bulan.   Pihak Dinas 

Pendidikan Kota Salatiga sudah memanggil yang bersangkutan untuk memberi penjelasan terkait pencairan 

sertifikasi Guru SMP di Kota Salatiga.  

Laporan 

Selesai

79 yunie.saffa (No 

Telepon)

Assallamuallaikum pak @ganjar_pranowo pak ..kenapa sekarang rumah sakit di ngawen 

salatiga tidak menerima pasien yang sakit nya paru paru malah ujung ujung nya mau 

dikarantina padahal bpk saya gk kena corona ..akhirnya sy bawa pulang bpk sy untuk 

perawatan dirumah seadanya .ada apa dng rumah sakit sekarang ini pak. setiap pasien yng 

sakit mau berobat malah mau dikarantina ..Diboyolali pun juga sama ..tolong pak

instagram 26-12-2020 

10:00

Kota Salatiga Terima kasih telah menggunakan layanan aduan kami, laporan akan kami teruskan ke dinas terkait.  

Menindaklanjuti aduan atas nama yunie.saffa tanggal 26 Desember 2020 10:00 , terima kasih atas 

masukannya. Mohon bisa diberi identitas pasien untuk klarifikasi ke RSPAW. Pada masa pandemi ini seleksi 

pasien untuk perawatan di RS memang ketat karena ketersediaan tempat tidur sangat terbatas dan untuk 

mengurangi resiko paparan Covid-19. Kalau kondisi pasien masih memungkinkan akan disarankan untuk 

perawatan di rumah, tentunya tetap dalam pemantauan petugas medis. Pemantauan kondisi kesehatan 

pasien oleh petugas akan menentukan langkah perawatan selanjutnya.   Demikian tanggapan kami semoga 

bermanfaat. 

Laporan 

Selesai


