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LAPORAN LAPORGUB 2021 

No 
Nama 
Pelapor 
 

Isi Laporan 
 

Sumber 
Laporan 
 

Tanggal  
Dan Waktu 
Laporan 
Masuk 

Instansi 
Terdisposisi 
 

Tindak Lanjut Laporan 
 

Status  
Laporan 
 

1 Yoga Aji 
Handoko 
(No 
Telepon) 

Mas Gub! Salam sehat selalu! Mas 
Gub, bisakah di Pemprov Jateng 
memperlebar jalan di sepanjang 
Terminal Tingkir hingga pintu 
pertigaan masuk Pintu Tol Salatiga 
yang cukup sempit? Saya perhatikan 
sejak pintu Tol Salatiga dibuka hingga 
saat ini, lalu lintas cukup padat. 
Bahkan ketika akhir pekan atau tiba 
hari libur panjang/hari raya, jalan 
tersebut seringkali macet. Sangats 
sayang jika tidak segera diperlebar, 
maka pembebasan lahan dikuatirkan 
makin tidak mudah/sulit. Semoga bisa 
terealisasi untuk kepentingan 
masyarakat Salatiga dan para 
pelancong yang ingin singgah di Kota 
Salatiga. Matur nuwun sangets 
kawigatosinipun Mas Gub. 
 

Web 04-01-2021 
22:29 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke dinas terkait.    
 
Menindaklanjuti laporan atas nama Yoga Aji 
Handoko melalui website laporgub pada 4 
Januari 2021 22:29 , Jalan Tingkir Barukan 
sudah proses pembebasan lahan dan 
pelaksanaan fisik dilakukan pihak TMJ.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

Laporan 
Selesai 

2 Yunus 
Effendi 

Pelayanan Rumah Sakit Salatiga yang 
menurut saya buruk. terutama untuk 
dokter yang praktek.Di papan 

Web 09-01-2021 
09:59 

RSUD Kota 
Salatiga 

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

Laporan 
Terverifikasi 



(yunusxxxxx
xxx) 

informasi tertulis Dr. Yulie Wulandari 
Buka Jam 09.00- Selesai setiap 
Selasa, Kamis, Sabtu Hari ini Sabtu, 9 
Januari 2020 antar kakak periksa. 
Datang sejak jam 08.00 tapi sampai 
sekarang pukul 09.52 WIB belum juga 
ada dokternya. Parah banget 
sistemnya. Apa memang tradisinya 
seperti ini pelayanan 
kesehatan?Tolong ditindak agar 
melayani lebih baik. Kalau tidak bisa 
melakukan pelayanan mending di 
ganti saja dokternya. 
 

3 Rudi 
Haryono 
(No 
Telepon) 

assalamualaikum bapak  saya maw 
tanya nih kenapa saya dan tetangga 
saya tidak pernah dapat bansos  
sedangkan tetangga2 saya yg mampu 
dan kaya malah dapat bansos  

Ponsel 13-01-2021 
07:00 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke dinas terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Rudi 
Haryono pada tanggal 13 Januari 2021 07:00 
pada laporgub, telah dilakukan pengecekan 
data yang bersangkutan atas nama Rudi 
Hariyono telah terdaftar sebagi penerima BTT 
Covid Kota Salatiga. Sampai saat ini belum 
ada informasi terkait perpanjangan bantuan 
tersebut.    
 
Demikian tanggapan kami , semoga 
bermanfaat.  
 

Laporan 
Selesai 

4 NdrikHay 
(No 
Telepon) 

Bagaimana dgn pasar tiban JLS 
Salatiga pak Gub ? Yg notabene 
bukan jual beli kebutuhan pokok, 
namun dalam hal ini kerumunan 
masyarakat hampir sepanjang 1 Km, 
di sisi timur dan kanan jalan, sampai 
buat jalan menjadi tersendat 

twitter 11-01-2021 
08:27 

Dinas 
Perdagangan  

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke dinas terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama NdrikHay 
pada tanggal 11 Januari 2020 08:27 melalui 
website laporgub, sudah terbit Surat Edaran 

Laporan 
Selesai 



No 443.1/019/101.2 tentang Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) 
dalam Rangka Pengendalian Penyebaran 
Covid-19 di Kota Salatiga. Kegiatan yang 
melibatkan kerumunan dilarang selama 
PPKM.      
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

5 thea Tantia 
(No 
Telepon) 

bapak Gub mohon petunjuk, kenapa 
untuk hasil swab test kami yg 
difasilitasi puskesmas knp memakan 
wktu lama. sdh 3 hr blm ada hasil. ada 
info alat lab rusak. kami blm bsa dpt 
obat jika blm ada hasil. trs nasjb klrga 
km yg kontak erat bgmana pak? 

Ponsel 15-01-2021 
09:55 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke dinas terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama thea Tantia 
pada tanggal 15 Januari 2021 09:55 melalui 
laporgub , rata-rata hasil pemeriksaan swab 
keluar dalam jangka waktu 2-5 hari. Sebelum 
hasil swab keluar disarankan istirahat mandiri 
termasuk kontak eratnya.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
  

Laporan 
Selesai 

6 Andrea Putri 
sekar 
Tunjung 
(sekarxxxxx
xxx) 

Kebijakan puskesmas sidorejo lor 
salatiga saat ini untuk keluarga pasien 
covid kontak erat memang tidak dites 
swab? keluarga berusia lansia dan 
sangat berisiko hanya dianjurkan 
memakai masker dan meminum 
vitamin, tetap tinggal bersama pasien 
di rumah yg sama hanya menjaga 
jarak. Apakah memang demikian pak? 
Mohon penjelasannya. 

Web 19-01-2021 
11:54 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke dinas terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Andrea 
Putri Sekar Tanjung tanggal 19 Januari 2021 
11:54 melalui website laporgub, kami 
mengucapkan terima kasih atas pertanyaan 
dan aduan yang disampaikan. Untuk 
pelaksanaan penanganan oleh puskesmas 
Sidorejo Lor Salatiga berdasarkan Pedoman 
Penanganan Revisi 5 dan Surat Edaran 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Nomor 

Laporan 
Selesai 



443/6296/402 perihal Kriteria Pelaksanaan 
Swab (pemeriksaan RT-PCR) Covid-19 
dimana disebutkan bagi keluarga kontak erat 
tanpa gejala tidak dilakukan pemeriksaan RT-
PCR termasuk kontak erat satu rumah kecuali 
pada tenaga kesehatan bila ada hal-hal yang 
belum jelas silahkan saudara menghubungi 
puskesmas. Terima kasih.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
  

7 Dominic Jr 
(No 
Telepon) 

bapak/ibu yang saya hormati, disini 
saya mau tanya bagaimana cara 
daftar sebagai penerima bansos 
khususnya PKH, prakerja, karena 
terbatasnya info yang saya dapatkan, 
karena saya seorang perantau 
dibekasi hanya sebagai buruh harian 
lepas dan istri sedang hamil tua, 
sedangkan pendapatan hanya cukup 
untuk makan, tolong bapak /ibu 
daftarkan saya kl 3373020405150007, 
Kurang lebih nya saya mohon maaf 
dan Terimakasih. 

Ponsel 21-01-2021 
20:52 

Dinas Sosial Terima kasih sudah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke dinas terkait.   
Menindaklanjuti aduan atas nama Dominic Jr 
pada tanggal 21 Januari 2021 20:52 melalui 
website 
laporgub.jatengprov.go.i,    berdasarkan hasil 
penelusuran kami, bahwa Sdr. Prabowo 
Purwandono, memang benar penduduk 
Salatiga tetapi domisilinya di Bekasi. Saat ini 
yang bersangkutan tidak masuk dlm DTKS ( 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ).   Syarat 
untuk mendapatkan program bantuan PKH 
adalah harus masuk dalam DTKS dan ada 
komponen tertentu yang dipersyaratkan. 
Untuk dapat masuk DTKS melalui mekanisme 
pendataan yang telah ditentukan, berdasarkan 
usulan dari wilayah setempat.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

Laporan 
Selesai 

8 Gempita 
sugiarto 
(Gempixxxx
xxxx) 

Sy korban tanah longsor dikarenakan 
talud jurang rusak , mohon bantuan 
pak guburnur utk infratrukturnya. Trm 
kasih 

Web 24-01-2021 
17:19 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 

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

Laporan 
Selesai 



Penataan 
Ruang 

Menindaklanjuti aduan atas nama Gempita 
Sugiarto pada tanggal 24 Januari 2021 17:19 
melalui website laporgub.jatengprov.go.id, 
bangunan yang ambrol berada di sempadan 
sungai. Saat ini sedang dilakukan persiapan 
penanganan, sambil menunggu kondisi cuaca 
membaik.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

9 Desy Noor 
Anggraeni 
(Sobukxxxx
xxxx) 

Mohon bantuan biaya pengobatan 
untuk seorang yang bernama Desy 
Noor Anggraeni yang sedang 
mengidap penyakit radang saraf otak. 
Di Jl Arimbi depan masjid gumuk atau 
di belakang SD Dukuh 03. RT 3, RW 4 
Grogol Sidomukti Salatiga. 

Web 30-01-2021 
21:26 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Desy Noor 
Anggraeni pada tanggal 30 Januari 2021 
21:26 melalui website 
laporgub.provjateng.go.id , Dinas Sosial Kota 
Salatiga belum memiliki kewenangan untuk 
pemberian bantuan berupa biaya kesehatan. 
Untuk keringanan/ pembebasan biaya 
kesehatan Dinas Sosial Kota Salatiga 
melayani rekomendasi Surat Keterangan 
Tidak Mampu dengan syarat-syarat tertentu.    
 
Syarat Pengurusan KIS :       
-SKTM Asli dari RT,RW, 
Kelurahan,Kecamatan     
- FC KK     FC KTP/Akta Kelahiran      
-FC KIS Keluarga Lain (jika Ada)     
 
Syarat Pengurusan Rawat Inao :       
-FC Rujukan dari Puskesmas/RS      
-SKTM Asli dari RT, RW, Kelurahan, 
Kecamatan      
-FC KK      

Laporan 
Selesai 



-FC KTP/Akta Kelahiran      
-FC KIS Keluarga Lain (jika ada)    Informasi 
lain dapat 
mengakses http://dinsos.salatiga.go.id/sktm/   
     
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

10 smslaporgu
b 
(+6281xxxx
xxxx) 

2hari dirumah ,tapi di belakang 
perumahan kota salatiga ada yang 
punya hajatan acara nikah.gimana 
tanggapannya ?? 

Ponsel 06-02-2021 
11:17 

Satpol PP Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan pada tanggal 6 
Februari 2021 11:17 , pelaksanaan PPKM 
sudah berakhir , pihak satpol PP akan terus 
melakukan patroli wilayah terkait penerapan 
protokol kesehatan. Pembatasan jumlah 
kegiatan harus seijin RT/RW/Kelurahan 
setempat.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat. 
  

Laporan 
Selesai 

11 suroso.sltg 
(No 
Telepon) 

Nasib pembudidaya lele, harga pakan 
naik terus, harga lele di pengepul 
semakin anjlog. Salatiga 

instagram 07-02-2021 
19:12 

Dinas Pangan 
dan Pertanian 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama suroso.sltg 
pada tanggal 7 Februari 2021 19:12 melalui 
instagram , secara umum (informasi pedagang 
ikan dipasar) konsumen ikan segar turun 
sementara stock/produk ikan segar stabil 
sehingga berakibat harga secara umum turun, 
pemasaran dengan diecer sendiri biasanya 
akan menaikkan harga jual, harga eceran 
sekitar Rp 20rb/kg jika sekarang harga 
borongan pengepul Rp 14 - 15 rb.  Harga 

Laporan 
Selesai 



pakan ikan yang terus naik sementara harga 
produk turun sangat memberatkan petani ikan, 
menyikapi harga pakan ikan petani harus lebih 
kreatif dalam pemberian pakan seperti 
pemakaian pakan alternatif maupun dengan 
memanfaatkan pakan ikan mandiri atau bisa 
juga dengan pakan ikan tenggelam yang relatif 
lebih murah dan aman digunakan setelah ikan 
kita setengah umur budidaya.   Alternatif yang 
lain dalam mengatasi harga pelet adalah 
dengan memohon dan berharap kepada 
pemerintah khususnya kementerian KKP 
untuk memberikan subsidi pakan ikan seperti 
subsidi pupuk di pertanian.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

12 rissa_dagra
ca (No 
Telepon) 

Selamat siang Pak Ganjar, saya dr 
UKM salatiga jateng. Mohon info pak, 
tentang BPUM. Jadi ceritanya ibu 
saya terdaftar sebagai penerima 
BPUM, waktu itu daftar dari link dinas 
koperasi. Tetapi Ibu saya baru saja 
meninggal dunia, apa masih bisa 
diurus oleh ahli waris ya pak, karena 
usaha juga diteruskan oleh ahli waris. 
Dan sebenarnya yang menentukan 
bisa atau tidaknya itu dari dinas 
koperasi atau Bank penyalur (BRI). 
Mohon infonya Pak, karena dari unit 
BRI mengatakan kalau tidak bisa 
diurus sedangkan saya tanya ke dinas 
disuruh coba untuk diurus oleh ahli 
waris. Terima Kasih Pak. 

instagram 15-02-2021 
13:00 

Dinas 
Koperasi, 
Usaha Kecil, 
dan Menengah 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama 
rissa_dagraca pada tanggal 15 Februari 2021 
13:00 melalui instagram, terima kasih kepada 
warga yang telah memberikan atensinya atas 
pelaksanaan BPUM di Kota Salatiga. 
Berkaitan dengan BPUM, tugas Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
mengusulkan nama-nama pelaku usaha mikro 
yang mendaftarkan lewat Dinkop UKM yang 
memenuhi syarat ke Pemerintah Pusat. 
Pemerintah Pusat yang menyeleksi akhir dan 
memutuskan apakah pemohon disetujui atau 
tidak permohonannya. Pihak BRI yang 
menentukan bisa atau tidaknya dicairkan. 
Saat itu saran kami, ahli waris untuk 
mengurus/menanyakan ke Bank BRI, apakah 

Laporan 
Selesai 



bisa dicairkan atau tidak, apabila pelaku usaha 
mikro pemohon meninggal dunia.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat. 
 

13 Evi Isnawati 
(eviisxxxxxx
xx) 

Mohon bantuan untuk pejabat 
berwenang di Salatiga kami warga 
randuacir (tetep gambirsari dan 
sekitarnya) kesulitan pasang PDAM, 
terpaksa kami numpang PAM milik 
tetangga, terima kasih 

Web 17-02-2021 
09:00 

PDAM Kota 
Salatiga 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Evi Isnawati 
pada tanggal 17 Februari 2020 09:00 melalui 
website laporgub.jatengprov.go.id, mohon 
maaf atas kekurangan dalam pelayanan kami. 
Hal tersebut dikarenakan debit sumber yang 
ada di wilayah tersebut sangat terbatas 
sehingga belum mampu untuk melayani 
semua warga. PDAM Kota Salatiga sudah 
memiliki rencana program untuk mengatasi 
masalah tersebut, semoga dapat segera 
direalisasikan. Untuk informasi lebih jelas bisa 
datang ke Kantor PDAM Kota Salatiga di Jl. 
Sukowati No 66/70, Salatiga.    
 
Demikian tanggapan kami semoga 
bermanfaat.  
 

Laporan 
Selesai 

14 Ulfa 
sopiyanti 
(Ulfasxxxxx
xxx) 

Pak knp saya tidak dapat bantuan sm 
sekali ya sy hanya ibu rumah 
tangga,suami hanya bekerja bersih2 
hotel,sy punya anak kecil jd tdk dpat 
bekerja,rumah numpang mertua,1 
rumah ada 3 KK,,bantuan jenis 
apapun sy tidak pernah 
merasakan,,bahkan bpjs pun 
sebelumnya sy tdk dapat dan sampai 
akhirnya dpt dr tempat kerja 

Web 01-03-2021 
10:18 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke dinas terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Ulfa 
Sopiyanti tanggal 1 Maret 2021 10:18 melalui 
website laporgub.jatengprov.go.id , kami telah 
melakukan pengecekan identitas yang 
bersangkutan. KK yang bersangkutan 
terdaftar sebagai penerima bantuan dampak 

Laporan 
Selesai 



suami,,katanya ada 
BLT,,sembako,,bantuan ibu 
hanil..bantuan balita,,pkh,,bahkan 
prakerja sy dr gelombang 1 sampai 
12,,saya tidak lolos,,bagaimana y pak 
kox bisa seperti itu,,knp sy kox tdk 
terdaftar bantuan sm sekali,,sy juga 
terdampak korona pak,,hotel tempat 
kerja suami juga sepi,,mohon 
bantuannya pak sekiranya sedikit saja 
bisa merasakan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia..maaf 
sebelumnya ya pak 
gubernur???????? 

covid-19 yang bersumber dari APBD Kota 
Salatiga tahap 1 sampai dengan 4 pada tahun 
2020 atas nama Kepala Keluarga Ardiyan 
Bhanu Akbar . Untuk saat ini memang belum 
ada informasi kelanjutan bantuan tersebut.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

15 Momo Akira 
(No 
Telepon) 

siang pak ganjar,mau tanya 
aja...kemaren tanggal 27/2/2021 
teman saya dimintai disekolah dapat 
bantuan tapi suruh tanda tangan,tapi 
kenapa sampai sekarang belom cair 
y?terima kasih pak ganjar. sekolah di 
sd kalicacing 05 salatiga,kelas 5 sd 

facebook 06-03-2021 
11:31 

Dinas 
Pendidikan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke dinas terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Momo Akira 
tanggal 6 maret 2021 11:31 , sebagai 
klarifikasi di Salatiga tidak terdapat SD 
Kalicacing 05, satu-satunya SD Negeri di 
kelurahan Kalicacing adalah SDN Kalicacing 
02. Form tersebut biasanya digunakan 
sebagai syarat pencairan PIP, terkait dengan 
pencairan dana PIP sudah diproses dan 
beberapa sudah dibagikan ke siswa sesuai 
dengan data penerima PIP pada tanggal 10 
Maret 2021.     
 
Demikian tanggapan kami semoga 
bermanfaat.   

Laporan 
Selesai 

16 Santoso 
Soesantio 
(No 
Telepon) 

Permisi, pada pihak terkait.  Diharap 
supaya harga cabai/cabe di pasar bisa 
lebih terkendali karena memberatkan 
pedagang seperti warung kecil 
dengan harga per kg mencapai Rp 

Ponsel 11-03-2021 
02:28 

Dinas 
Perdagangan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 

Laporan 
Selesai 



100.000., berdasar info mahal karena 
ada penyakit pada cabai.  Sekian & 
terimakasih. 

Menindaklanjuti aduan atas nama Santoso 
Soesantio pada tanggal 11 Maret 2021 02:28 
melalui laporgub , Kota Salatiga tidak 
mempunyai gudang penyimpanan yang baik ( 
almari es). Selain itu, musim hujan 
mengakibatkan tanaman cabai membusuk 
dan gagal panen. Seksi Usaha Perdagangan 
Dinas Perdagangan Kota Salatiga sudah 
melaksanakan survey di Kota Salatiga , harga 
cabai belum mencapai Rp. 100.000,- / kg.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

17 Henokh 
bayu 
prianarendr
a 
(Henokxxxx
xxxx) 

Lapangan desa tetep kelurahan 
randuacir kecamatan asrgomulyo kota 
salatiga rusak parah dan ukuran nya 
mengecil karena di pakai akses keluar 
masuk proyek pembangunan pabrik 
sepatu sci... Kalau hujan air dari 
proyek pabrik tersebut mengalir 
membanjiri lapangan hingga ke 
perkampungan. Warga bingung dan 
takut. Mau tanya siapa. Lapor 
kemana. Sudah bicara sama pabrik 
tapi pihak pabrik juga cuma memberi 
jawaban dalam proses dan akan di 
sampaikan ke pemilik perusahan yang 
warga negara asing. Sudah coba 
mengirim surat ke dpr tapi belum ada 
tanggapan. Tolong pak. Di cek dan di 
pelajari. Banyak skandal yg warga 
tidak berani mengungkapkan. Apalagi 
melihat berita kasus guru yang bikin 
video jalan rusak di sukabumi. Warga 
semakin takut mau mempertahankan 
lapangan nya. 

Web 14-03-2021 
08:59 

Kecamatan 
Argomulyo 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Henokh 
Bayu Prianarendra tanggal 14 Maret 2021 
08:59 melalui website laporgub, kami 
Kecamatan Argomulyo langsung 
berkoordinasi dengan Lurah dan perangkat 
Kelurahan Randuacir. Selanjutnya kami 
meninjau lokasi yang dimaksudkan oleh 
saudara. Dari hasil koordinasi dan 
pengamatan kami, didapat hasil seperti 
berikut:        
Status tanah yang digunakan untuk jalan 
masuk ke proyek pembangunan pabrik PT. 
SCI adalah sebagian tanah aset Pemerintah 
Kota Salatiga dengan Hak Pakai No. 09 yang 
disewa oleh PT SCI. Sedangkan lapangan 
sepak bola Tetep Randuacir juga milik aset 
Pemerintah Kota Salatiga dengan status Hak 
Pakai 10. Permasalahannya yaitu :    

Laporan 
Selesai 



1. Sudah pernah dilakukan Pertemuan dan 
mediasi antara PT. SCI dan warga Tetep, 
pada tanggal 4 Maret 2019 di Rumah Makan 
Lembu Lemu. Ada beberapa kesepakatan 
yang diputuskan yaitu Lapangan Sepak bola 
dengan ukuran luas + 7.250 m2 atau 55*95 m 
dan akan ditambah jogging track 10 m. Pihak 
Kelurahan Randuacir sudah berkoordinasi 
dengan PT. SCI dan CKI, bahwa 
pembangunan lapangan tersebut akan 
dibangun setelah proyek pembangunan pabrik 
selesai dilaksanakan.    
     
2. Air Luapan dari akibat Pembangunan Pabrik 
PT. SCI yang membanjiri lapangan dan 
sampai ke pemukiman warga, diakibatkan 
curah hujan yang sangat tinggi dan belum 
tersedianya fasilitas drainase dan sumur 
resapan di sekitar lokasi.    Setelah Kelurahan 
melakukan konfirmasi ke PT. CKI (pelaksana 
proyek pembangunan PT. SCI), pembuatan 
drainase dan sumur resapan masih dalam 
proses pembuatan dan masih dalam tahap 
pengajuan izin ke Pemkot Salatiga. 
        
3. Pemerintah Kota sudah melakukan rapat 
koordinasi dengan  menghadirkan pihak PT 
SCI pada tanggal 3 Maret 2021 dan sepakat 
segera dilakukan sosialisasi kepada 
masyarakat kembali    
      
Demikian Kronologi dan Permasalahan yang 
ada di Lokasi, kiranya apa yang kami 
sampaikan bisa dimengerti dan kami 
mengucapkan permohonan maaf atas 
kejadian yang tidak diharapkan ini. 
Selanjutnya Pemerintah Kota Salatiga akan 



segera melakukan fasilitasi  mediasi dengan 
mengundang pihak-pihak yang terkait dalam 
hal ini. Semoga permasalahan ini segera bisa 
diselesaikan segera    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

18 eko hariyadi 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten salatiga, 
Kecamatan tingkir, Kelurahan tingkir 
tengah  Laporan: pak Ganjar saya 
warga Salatiga, saya mau 
menyampaikan beberapa masalah, 
tetangga depan rumah saya 
mengurus penulisan akta kelahiran yg 
salah di pengadilan, dia mendaftar ke 
instansi kok malah diarahkan ke biro 
jasa, dan suruh mbayar 500, RB. yg 
saya tanyakan kok dari pihak dalam 
malah di arahkan ke biro 
jasa????????????, ktnya semua 
pengurusan surat surat gratis???? 

Ponsel 16-03-2021 
14:18 

Pengadilan 
Negeri Salatiga 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Eko 
Hariyadi pada tanggal 16 Maret 2021 14:48 
melalui sms laporgub, dalam hal pengurusan 
kesalahan penulisan akta kelahiran di 
pengadilan dapat kami sampaikan bahwa 
tidak ada biro jasa pengurusan 
tersebut.        Berikut persyaratan perbaikan 
nama :    
1. Surat Permohonan 2 rangkap terdiri dari : 1 
asli dan 1 fotocopy    
2. 1 CD berisi file surat permohonan dalam 
bentuk word dan scan pdf.    
3. Scan KTP Pemohon dalam bentuk pdf.    
4. Fc. KTP pemohon 1 lembar.    
5. Fc. KK 1 lembar.    
6. Fc. Akta nikah orang tua 1 lembar.    
7. Fc. Akta Kelahiran yang akan diperbaiki 1 
lembar.    
8. Semua dokumen pada nomor 4-8 di leges 
(dimateraikan) di kantor pos.    
9. Alamat email.    
10. Nomor telepon/Hp.    
11. No. Rekening, Nama Pemilik Rekening 
dan Nama Bank.       Pemohon adalah orang 
tua , jika akta kelahiran anak yang akan 

Laporan 
Selesai 



diperbaiki umurnya masih dibawah 21 
Tahun.         
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

19 wahyusapto
marhendra 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten salatiga, 
Kecamatan sidomukti, Kelurahan 
kalicacing  Laporan: memohon belas 
kasih dari bapak sekalian untuk 
membantu meringankan beban 
keluarga kami,saya hanya anak 
yatim,ibu sakit diabetes dan gagal 
ginjal, bahkan yang paling berat bagi 
kami, kami harus mencari kontrakan 
lagi,mengingat pekerjaan saya hanya 
buruh harian lepas dengan 
penghasilan yg sangat rendah 

Ponsel 20-03-2021 
16:00 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Wahyu 
Sapto Marhendra pada tanggal 20 Maret 2021 
16:00 melalui laporgub, kami telah melakukan 
konfirmasi dengan yang bersangkutan. Ibu 
dari pelapor telah menerima BST dan sampai 
saat ini masih menerima bantuan beras rutin 
setiap bulan dari salah satu warga di RW 3.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

20 cv.cipago 
(samosxxxx
xxxx) 

kami peserta lelang 1.paket perluasan 
SPAM kel. blotongan kec sidorejo 
dana DAK, no 2. paket perluasan 
spam kel.randuacir dana DAK, 
adapun keluhan kami mohon bapak 
periksa pengampu kegiatan tersebut 
terutama pada kelompok satuan kerja 
(pokja), disini kami telah mengikuti 
lelang secara regulasi dan udah pada 
tahapan klarifikasi dokumen dan kami 
telah di nyatakan lolos, dengan tiba -
tiba kegiatan tersebut batal gengan 
sepihak dengan alasan revisi RAB 
dan lokasi. menurut kami alasan 
tersebut tidak relewan dan asumsi 
kami jago dari oknum2 tersebut kalah 

Web 31-03-2021 
00:46 

Bagian 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 
Sekretariat 
Daerah 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama 
CV.CIPAGO pada tanggal 31 Maret 2021 
melalui website laporgub , berdasarkan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 
Jasa Konstruksi melalui Penyedia  serta 
Peraturan lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Melalui Penyedia, disebutkan 
bahwa Tender/Seleksi Gagal diantaranya 
dapat disebabkan oleh tidak adanya peserta 

Laporan 
Selesai 



, maka di batalkan. mohon dengan 
sangat bijak bpk gubernur untuk 
memberi sanksi para oknum oknum 
yang terlibat di kegiatan ini. terima 
kasih 

yang lulus evaluasi penawaran, karena dalam 
dokumen yg diupload tersebut ada 
ketidaksesuaian keterangan antara yang 
tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) atau Bill of Quantity (BoQ) dengan 
spesifikasi teknis yang ditunjukkan penawar. 
Berdasarkan hal tersebut, Pokja 
menggagalkan lelang dan melaporkan kepada 
PPK perlu adanya revisi dokumen karena 
telah terjadi  ketidaksesuaian dokumen yg 
diupload.   Selanjutnya, sebagai tindak lanjut 
adanya gagal tender karena tidak ada yang 
lulus evaluasi penawaran, sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan 
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui 
Penyedia, maka Pokja Pemilihan segera 
melakukan Tender Terbatas atau 
Tender/Seleksi ulang.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

21 Lukas Budi 
Setianto 
(lukasxxxxx
xxx) 

Mohon info kejelasan gaji relawan 
covid Salatiga khususnya yg bertugas 
di Rumah Singgah Sehat Salatiga 
yang notabene merawat pasien 
positip covid Salatiga, kami menerima 
gaji terakhir bulan November 2020 yg 
dirapel 2 bln dg gaji bulan Desember 
2020. Gaji kami bln januari-maret blm 
cair dikarenakan anggaran BTT blm 
cair, apakah benar demikian pak? 
Atasan kami beralasan ada 
perubahan sistem shg anggaran BTT 

Web 31-03-2021 
20:27 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya kami teruskan ke 
pihak terkait.  

Laporan 
Terverifikasi 



belum cair. Untuk bln Januari 2021 
gaji kami dibayarkan secara dicicil, yg 
sumber dananya diusahakan diluar 
Anggaran BTT. Mohon bantuannya 
pak Ganjar, kami dari awal pandemi 
sdg sekarang merawat pasien covid 
Salatiga, juga tidak pernah mendapat 
intensive seperti yg dijanjikan 
pemerintah. 
 

22 tekad (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten kota salatiga, 
Kecamatan sidomukti, Kelurahan  
mangunsari   
 
Laporan: Pak gubernur saya salah 
satu staf peserta lelang lpse di kota 
salatiga yg mengikuti lelang paket 
perluasan SPAM kel.randuacir kec 
argomulyo ( Dana DAK) dan paket 
paket perluasan SPAM kel. Blotongan 
kec.sidorejo (Dana DAK) . Adapun 
laporan saya adalah terjadi 
kejanggalan bahwa proyek tersebut 
udh dinlelang sampai tahao 
pembuktian klarifikasi dan cv cipago 
lulus urutan oertama dan udh tanda 
tangan berita acara,, tetapi pd jeja 
bebrraoa jam lelang tersebut langsung 
di batalkan oleh pihak pokja dengan 
sepihak dengan alasan revisi rab 
,,apakah itu tdk janggal paket udh di 
lelang dan udh dlm tahaoan 
pengumuman pemenang kok tiba di 
batalkan, dan menurut perkembangan 
isu beredar proyek2 di salatiga udh di 
kondisikan di bagi oleh pihak2 
tertentu. Kami mohon keadilan pak 

Ponsel 02-04-2021 
18:49 

Bagian 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 
Sekretariat 
Daerah 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selaanjutnya kami teruskan ke 
pigak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Tekad pada 
tanggal 2 April 2021 18:49 melalui laporgub , 
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 
tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi melalui 
Penyedia  serta Peraturan lembaga LKPP 
Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia, disebutkan bahwa Tender/Seleksi 
Gagal diantaranya dapat disebabkan oleh 
tidak adanya peserta yang lulus evaluasi 
penawaran, karena dalam dokumen yg 
diupload tersebut ada ketidaksesuaian 
keterangan antara yang tercantum di dalam 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Bill of 
Quantity (BoQ) dengan spesifikasi teknis yang 
ditunjukkan penawar. Berdasarkan hal 
tersebut, Pokja menggagalkan lelang dan 
melaporkan kepada PPK perlu adanya revisi 
dokumen karena telah terjadi  ketidaksesuaian 
dokumen yg diupload.   Selanjutnya, sebagai 
tindak lanjut adanya gagal tender karena tidak 

Laporan 
Selesai 



gubernur mohon di periksa masalah 
ini supaya kami dan masyarakat 
memperolah kejelasan dan tranparasi 
mengingat ini dana DAK. Terima kasih 

ada yang lulus evaluasi penawaran, sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat tentang 
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 
Konstruksi Melalui Penyedia, maka Pokja 
Pemilihan segera melakukan Tender Terbatas 
atau Tender/Seleksi ulang.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

23 Brian 
Ardianto 
(brianxxxxxx
xx) 

Selamat Sore Pak, Saya Brian 
kebetulan warga RT.08 RW.04 
Kampung Grogol kelurahan Dukuh, 
Saya sangat senang adanya program 
vaksinasi, tapi sampai sekarang, 
untuk lansia saja ditempat kami belum 
ada..kalau tidak salah, salatiga 
termasuk zona penularannya tinggi di 
jawa tengah, sd hari ini ada 190 orang 
post dari jumlah penduduk 196 ribu 
orang .  dan total akumulasi post 
sudah 3132 .. atau 1.5  persen sudah 
pernah post, blm suspect dll.. dan 
trannya masih tinggi.. mohon dibantu 
untuk.diprioritaskan distribusi 
vaksinnya Pak, untuk.kampung atau 
kota kami..terima kasih 

Web 18-04-2021 
17:30 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Brian 
Ardianto pada tanggal 18 April 2021 17:30 
melalui website laporgub, karena 
keterbatasan vaksin sehingga vaksinasi pada 
lansia dilakukan secara bertahap. Untuk RT 
08 RW 04 Grogol Dukuh jumlah lansia sekitar 
100-an dan sudah direncanakan akan di 
vaksinasi secara bertahap sesuai dengan 
ketersediaan vaksin. Mohon bersabar dan 
tetap laksanak 5 M ( Memakai Masker, 
Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menghindari 
kerumunan, Mengurangi mobilitas).     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

25 Dian 
Mukhamad 
Romadhon 

Sepanjang Jalan Agobobogo (kantor 
DPC PDIP Kota Salatiga, masuk) 
rusak dan dikawatirkan akan semakin 
rusak parah penyabab terbesar 

Web 21-04-2021 
16:53 

Dinas 
Perhubungan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 

Laporan 
Selesai 



(dianmxxxxx
xxx) 

karena di sana ( di selatan Kator 
Polsek Argomulyo) ada gudang 
semen, yg mana sering keluar masuk 
truck semen besar / tronton muatan 
full setiap harinya juga truck elf 
muatan semen 

Menindaklanjuti aduan atas nama Dian 
Mukhamad Romadhon tanggal 21 April 2021 
16:53 melalui website laporgub , sesuai data 
kondisi jalan tahun 2020 Jalan Argoboga ( No 
ruas 38) dalam kondisi baik. Untuk tahun ini 
belum ada penanganan karena kondisi masih 
baik. Pengaturan kendaraat berat diatur oleh 
Dinas Perhubungan.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

26 desy noor 
anggraeni 
(yoszixxxxx
xxx) 

selamat sore pak gub,saya 
desy,terimakasih banyak pak atas 
bantuan bapak dan rekan2, saya bisa 
melanjutkan pengobatan cancer 
nasofaring saya,akhirnya bpjs APBD 
saya bisa di urus dan bisa di 
gunakan,sekarang saya sedang 
menjalani terapi kemo dan radiasi 
untuk cancer saya,namun saya 
menghadapi kesulitan lagi yg 
memprihatinkan pak,saya sudah 
kehabisan biaya untuk kebutuhan 
sehari2 Dan membeli obat2an,jujur 
saja saya sudah berapa hari ini hanya 
makan nasi kering dan tidak bisa 
menebus obat dan vitamin, karena 
benar2 sudah kehabisan biaya,saya 
mohon bantuan kerelaan dari bapak 
untuk sedekah dan sumbangan nya 
untuk saya agar bisa melanjutkan 
hidup dan bertahan, setidaknya 
bantuan itu bisa sampai proses 
kemoterapi dan radiasi saya 
slesai,karena saat ini kondisi saya 
masih sangat lemah untuk bisa 

Web 25-04-2021 
17:07 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Desy Noor 
Anggraeni pada tanggal 25 April 2021 17:07 
melalui website laporgub, yang bersangkutan 
sudah menerima PBI dari APBD Salaiga , 
bantuan dari BAZNAZ dan bantuan dari ASN 
Kelurahan Dukuh .     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

Laporan 
Selesai 



bekerja  dan beraktifitas normal 
lagi,mohon bantuan nya pak....agar 
saya bisa bertahan hidup dan bisa 
membeli makanan yg layak  
???????????? ini alamat saya skrg 
pak, Jln.Arimbi RT.3 RW. 4 ( Kost 
GUMUK,lantai 2 kamar no.10 
samping mushola Al Iftitah,belakang 
SD 3 dukuh) grogol,sidomukti,dukuh, 
kota salatiga 

27 desy noor 
anggraeni 
(yoszixxxxx
xxx) 

Assalamualaikum wr,wb...jazakallah 
khair,,,terimakasih untuk pak ganjar 
juga semua tim laporgub dan pak 
dahri beserta tim nya  yang sangat 
loyal dab sudah berkenan membantu 
saya di tengah ketidakberdayaan dan 
keterbatasan secara materi utk tetap 
kuat bertahan melawan cancer 
nasofaring,ketika saya kehabisan 
makan,ketika saya tidak punya uang 
utk membeli vitamin dan obat,ketika 
saya benar2 kesulitan selalu tidak 
kenal lelah membantu,Allah akan 
membalas budi baik dan sedekah 
semuanya lebih dari yang di 
berikan,dan memudahkan semua 
urusan dan di berikan keberuntungan  
dimanapun berada,sehat semua 
untuk semuanya. ???? 

Web 28-04-2021 
14:38 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Desy Noor 
Anggraeni pada tanggal 28 April 2021 14:38 
melalui website laporgub , terima kasih sudah 
menggunakan layanan aduan kami. Semoga 
ibu selalu diberikan kesehatan.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

Laporan 
Selesai 

28 YohanesSu
marno (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten KotaSalatiga, 
Kecamatan KecamatanSidorejo, 
Kelurahan KelurahanSalatiga   
 
Laporan: Selamat siang..mohon 
bantuan informasinya apakah 
kebijakan untuk pinjaman dari kredit 
motor selama masa pandemi corona 

Ponsel 30-04-2021 
13:07 

Pemerintah 
Kota Salatiga 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami lanjutkan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Yohanes 
Sumarno pada tanggal 30 April 2021 13 :07 
melalui laporgub , kebijakan untuk pinjaman 

Laporan 
Selesai 



masih berlaku? Saya Yohannes 
Sumarno dari salatiga..saya 
mempunyai angsuran motor di BPR 
Kandimadu salatiga..krn korona 
usaha saya menurun dan 
tanggungjawab saya di bpr 
kandimadu yg tinggal 3 kali angsuran 
mengalami keterlambatan. Saya 
sudah berusaha meminta kebijakan 
waktu untuk bisa membayar separo dl 
keterlambatan tp dr pihak BPR 
menyatakan tidak bisa dan memaksa 
untuk menarik motor saya hari ini.  
Sebagai info tambahan saya dan 
keluarga saat ini dalam posisi 
karantina mandiri krn istri saya baru 4 
hari ini keluar dr RSUD salatiga krn 
positif covid 19. Pihak BPR tidak mau 
tahu dan tetap memaksa untuk 
mengambil motor nya hari ini. Mohon 
bantuan dan solusinya krn saya masih 
mau bertanggungjawab dan berusaha 
membayar keterlambatan saya. 
Terimakasih sebelumnya???????? 

kredit bukan wewenang Pemerintah Kota 
Salatiga.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

29 setiyoko 
purwandaru 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten salatiga, 
Kecamatan sidorejo, Kelurahan 
salatiga   
 
Laporan: Selamat siang pak "Ganjar" 
Maaf sebelumnya pak kalau curhat 
saya kurang pantas juga kurang 
berkenan. Begini pak..... Saat ini saya 
punya kredit usaha di BPR dengan 
jaminan sertifikat. Selama pandemi ini 
saya agak kesulitan dan ini saya 
belum bisa bayar angsuran 3 kali, 
katanya ini mau dilelang, saya mau 

Ponsel 19-05-2021 
12:49 

Pemerintah 
Kota Salatiga 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Setiyoko 
Purwandaru pada tanggal 19 Mei 2021 12:49 
melalui laporgub, aduan mengenai 
rekomendasi take over bukan wewenang 
Pemerintah Kota.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

Laporan 
Selesai 



pindah bank yang angsurannya ringan 
jangka waktu juga panjang sudah 
tidak bisa. Krn BI saya jelek pak. Kalau 
bapak tidak keberatan. Saya mau 
minta tolong dikasih rekomendasi 
untuk take over.  (Jujur sebenarnya 
uang itu saya tidak memakai,tapi 
dalam kondisi sekarang ini. Dari 
kemaren saya cuma gali lubang tutup 
lubang. Jadinya malah semakin dalam 
hutang saya pak) 
 

30 Mustika 
Tunggal (No 
Telepon) 

selamat mlm Bpk Ganjar pranowo sy 
seorang tki ditaiwan mmpunyai 
seorang teman ex tki taiwan yg 
beralamat dijateng salatiga sedang 
mngalami sakit kangker perlu 
kemoterapi dll saat berada ditaiwan 
kami uda berusaha mmbntu donasi 
semampu kami sampai dia pulang 
keindonesia skrg sedang mnjalani 
perawatan dgn nma akun Desy Bubu 
alias desi anggraeni mohon bantuan 
dri Bpk ganjar untuk mmbntu teman 
kamj ex bmi taiwan yg hrs mnjalani 
kemo dgn keadaan kepepet biaya sy 
mohon bantuan bpk ganjar dari hati yg 
terdalam sy mngucapkan terimakasih 
081239973179 jl.antasena dalam no 
17 perum dukuh asri rt 1 rw9 kel dukuh 
kec sidomukti salatiga jateng 50722 
besar harapan sy bpk mau mmbntu 
teman sy terimakasih bpk ganjar 
mohon maaf klo ada salah kata 

facebook 20-05-2021 
19:54 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Mustika 
Tunggal tanggal 20 Mei 2021 19:54 , yang 
bersangkutan sudah difasilitasi kependudukan 
dari kuningan dan sudah di bantu PBI untuk 
pindah di Salatiga.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

Laporan 
Selesai 

31 Emily 
Karyanto 

Pak, saya kerja di gereja bersama 
beberapa orang. orang tua saya 
sudah dapat vaksin, tapi disalatiga 

Web 13-06-2021 
12:09 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     

Laporan 
Selesai 



(emilyxxxxx
xxx) 

penanganan untuk kami pekerja sosial 
agak lamban. Kami sangat 
membutuhkan vaksin karena kami 
kontak erat dengan banyak orang dan 
kadang kami harus melayani atau 
mensupport jemaat yang sedang 
isoman. Selama ini kami selalu 
prokes, tapi kami juga sangat 
membutuhkan vaksin. Tolong saya 
diberi pencerahan, saya harus 
kemana? karena selalu yang 
didahulukan lansia dan jika ada jatah 
untuk pekerja sosial atau pelayan 
masyarakat kami tidak dapat. Mohon 
bantuannya ya pak. 

Menindaklanjuti aduan atas nama Emily 
Karyanto pada tanggal 13 Juni 2021 12:09 , 
sasaran vaksin mengikuti arahan pusat dan 
ketersediaan vaksin. Mohon untuk bersabar.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

32 Molyani 
(fitrixxxxxxx
x) 

Pak saya mau laporan pak saya 
mintak.tolong pak ini ibuk saya sama 
pak Kusumo aji tidak boleh jualan di 
pasar belauran Salatiga pak  
sedangkan yang jualan sate didepan 
ibuk saya di bolehkan jualan pak ibuk 
saya d marah"in pak sama pak aji 
suruh jualan di tempat karaoke pak 
apa pantas pak seorg pejabat 
menghina rakyat kecil pak ??? Pak 
saya mintak tolong sebesar"nya 
pak???????? 

Web 22-06-2021 
13:07 

Dinas 
Perdagangan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Molyani 
pada tanggal 22 Juni 2021 13:07 melalui 
website laporgub , di mohon untuk bisa ke 
kantor Dinas Perdagangan untuk diberikan 
penjelasan lebih lanjut.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

33 feri 
hanrianto 
(ferihxxxxxx
xx) 

Disaat pandemi covid didepan 
keluaran kok ada acara nikahan 
???Lurah seperti memberi ijin.Dimana 
keadilannnya 

Web 27-06-2021 
09:54 

Kecamatan 
Sidorejo 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Feri 
Hanrianto pada tanggal 27 Juni 2021 09:54 
melalui website laporgub, Kecamatan dan 
Kelurahan "TIDAK 
MEMBERIKAN/MENGELUARKAN IJIN" baik 

Laporan 
Selesai 



tertulis maupun lisan. Adapun kegiatan 
tersebut hanya dilaporkan sampai dengan 
Satgas PPKM Mikro RW.   Kami Lurah, 
Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai 
Satgas Tingkat Kelurahan sudah memberikan 
edukasi untuk peniadaan kegiatan resepsi 
dengan mendatangi lokasi hajatan dengan 
disaksikan oleh Satgas Tingkat RT dan RW.   
Penyelenggara hajatan berjanji hanya akan 
melaksanakan ijab tanpa ada kegiatan resepsi 
dan makan prasmanan.   
  
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

34 SaptaBudiya
nto (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten kota salatiga, 
Kecamatan sidorejo, Kelurahan 
salatiga   
Laporan: pembebasan biaya 
rumahsakit asmir dkt salatiga 

Ponsel 01-07-2021 
11:05 

Dinas Sosial Terima kasih telah mengunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Sapta 
Budiyanto pada tanggal 1 Juli 2021 11:05 
melalui laporgub, pembebasan biaya Rumah 
Sakit Asmir DKT Salatiga hanya untuk jaminan 
persalinan/melahirkan, dengan syarat :       
fc kk      
fc ktp      
surat pengantar rt-kec      
fc keterangan rawat inap/perawatan ibu dan 
bayi      
fc keterangan lahir bayi     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
  

Laporan 
Selesai 

35 Andri 
Tricahyono 
(Andrixxxxxx
xx) 

Alamat Salatiga,Sidorejolor..Mohon 
INFONYA Bapak Ganjar selaku Gub 
Jateng. Menanyakan soal PPKM 
Jawa-Bali 03-20 juli 2021.Apakah 

Web 02-07-2021 
13:06 

Satpol PP Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   

Laporan 
Selesai 



Betul Untuk Warung makan Cm Boleh 
beroperasi Sampai jam 20.00 malam.. 
Apa Boleh buka seperti Biasanya Cm 
Di perbolehkan melayani Take 
Away(Psn Bawa Pulang) Soalnya 
Waktu 17 Hari Sangat Berpengaruh 
sekali Untuk Pemasukan Ekonomi Sy 
Maupun Sesaama Penjual Pedagang 
Kaki Lima Bapak... Matursuwun.. 

Menindaklanjuti aduan atas nama Andri 
Tricahyono pada tanggal 02 Juli 2021 13 : 06 
melalui laporgub , sesuai dengan Surat 
Edaran Walikota Nomor 443.1/551/101.2 
tentang pemberlakuan PPKM darurat covid-19 
di Kota Salatiga, warung makan beroperasi 
hingga pukul 20.00    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

36 DWI RETNO 
SARI 
(mr.ngxxxxxx
xx) 

bapak tolong pantau KOTA 
SALATIGA masih banyak rumah 
makan yg TERIMA ORANG MAKAN 
di tempat. TOLONG DI TERTIBKAN 
BAPAK dan banyak pemilik rumah 
makan tidak mengindahkan himbauan 
PEMERINTAH terutama di 
BLOTONGAN dan JALAN IMAM 
BONJOL SALATIGA.. DARURAT 
COVID ???? 

Web 04-07-2021 
18:44 

Satpol PP Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Dwi Retno 
Sari pada tanggal 04 Juli 2021 18:44 melalui 
website laporgub, sudah dilakukan operasi 
pengendalian dan pengawasan wilayah 
bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, 
POLRI dan Satpol PP Kota Salatiga.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

Laporan 
Selesai 

37 Ariany (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten Salatiga, 
Kecamatan Sidomukti, Kelurahan 
Kalicacing   
 
Laporan: mohon bantuan utk 
penerapan kebijakan PPKM Darurat 
kenapa tidak sesuai dgn instruksi dr 
Pusat? Sy adalah pelaku UMKM 
kuliner yg menyewa outlet di 
Swalayan Ada Baru Salatiga. Utk 
aturan PPKM Darurat no 5 disebutkan 
usaha makan minum di Pusat 

Ponsel 04-07-2021 
22:41 

Satpol PP Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Ariany pada 
tanggal 04 Juli 2021 22:41 melalui laporgub , 
sesuai dengan Surat Edaran Walikota Nomor 
443.1/551/101.2 tentang pemberlakuan PPKM 
darurat covid-19 di Kota Salatiga , untuk pusat 
perbelanjaan dan pusat perdagangan tutup 
sementara waktu .     

Laporan 
Selesai 



Perbelanjaan boleh buka asal tàke 
away, tp ini saya mlh dapat perintah 
utk tutup smp tgl 20. Mohon 
bantuannya krn outlet tsb merupakan 
satu2nya penghasilan saya, akan 
sangat berat utk saya kalau hrs tutup 
smp tgl20 (bayar sewa, bahan baku, 
biaya hidup), pdhl outlet saya dan 
bbrp outlet lain semua mmg take 
away, sedangkan hari ini saja sy sdh 
ikut pengarahan, tutup utk Gerakan 
1hari di rumah saja. Tolong 
bantuannya agar Pemkot Salatiga dpt 
bijaksana dlm menterjemahkan aturan 
dr Pusat.Terima kasih utk 
perhatiannya. 

Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

38 Ariany (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten Salatiga, 
Kecamatan Sidomukti, Kelurahan 
Kalicacing  Laporan: mohon surat 
edaran tsb dapat ditinjau kembali, krn 
menyamakan Ramayana dan Ada 
Baru hanya krn sama2 terdaftar sbg 
Pusat Perbelanjaan kurang adil, dilihat 
dr omzet, anak cabang, dan isi dr 
pusat perbelanjaan tsb (Ada Baru 
didominasi tenant2 UMKM, dan tidak 
memiliki cabang dimanapun) 

Ponsel 05-07-2021 
09:21 

Satpol PP Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Ariany pada 
tanggal 05 Juli 2021 09:21 melalui laporgub , 
sesuai dengan Surat Edaran Walikota Nomor 
443.1/551/101.2 tentang pemberlakuan PPKM 
darurat covid-19 di Kota Salatiga , untuk pusat 
perbelanjaan dan pusat perdagangan tutup 
sementara waktu .     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

Laporan 
Selesai 

39 anonim (No 
Telepon) 

Kelurahan salatiga, ada di rw 7 dan 
sekitarnya. Itu masih ada kegiatan 
pengajian di masjid dengan 
menggunakan pengeras suara. 
Kegiatan setiap malam jumat dan 
minggu pagi. Kegiatan rt masih ada.  

instagram 05-07-2021 
01:40 

Kecamatan 
Sidorejo 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan teruskan ke 
pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Anonim 
pada tanggal 05 Juli 2021 01:40 melalui 

Laporan 
Selesai 



Mlm ini msh pengajian....(30 Juni) 
Seperti yang saya bilang. Hari sabtu 
malam minggu. Masih ada pengajian. 
Lokasi : turusan kidul rw 7 kelurahan 
salatiga kecamatan sidorejo kota 
salatiga.  Mohon kerahasiaan pelapor 
di jaga nggeh Besok minggu pagi 
masih ada lagi jam 7 pagi sampai jam 
8. 

website laporgub, sudah ditindaklanjuti melalui 
RW,  Babinsa dan satgas tingkat mikro    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

40 ArtiPurbani 
(No Telepon) 

Alamat: Kabupaten Salatiga, 
Kecamatan Argomulyo, Kelurahan 
Ledok  Laporan: Selamat pagi 
Bapak...  Saya Arti, warga Salatiga, 
tapi KTP Bali, domisili Salatiga.  Begini 
pak, saya mau ikut vaksin masal..  
Tapi blm dapat info yg jelas.  Tadi ke 
polsek dan polres untuk daftar juga, 
tapi katanya yg dilayani hanya yg 
bawa undangan.  Saya tanya 
undangan dapat darimana, dijawab 
dari polsek.  Padahal saya dari polsek 
sebelumnya dijawab sudah habis.  
Lalu yg terakhir disuruh minta 
undangan ke orang yg dikenal.  
Mohon bantuannya Bapak...  
Maturnuwun ???????? 

Ponsel 07-07-2021 
09:36 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Arti Purbani 
pada tanggal 7 Juli 2021 melalui laporgub, 
mengenai info vaksin masal untuk Dinas 
Kesehatan Kota Salatiga saat ini 
belum datang lagi sehingga belum ada lagi 
layanan untuik sasaran baru. Nanti setelah 
ada tentu saja dibuka pelayanan lagi dengan 
mempertimbangkan sasaran prioritas dan 
ketersediaan vaksinnya.    Demikian 
tanggapan kami, selanjutnya akan kami 
teruskan ke pihak terkait.   

Laporan 
Selesai 

41 smslaporgub 
(+6281xxxxx
xxx) 

Assalamu'alaikum.. Anak saya saat ini 
kuliah di UKSW Salatiga, saat ini ingin 
Vaksin covid tp infonya sangat minim 
info vaksin dimatanya. Mohon info 
teAssalamu'alaikum.. Anak saya saat 
ini kuliah di UKSW Salatiga, saat ini 
ingin Vaksin covid tp infonya sangat 
minim info vaksin dimatanya. Mohon 
info tempat vaksin astra di salatiga. 
Terimakasih 

Ponsel 08-07-2021 
07:10 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama 
smslaporgub pada tanggal 08 Juli 2021 07:10 
melalui sms laporgub, pada prinsipnya 
vaksinasi dilakukan secara bertahap, 
mempertimbangkan prioritas dan tentu saja 
sesuai ketersediaan vaksin. Penyediaan 

Laporan 
Selesai 



vaksin seratus persen dari pusat bukan di 
daerah.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat. 
  

42 Ariany 
Ekawati (No 
Telepon) 

mohon bantuan utk penerapan 
kebijakan PPKM Darurat kenapa tidak 
sesuai dgn instruksi dr Pusat? Sy 
adalah pelaku UMKM kuliner yg 
menyewa outlet di Swalayan Ada Baru 
Salatiga. Utk aturan PPKM Darurat no 
5 disebutkan usaha makan minum di 
Pusat Perbelanjaan boleh buka asal 
tàke away, tp ini saya mlh dapat 
perintah utk tutup smp tgl 20. Mohon 
bantuannya krn outlet tsb merupakan 
satu2nya penghasilan saya, akan 
sangat berat utk saya kalau hrs tutup 
smp tgl20 (bayar sewa, bahan baku, 
biaya hidup), pdhl outlet saya dan 
bbrp outlet lain semua mmg take 
away, sedangkan hari ini saja sy sdh 
ikut pengarahan, tutup utk Gerakan 
1hari di rumah saja. Tolong 
bantuannya agar Pemkot Salatiga dpt 
bijaksana dlm menterjemahkan aturan 
dr Pusat.Terima kasih utk 
perhatiannya. 

facebook 06-07-2021 
09:49 

Satpol PP Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Ariany pada 
tanggal 06 Juli 2021 09:41 melalui laporgub , 
sesuai dengan Surat Edaran Walikota Nomor 
443.1/551/101.2 tentang pemberlakuan PPKM 
darurat covid-19 di Kota Salatiga , untuk pusat 
perbelanjaan dan pusat perdagangan tutup 
sementara waktu .     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

Laporan 
Selesai 

43 smslaporgub 
(+6281xxxxx
xxx) 

Ternyata stok vaksin Salatiga kosong. 
Mohon dengan sangat diusahakan 
vaksin dalam waktu dekat ini. Ada di 
semarang, jogja dan solo. Tidak 
mungkin kemana-mana karena 
PPKM. 

Ponsel 08-07-2021 
15:27 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya kami teruskan ke 
pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama 
smslaporgub pada tanggal 08 Juli 2021 15:27 
melalui sms laporgub, pada prinsipnya 
vaksinasi dilakukan secara bertahap, 

Laporan 
Selesai 



mempertimbangkan prioritas dan tentu saja 
sesuai ketersediaan vaksin. Penyediaan 
vaksin seratus persen dari pusat bukan di 
daerah.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

44 smslaporgu
b 
(+6281xxxx
xxxx) 

Laporgub#Aji 
Indradi#Salatiga#Tingkir#Saat ini 
anak saya kuliah di UKSW sdh 1.5 th 
tidak pulang ke Jakarta karena 
pandemi covid, saat ini dia mau vaksin 
tp saya dapat info dari gugus covid 
Salatiga bahwa vaksin covid kosong di 
Salatiga. Saya mohon Pak gubernur 
untuk usahakan agar di Salatiga bisa 
tersedia vaksin secara penuh. 
Maturnuwun 

Ponsel 09-07-2021 
10:24 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama S*********** 
pada tanggal 9 Juli 2021 10:24 , vaksinasi 
dilakukan secara bertahap sesuai 
ketersediaan vaksin dan mempertimbangkan 
sasaran prioritas. Untuk masyarakat umum 
pendataan akan melalui RT/RW. Pelaksanaan 
secaar bertahap setelah ada vaksinnya    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

Laporan 
Selesai 

45 ismadi (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten salatiga, 
Kecamatan Argomulyo, Kelurahan 
kumpulrejo  Laporan: hampir semua 
rumah sakit Salatiga menolak pasien 
rawat inap dengan alasan 
penuh,padahal pasien gawat darurat 

Ponsel 11-07-2021 
17:37 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama I***** pada 
tanggal 11 Juli 2021 17 :37 melalui laporgub, 
Faskes Rujukkan Covid-19 Kota Salatiga 
Update tanggal 13- 07-2021     
1. RSUD Salatiga    
ICU: 8 TT   Kosong: 2 TT    
Isolasi    Kapasitas: 86 TT   Kosong: 2 TT   
NICU   Kapasitas: 2 TT   kosong: 0 TT    
IGD khusus Covid: 6 TT   Kosong: 0 TT   Antri 
IGD: 10 Pasien       
2. RSPAW   13/7/2021    

Laporan 
Selesai 



ICU : 10   Kosong : 7       Isolasi :67   Kosong : 
16        
IGD khusus Covid :4   Kosong: 0       Antri 
IGD:0   Keterangan Lain :-        
3. RS dr. Asmir    
ICU   Kapasitas:  5 TT   Kosong: 0 TT   
Isolasi    Kapasitas:  80 TT   kosong:  18 
TT                                             
4. RS. Puri Asih    
Isolasi :10   Kosong : 0       
IGD khusus Covid :1   Kosong: 1    
Antri IGD : 1         
5. RS. Sejahtera Bhakti   
Isolasi    Kapasitas:  4TT   Kosong:1  TT        
6. RS Hermina Mutiara Bunda    
ICU: 1 TT   Kosong: 0 TT   Isolasi    Kapasitas: 
8 TT   Kosong: 4 TT    
IGD khusus Covid: 2 TT   Kosong: 0 TT   Antri 
IGD: 0 Pasien        
7. RS. DC19/Pusk. Cebongan    
Kapasitas: 6 TT   Kosong:  0 TT        
8. RSS (Sinode)    
Kapasitas: 150 TT   Kosong: 52 TT    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

46 ini aris (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten kota salatiga, 
Kecamatan argomulyo, Kelurahan 
argomulyo  Laporan: apakah ppkm 
tidak melarang karyawan pabrik di 
wajibkan lembur terus ? Jd seolah2 
ppkm atau tidak gak ada bedanya 
karna malah sekarang karyawan di 
bebankan untuk lembir terus, karna 
50% karyawan di rumahkan 
 

Ponsel 12-07-2021 
12:03 

 Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait. 

Laporan 
Terverifikasi 



47 Sigid 
prastowo 
(Sigidxxxxxx
xx) 

Keluarga saya kena covid...dan sudah 
lapor ke RT RW Kelurahan dan 
puskesmas....kami melakukan 
karantina mandiri...sejak karantina 
mandiri kami di di sweb 3 hari setelah 
lapor puskesmas dan di kasih obat 2 
hari setelah dinyatakan positif...dan 
sekarang kami sudah menjalankan 
isolasi mandiri 14 hari...kami 
menayakan apakah akan ada sweb 
lagi setelah isolasi 14 hari...dan 
jawabn dari puskesmas sekarang 
setelah isolasi mandi 14 hari tidak ada 
sweb lagi...dan ouskesmas akan 
langsung menberikan surat 
keterangan negatif....bapak apakah ini 
prosedur standar puskesmas? Dan 
bagaimana bisa di nyatakan negatif 
jika tidak melakukan pemeriksaan? 
Apakah virus akan automatis hilang 
setelah isolasi....mohon evaluasi dan 
arahanya 
 

Web 12-07-2021 
23:25 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama S**** 
P******* pada tanggal 12 Juli 2021 23:25 , 
sesuai pedoman tidak perlu dilakukan Swab 
setelah selesai melakukan isolasi dan sudah 
tidak ada gejala. Pemeriksaan Swab tidak bisa 
dijadikan indikator kesembuhan karena 
setelah sembuh hasil Swab PCR bisa tetap 
menunjukkan hasil positif karena pemeriksaan 
Swab PCR tetap mendeteksi virus yang sudah 
tidak aktif/rusak. Yang diberikan puskesmas 
bukan surat keterangan negatif tetapi surat 
telah selesai melakukan isolasi dan 
keterangan sembuh.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

Laporan 
Selesai 

48 eni mujizatin 
(sobukxxxxx
xxx) 

selamat pagi pak gub,saat ini Kami 
sekeluarga sedang melaksanakan 
isoman 1 keluarga,dan ibu saya habis 
operasi dan ada ada gula,jadi 
makanannya harus benar2 di jaga. 
smentara kebutuhan Kami sudah 
habis,saya membutuhkan uang untuk 
membeli keperluan yang harus di beli 
online,kebutuhan yang lain juga habis 
pampers lansia ukuran xl,sayur daun 
kenikir,brokoli,ikan,telur,susu dancow 
buah mangga dan jeruk,beras. 
terimakasih banyak pak atas 
bantuannya,karena Kami tidak bisa 

Web 15-07-2021 
09:20 

 Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.  

Laporan 
Terverifikasi 



bekerja dan beraktifitas 
normal,sementara harus merawat org 
sakit juga. 
 

49 eni mujizatin 
(sobukxxxxx
xxx) 

selamat pagi pak gub. ibu saya saat ini 
sedang melaksanakan isoman dir 
rumah setelah operasi dan isolasi d 
rumahsakit selama 7 hari, terkait gula 
darah dan asam uratnya juga tinggi 
sekali,kami tinggal di perumahan 
dukuh asri jalan. antasena dalam 
no.17 rt.1 rw.9 Sidomukti, 
dukuh,salatiga. saya mohon bantaun 
dari pak gub untuk kebutuhan ibu 
selama isoman ini, karena Kami 
sekeluarga terkena dampaknya, tidak 
bisa beraktifitas normal,tidak bisa 
kerja,karena warga tidak mengizinkan 
kami berktifiyas d luar Rumah, bahkan 
ketika mau melaksanakan shalat di 
mesjid saya di usir. sementara listrik 
dan air harus di bayar,susu bubuk 
dancow ,pampers,buah2 an sayur2 an 
untuk ibu harus d beli,dan kebutuhan 
kami makan harus di beli beras Kami 
Mau habis,saya mohon bapak bisa 
membanti kami...terimaksih banyak 
pak gub 

Web 16-07-2021 
09:56 

 Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.  

Laporan 
Terverifikasi 

50 Desty (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten Salatiga, 
Kecamatan Argomulyo, Kelurahan 
Kumpulrejo  Laporan: apakah ada 
vaksinasi tanpa syarat usia dan 
domisili? 

Ponsel 16-07-2021 
19:04 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunaka layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama D**** pada 
tanggal 16 Juli 2021 19:04 ,untuk masyarakat 
umum masih menunggu ketersediaan vaksin, 
rencananya nanti akan dilakukan pendataan 

Laporan 
Selesai 



mll RT/RW dg mempertimbangkan prioritas 
sasaran.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

51 ariestyaning
rum89 (No 
Telepon) 

Sugeng enjing pak Ganjar,pak ini di 
Salatiga kasus covid nya semakin naik 
Pak, saya sdh dirumah saja, keluar kl 
bahan pangan habis, tp saya 
sebenarnya takut kl belanja krn 
pedagang di pasar salatiga bnyk yg 
gak pake masker dg baik, bahkan 
banyak yg gak pake masker sama 
sekali...hr minggu kemarin semua 
pasar tutup tapi tetep ada pedagang 
yg jualan,pada ngeyel. Kl ini dibiarkan 
nanti semakin merajalela covidnya 
Pak, ngeri Pak tetangga satu RW sdh 
Ada bbrp yg meninggal krn 
covid....tolong pak ditertibkan....biar 
pada tenang rakyatnya Di pasaraya 1 
salatiga jl. Jend.Sudirman salatiga. 
Matur nuwun njih pak Ganjar, mugi 
sedaya pinaringan sehat njih.... 
Aamiin 

instagram 17-07-2021 
10:13 

 Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.  

Laporan 
Terverifikasi 

52 ega__de 
(No 
Telepon) 

Selamat malam bpk/ibu saya disini 
mewakili mahasiswa rantau yg saat ini 
ada di kota salatiga, ingin 
menyampaikan keresahan, kegalauan 
dan harapan kami terkait program 
vaksinasi. Disini kami di salatiga, jujur 
saja kesusahan utk memperoleh 
program vaksinasi yang ada, padahal 
lingkungan disekitar kami sedang 
tidak baik-baik saja dan sudah banyak 
teman2 kami yang terpapar virus 

instagram 19-07-2021 
01:28 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama E**__D* 
pada tanggal 19 Juli 2021 01:28  melalui 
laporgub , untuk masyarakat umum masih 
menunggu ketersediaan vaksin, rencananya 
nanti akan dilakukan pendataan mll RT/RW 
dengan mempertimbangkan prioritas sasaran. 
Tidak ada syarat KTP harus Salatiga 

Laporan 
Selesai 



corona. Kami sudah berusaha 
mencari faskes yang menyediakan 
program vaksinasi, tapi ada banyak 
alasan yang membuat kami tidak bisa 
melakukan program vaksinasi di 
tempat2 tersebut seperti : syarat 
domisili, program vaksinasi belum 
disediakan untuk yang umurnya di 
bawah 50 tahun, kalau harus mandiri 
bisa tapi berbayar, kadang kalau 
bukan orang dalam tidak bisa, dll. 
Adapun satu2nya cara yaitu kami 
melaksanakan vaksinasi di semarang. 
Namun kamipun takut jika harus 
bepergian keluar kota karena kamipun 
tau risikonya. Jadi kami memohon 
dengan sangat untuk kami bisa 
difasilitasi untuk melaksanakan 
program vaksinasi tersebut bpk/ibu. 
Karena kamipun takut jika terpapar 
virus tersebut, belum lagi saat ini kami 
brada jauh dari keluarga dan tidak 
efisien juga jika harus pulang 
kampung. Terimakasih banyak 
pak/ibu???? Respon baik dari bpk/ibu 
sangat kami butuhkan???? 

sebenarnya. Kalau dia mahasiswa tinggal dan 
kuliah di Salatiga bisa vakisnasinya di Salatiga 
tapi tentu saja secara bertahap dan 
ketersediaan vaksinnya    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

53 yenierasyid 
(No 
Telepon) 

Pak.. maaf Saya mau menginfokan 
tracking covid di Salatiga sangat 
rendah. Sebagai contoh ipar Saya.. 
ibunya meninggal dengan positive 
covid . Dan dimakamkan dengan 
presedur covid. Tapi suami Dan 
anaknya (ipar Saya) yg menunggui 
secara langsung.. tdk terkena tracking 
Dan tidak diswab dari puskesmas/ rs 
terkait. Sehingga sekarang kami 
timbul kekawatiran.. angkan + covid di 

instagram 17-07-2021 
19:42 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Y********** 
pada tanggal 17 Juli 2021 19:42 melalui 
laporgub, mohon bisa secara pro aktif 
menghubungi hotline puskesmas wilayah.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

Laporan 
Selesai 



Salatiga rendah. Bukan karena mmg 
rendah. Tapi Karena tdk ada nya 
tracking yang proper. Terimakasih 
Pak..demikian info Dr Saya.. semoga 
bapak sehat2 selalu 

54 narendra 
(No 
Telepon) 

Alamat: kotasalatiga, Kecamatan 
sidorejo, Kelurahan salaatiga  
Laporan: besok masih ada solat id, 
kelurahan kami zona oranye 

Ponsel 19-07-2021 
18:42 

Pemerintah 
Kota Salatiga 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama N******* 
pada tanggal 19 Juli 2021 18:42 melalui 
laporgub, kami sudah memberikan surat 
edaran ke wilayah,    
1.sholat idul adha dirumah    
2.penyembihan hewan qurban di tempat dan 
orang yg telah mengetshui hukum fikih dengan 
protokol kesehatan yg ketat    
3.penyembelihan dihari tasrikh        
4.pembagian daging qurban diantar kerumah 
oleh panitia        
5.tidak ada takbir kelliling maupun takbir 
bersama        
6.ada beberapa usulan mengenai hal diatas 
diantaranya      jika tetap melaksanakan sholat 
id dengan protokol kesehatan yg ketat.    
jika melaksanakan penyembelihan hewan 
qurban jg dengan protokol kesehatan yg ketat    
tidak boleh ada kerumunan    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

55 angilyas 
bagus 
cahyono 
(No 
Telepon) 

Alamat: kotasalatiga, Kecamatan 
sidorejo, Kelurahan sidorejo   
Laporan:  Assalamulaikum  pak...   
Sedikit  cerita  dar Saya  dan suami 
sebgai warga  yg terdampak ad ny  

Ponsel 20-07-2021 
07:19 

Pemerintah 
Kota Salatiga 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 

Laporan 
Selesai 



PPKM  suami sy seorang tukang 
parkir di rumah mkan di salatiga..  
Pnghasilan pasca PPKm hny bisa bwa 
pulang 10-20 ribu pak iru bkm di 
potong setoran pak..  Ad pun bansos 
dari pemerintah  tidak peenah dapat  
Mencob pngajuan pun blm dapat jug 
pak sedangkan kebutuhan  sehari2 
hany dar hasil parkir pak.   Jika 
memmang bNsos itu menyeluruh bagi 
warga yg teedampak  ap sy dan suami 
yg hidup mengontrak  tidak dapat 
pak?  Dan kita harus bersikap 
bgaimna pak?  Sekian pak sedikit dari 
sy bergarap bpk bisa membantu  
keluraga kami..  Maafkn jika ad sakah 
kata...  Wasaalamuaalikum. Wr. Wb 
 

Menindaklanjuti aduan atas nama A******* 
B**** C****** pada tanggal 20 Juli 2021 
07:19, 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.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

56 Metty 
Apriyani AS 
(mettyxxxxx
xxx) 

Selamat Pagi Pak Ganjar, Tadi malam 
tgl 22 Juli 2021 sekitar pukul 21, warga 
yang dipimpin RT mendatangi RS 
Ananda UKSW ( Universitas Kristen 
Satya Wacana) Salatiga dan marah 
marah, meminta  supaya tidak ada lagi 
orang datang untjk isoman ditempat 
tersebut dan juga memaksa alat 
Genose di pindahkan,  padahal masih 
banyak mahasiswa dan warga yang 
perlu pertolongan, Mknta tolkng 
oknum oknum yang meresahkan 
ditertibkan, RT, POLSEK,WALIKOTA 
dan Sartgas Covid setempat.sebagai 
Catatan Mahasiswa UKSW non KTP 
Salatiga yg terpapar Covid tidak 
diterima untuk isolaso atau karantina 
di RSS milik pemkot Salatiga 
Demikian Laporan saya Pak,, Mohon 

Web 23-07-2021 
07:43 

Kecamatan 
Sidorejo 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   

Laporan 
Terverifikasi 



dijadikan periksa, segera karena 
situasi sekarang yang mendesak 
 

57 innazulfa 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota salatiga, 
Kecamatan salatiga, Kelurahan 
salatiga   
 
Laporan: selamat sore, saya izin lapor 
pak. saya ngurus berkas akte saya 
yang salah tulis nama ayah di 
disdukcapil kota salatiga. tapi ga ada 
respon sama sekali. saya sudah 
datang ke kantor ditolak suruh online, 
saya wa terus tidak di balas lagi. tidak 
ada konfirmasi dokumen ok atau tidak. 
saya ke kantornya malah pelayanan 
tidak mengenakan dan tidak ada 
solusi. 

Ponsel 23-07-2021 
16:38 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama I******** 
pada tanggal 23 Juli 2021 16: 38 , terimakasih 
atas perhatian dan informasi Bp/Ibu/Sdr atas 
layanan kami. Informasi tersebut merupakan 
masukan yang berharga untuk peningkatan 
layanan kami, dan mohon maaf atas 
ketidaknyamanannya.        Perlu kami 
sampaikan, proses penerbitan dokumen oleh 
Dinas Dukcapil memerlukan kelengkapan 
berkas persyaratan, ketaatan prosedur dan 
kecermatan.        Untuk saat ini layanan 
langsung/ tatap muka kami batasi 
menyesuaikan kebijakan Pemerintah tentang 
Pelayanan selama Pandemi/PPKM dan untuk 
mencegah terpaparnya Covid-19 antar 
Personil kami maupun Pemohon selama 
berinteraksi.       Dalam hal layanan WA online 
terdapat kekurangan, diantaranya : 
terbatasnya ‘komunikasi’ intens terhadap 
seorang pemohon terkait pemahaman tata 
cara penggunaan metode WA online, dan 
terbatasnya kanal jaringan yg kami 
miliki.        Apabila Bp/Ibu/Sdr mengalami 
kesulitan dalam pelayanan dapat 
menghubungi petugas kami melalui :   ? Menu 
Konsultasi, pada jam kerja (dalam WA online : 
085701701704) ;   ? Sdr. Brian 
(085743673888)       Demikian yg dapat kami 
sampaikan dan terimakasih atas 
kerjasamanya..   

Laporan 
Selesai 



Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
  

58 Tommy 
Bulyan 
(tommyxxxx
xxxx) 

Pak Ganjar, vaksinasi tahap 1, dikota 
Salatiga jarang diadakan. Sebulan ini 
setiap ditanya jawabannya kuota 
habis. Kuota yg menentukan 
pemerintah pusat. Padahal dari berita 
yg beredar stok di pusat ada 181juta. 
Mohon dikoordinasikan dan 
ditambahkan kuota kota Salatiga, 
karena banyak yang meninggal 
namun program vaksinasi massal 
untuk umum jarang diadakan. 
Padahal Animo masyarakat tinggi 
sampai rebutan 

Web 24-07-2021 
11:54 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama T**** B***** 
pada tanggal 24 Juli 2021 11:54, pelaksanaan 
vaksin tergantung dropping dari pusat. Pusat 
dan provinsi tentu saja sudah membagi secara 
proporsional. Masalah di ketersediaan vaksin 
kita menunggu saja dropping dari puat.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

59 @innazulfaa 
(No 
Telepon) 

pak :( saya di ghosting disdukcapil. 
apa emang kalo pelayanan online ga 
dibales gini ya. saya gatau dokumen 
ok atau engga kalo ga ada konfirmasi. 
uda 2x didatengi jg ga di jawab jelas 

twitter 23-07-2021 
12:50 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama I******** 
pada tanggal 23 Juli 2021 12: 50 , terimakasih 
atas perhatian dan informasi Bp/Ibu/Sdr atas 
layanan kami. Informasi tersebut merupakan 
masukan yang berharga untuk peningkatan 
layanan kami, dan mohon maaf atas 
ketidaknyamanannya.        Perlu kami 
sampaikan, proses penerbitan dokumen oleh 
Dinas Dukcapil memerlukan kelengkapan 
berkas persyaratan, ketaatan prosedur dan 
kecermatan.        Untuk saat ini layanan 
langsung/ tatap muka kami batasi 
menyesuaikan kebijakan Pemerintah tentang 
Pelayanan selama Pandemi/PPKM dan untuk 
mencegah terpaparnya Covid-19 antar 
Personil kami maupun Pemohon selama 

Laporan 
Selesai 



berinteraksi.       Dalam hal layanan WA online 
terdapat kekurangan, diantaranya : 
terbatasnya ‘komunikasi’ intens terhadap 
seorang pemohon terkait pemahaman tata 
cara penggunaan metode WA online, dan 
terbatasnya kanal jaringan yg kami 
miliki.        Apabila Bp/Ibu/Sdr mengalami 
kesulitan dalam pelayanan dapat 
menghubungi petugas kami melalui :   ? Menu 
Konsultasi, pada jam kerja (dalam WA online : 
085701701704) ;   ? Sdr. Brian 
(085743673888)       Demikian yg dapat kami 
sampaikan dan terimakasih atas 
kerjasamanya..  
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

60 herman (No 
Telepon) 

Alamat: kotasalatiga, Kecamatan 
gendongan, Kelurahan gendongan   
 
Laporan: Saya mau lapor. Ada panti 
jompo di salatiga yg butuh bantuan 
dari puskesmas karena 5 positif covid 
 

Ponsel 26-07-2021 
17:35 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.  

Laporan 
Terverifikasi 

61 solaiman 
(lemanxxxxx
xxx) 

Selamat pagi pak Ganjar, semoga 
senantiasa diberikan berkah dan 
kesehatan. Mau menginfokan dan 
mengusulkan perihal Vaksin pak. 
Saya melihat dan menemui animo 
masyarakat di kota kami Salatiga 
untuk mendapatkan Vaksin begitu 
besar, dan saya alami sendiri setiap 
ada pendaftaran vaksin yang 
diadakan oleh instansi 
pemerintah/swasta pendaftaran selalu 
kuota habis dan habis. Jadi mohon 

Web 27-07-2021 
08:23 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama S******* 
pada tanggal 27 Juli 2021 08:23 melalui 
laporgub, untuk drive thru merupakan 
masukan yg baik akan kami pertimbangkan.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

Laporan 
Selesai 



sebagai sebagai usulan saya Salatiga 
bisa diadakan Vaksinasi Driv Thru, 
bayangan saya kalau ini berjalan 
seminggu saja saya rasa akan selesai 
khusus warga Salatiga. Usulan saya 
dalam pelaksanaan Vaksin Driv Thru 
agar efektif dan efisien, hilangkan 
pengunaan form2/kertas (paperless), 
cukup calon yg akan di Vaksin harus 
membawa ft copy KTP yg jelas 
NIKnya, masuk antrian serahkan ft 
copy KTP, langsung screning kalo 
lolos langsung vaksin. Ini sangat 
efektif sekali, idenya coba kalau 
diadakan di Lapangan Pancasila yang 
luas lokasi areanya, ini usulan saya 
pak Ganjar semoga kalau ini bisa 
dicoba, dilaksanakan dan berhasil 
daerah-daerah lainnya nanti bisa 
mencontoh dan semoga vaksinasi 
akan bisa terpenuhi, demikian pak 
Ganjar usulan saya, Salam sehat dan 
sejahtera selalu, suwun 
 

62 Vitriatantri 
Mayestica 
(No 
Telepon) 

Lapor Pak. Tolong kegiatan vaksin di 
Salatiga disidak. Karena masih 
banyak petugas yg mempersulit 
warga yg ingin vaksin. Pdhl sdh ada 
aturan ktp tidak harus setempat tp 
msh dipermasalahkan juga. Lalu ktp 
sdh setempat pun sll dipersulit pdhl 
stok vaksin masih banyak. Gimana ini 
pak? Tolong ditanggapi. Terimakasih..  

Ponsel 27-07-2021 
09:16 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama V*********** 
M******** pada tanggal 27 Juli 2021 09:16 
melalui laporgub, untuk masyarakat umum 
masih menunggu ketersediaan vaksin, 
rencananya nanti akan dilakukan pendataan 
melalui RT/RW dengan mempertimbangkan 
prioritas sasaran.    
 

Laporan 
Selesai 



Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

63 Djojo 
Dewantara 
Pamungkas 
(djodexxxxx
xxx) 

Istri saya datang ke puskesmas 
sidorejo kidul untuk kunsultasi 
kandungan masalah IUD karena 
sudah tidak nyaman dan sudah 
menaupose, terjadi demam dan 
keputihan karena IUD nya sejak hari 
jumat, karena pelayanan konsul KIA di 
puskesmas hanya hari selasa maka 
menahan sakit sampai hari selasa dgn 
obat seadanya, mau periksa di 
puskesmas pusat di arahkan ke pustu, 
di pustu di tolak dan harus menunggu 
2 minggu lagi, karena petugas tidak 
berani dan tidak ada pencatatan data, 
pertanyaan saya kenapa tidak di rapid 
dulu? Lah kalau menunggu 2 minggu 
lagi ternyata terjadi infeksi hebat 
karena nyeri hebat di bawah perut trus 
meninggal yg mau tanggung jawab 
siapa? Padahal istri saya mengabdi 
pada kesehatan masyarakat sebagai 
kader selama 30 tahun, lalu apa 
gunanya puskesmas, padahal di pustu 
hari ini tidak ada pasien satu pun...? 
Seperti ini kah pelayanan pemerintah 
untuk masyarakat miskin???? 

Web 27-07-2021 
09:45 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti laporan atas nama D**** 
D******** P******** pada tanggal 27 Juli 2021 
09:45 terkait pelayanan KIA-KB di Puskesmas 
Sidorejo Kidul berikut kami sampaikan bahwa:      
Saat ini pelayanan KIA-KB Puskesmas 
Sidorejo Kidul memang dialihkan ke Pustu 
Nanggulan sejak adanya pandemi tepatnya 
sejak tanggal 6 Agustus 2020 untuk 
mencegah terjadinya kontak pasien sakit 
dengan pasien sehat, sehingga waktu pasien 
datang ke puskesmas induk dan mengatakan 
mau kontrol KB (IUD) oleh petugas di 
puskesmas induk disarankan ke Pustu 
Nanggulan.     Di bagian skrining Pustu 
Nanggulan, setelah dilakukan pengukuran 
suhu tubuh di dapatkan hasil pengukuran 
37,8°C dan setelah di lakukan anamnesa 
didapatkan keterangan bahwa yang 
bersangkutan ada riwayat kontak dengan 
kasus positif (anaknya), tapi katanya sudah 
melakukan isolasi mandiri.     Terkait kondisi 
tersebut dan dari anamnesa lanjutan di 
dapatkan bahwa pasien sudah tidak 
kesakitan, oleh petugas di bagian skrining 
dianjurkan untuk menunda pelayanan KB 
(kontrol IUD) terlebih dahulu dan disarankan 
untuk memeriksakan kondisi demamnya di 
puskesmas induk yang memiliki fasilitas 
pemeriksaan dan obat lebih lengkap 
(termasuk sarana untuk rapid antigen jika 

Laporan 
Selesai 



diperlukan) dan setelah kondisi membaik 
diminta untuk kembali sesuai jadwal 
pelayanan KB di Puskesmas Sidorejo Kidul.     
Demikian penjelasan dari kami terkait keluhan 
tersebut,  dan atas nama Puskesmas Sidorejo 
Kidul kami mohon maaf bila bapak/ibu 
merasakan ketidaknyamanan atas pelayanan 
kami.         
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

64 Aryati 
Windhi 
Arsanti 
(aryatxxxxxx
xx) 

Ibu saya mau copot IUD di 
puskesmas, karena IUD nya sudah 
terasa tidak nyaman dan ada gejala 
keputihan dan demam di sertai nyeri 
hebat di bawah perut (ibu sudah 
menopouse), nyeri sudah terasa sejak 
hari jumat di sertai keputihan banyak, 
tapi ibu mau priksa di puskesmas yg 
pelayanan KIA hanya ada di hari 
selasa, akhirnya ibu konsumsi pereda 
nyeri seadanya sampai selasa... Hari 
ini ke puskesmas Sidorejo Kidul di 
arahkan ke PUSTU, di PUSTU karena 
ibu demam suruh nunggu 2 minggu 
lagi... Lahdalah ga di periksa dulu, 
atau kalau takut ya di rapid antigen 
dulu...langsung suruh 2 minggu lagi, 
kalau itu infeksi gimana... Tanpa ada 
pencatatan juga..  Segitunya nggih 
pak puskesmas yg katanya melayani 
masyarakat... ??? Kalau misal itu 
infeksi dan jadi meninggal karena 
infeksi siapa yg mau tanggung jawab 
kok suruh nunggu 2 minggu, susah 
amat jadi rakyat yg berusaha percaya 

Web 27-07-2021 
10:16 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti laporan atas nama A***** 
W***** A****** pada tanggal 27 Juli 2021 10:26 
terkait pelayanan KIA-KB di Puskesmas 
Sidorejo Kidul berikut kami sampaikan bahwa 
:      Saat ini pelayanan KIA-KB Puskesmas 
Sidorejo Kidul memang dialihkan ke Pustu 
Nanggulan sejak adanya pandemi tepatnya 
sejak tanggal 6 Agustus 2020 untuk 
mencegah terjadinya kontak pasien sakit 
dengan pasien sehat, sehingga waktu pasien 
datang ke puskesmas induk dan mengatakan 
mau kontrol KB (IUD) oleh petugas di 
puskesmas induk disarankan ke Pustu 
Nanggulan.     Di bagian skrining Pustu 
Nanggulan, setelah dilakukan pengukuran 
suhu tubuh di dapatkan hasil pengukuran 
37,8°C dan setelah di lakukan anamnesa 
didapatkan keterangan bahwa yang 
bersangkutan ada riwayat kontak dengan 
kasus positif (anaknya), tapi katanya sudah 
melakukan isolasi mandiri.     Terkait kondisi 

Laporan 
Selesai 



dengan layanan pemerintah.. Susah 
juga karena kami miskin... 

tersebut dan dari anamnesa lanjutan di 
dapatkan bahwa pasien sudah tidak 
kesakitan, oleh petugas di bagian skrining 
dianjurkan untuk menunda pelayanan KB 
(kontrol IUD) terlebih dahulu dan disarankan 
untuk memeriksakan kondisi demamnya di 
puskesmas induk yang memiliki fasilitas 
pemeriksaan dan obat lebih lengkap 
(termasuk sarana untuk rapid antigen jika 
diperlukan) dan setelah kondisi membaik 
diminta untuk kembali sesuai jadwal 
pelayanan KB di Puskesmas Sidorejo Kidul.     
Demikian penjelasan dari kami terkait keluhan 
tersebut,  dan atas nama Puskesmas Sidorejo 
Kidul kami mohon maaf bila bapak/ibu 
merasakan ketidaknyamanan atas pelayanan 
kami.         
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

65 Agung 
sapariyanto 
(kanayxxxxx
xxx) 

Assalamu'alaikum yang terhormat 
bapak Ganjar pranowo...sebelumnya 
saya minta maaf saya mau tanya 
kenapa ada bantuan covid ini saya 
belum pernah dapat BLT,sembako, 
PKH pun tidak dapat pdahal punya 
anak balita dan anak sekolah 
dasar.saya hanya kerja bangunan 
rumah saja masih ngontrak.rasanya iri 
masyarakat sini yg dapat bantuan 
malah orang yang mampu.terimakasih 
banyak semoga bapak membaca 
laporan ini.wassalamu'alaikum 

Web 27-07-2021 
18:43 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama A**** 
S********** pada tanggal 27 Juli 2021 18:43 
melalui laporgub, termasuk faktor yg melatar 
belakangi kecemburuan dalam penyaluran 
bantuan di  penanganan covid-19 adalah 
adanya ketimpangan penganggaran dan 
alokasi dana di tingkat APBN 
(BST/BPNT/PKH/BSB) dan di tingkat APBD 
(sembako APBD) yang mana di tingkat pusat 
sampai saat ini jalan terus tetapi yang APBD 
sudah lama mandek (4kali) padahal yg masuk 
APBD tidak masuk di APBN.    

Laporan 
Selesai 



Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat. 
   

66 Agung 
sapariyanto 
(kanayxxxxx
xxx) 

Assalamu'alaikum BPK Ganjar yang 
terhormat,sebelumnya saya minta 
maaf,mau bertanya kenapa selama 
ada covid 19 keluarga saya tidak 
dapat bantuan berupa BLT,kartu 
sembako pdahal saya tidak dapat 
PKH bahkan saya punya anak SD dan 
anak balita,pekerjaan saya hanya 
tukang bangunan dan rumah saja 
masih ngontrak.terimakasih atas 
perhatiannya wassalamu'alaikum 
wr.wb 

Web 27-07-2021 
19:50 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama A**** 
S********** pada tanggal 27 Juli 2021 19:50 
melalui laporgub, termasuk faktor yg melatar 
belakangi kecemburuan dalam penyaluran 
bantuan di  penanganan covid-19 adalah 
adanya ketimpangan penganggaran dan 
alokasi dana di tingkat APBN 
(BST/BPNT/PKH/BSB) dan di tingkat APBD 
(sembako APBD) yang mana di tingkat pusat 
sampai saat ini jalan terus tetapi yang APBD 
sudah lama mandek (4kali) padahal yg masuk 
APBD tidak masuk di APBN.            
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

67 Indriyanti 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota Salatiga, 
Kecamatan Tingkir, Kelurahan 
Kutowinangunlor   
 
Laporan: nik saya sama dengan nik 
orang lain.bagaimana solusinya selain 
ganti nik?saya sudah mengunakan nik 
saya 32 tahun.kenapa bisa seperti ini 
pak?dan bagaimana solusinya.jika 
ganti nik berarti semua data saya 
harus di rubah. 

Ponsel 28-07-2021 
09:38 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama I********* 
pada tanggal 28 Juli 2021 09:38, Terkait 
permasalahan yang saudara alami dapat kami 
sampaikan bahwa dalam proses penunggalan 
data penduduk yang terus berlangsung 
diketahui bahwa terdapat permasalahan 
teknis "data similarity" dengan penduduk lain. 
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk 
menjamin kepastian penunggalan data 
saudara, kami minta saudara berkenan 

Laporan 
Selesai 



melakukan cek biodata dan rekam biometrik 
ulang di kantor kami.   Terhadap kekhawatiran 
data penduduk saudara yg digunakan oleh 
lembaga layanan umum/instansi yang 
bekerjasama dengan Pemerintah (BPJS, 
BPN, Perbankan, DLL), data sadara pada 
lembaga tersebut secara otomatis akan 
terkonsolidasi/menyesuaikan. Apabila 
terdapat permasalahan data penduduk 
(saudara) dengan lembaga/ instansi tersebut 
di kemudian hari akan kami bantu 
penyelesaiannya. Terimakasih atas perhatian 
dan kerjasamanya.     
 
Demikian tanggapan kami,semoga 
bermanfaat. 
   

68 innazulfa 
(No 
Telepon) 

maaf pak, tapi bukan cuma saya. 
banyak juga ternyata teman2 saya 
yang mengeluhkan pelayanan di 
disdukcapil kota salatiga. selamat pagi 
pak, saya izin lapor. saya mengalami 
kesulitan pembuatan dokumen di 
salatiga. akte saya mengalami salah 
tulis nama orang tua. ketika mengurus 
di disdukcapil mengalami hal tidak 
mengenakkan. pelayanan tidak jelas. 
untuk online juga tdk ada respon sama 
sekali dari pihak disdukcapil. 

instagram 23-07-2021 
09:52 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama I******** 
pada tanggal 23 Juli 2021 09:52 melalui 
website laporgub , terimakasih atas perhatian 
dan informasi Bp/Ibu/Sdr atas layanan kami. 
Informasi tersebut merupakan masukan yang 
berharga untuk peningkatan layanan kami, 
dan mohon maaf atas 
ketidaknyamanannya.        Perlu kami 
sampaikan, proses penerbitan dokumen oleh 
Dinas Dukcapil memerlukan kelengkapan 
berkas persyaratan, ketaatan prosedur dan 
kecermatan.        Untuk saat ini layanan 
langsung/ tatap muka kami batasi 
menyesuaikan kebijakan Pemerintah tentang 
Pelayanan selama Pandemi/PPKM dan untuk 
mencegah terpaparnya Covid-19 antar 

Laporan 
Selesai 



Personil kami maupun Pemohon selama 
berinteraksi.       Dalam hal layanan WA online 
terdapat kekurangan, diantaranya : 
terbatasnya ‘komunikasi’ intens terhadap 
seorang pemohon terkait pemahaman tata 
cara penggunaan metode WA online, dan 
terbatasnya kanal jaringan yg kami 
miliki.        Apabila Bp/Ibu/Sdr mengalami 
kesulitan dalam pelayanan dapat 
menghubungi petugas kami melalui :   ? Menu 
Konsultasi, pada jam kerja (dalam WA online : 
085701701704) ;   ? Sdr. Brian 
(085743673888)       Demikian yg dapat kami 
sampaikan dan terimakasih atas 
kerjasamanya..   
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

69 numiwidyay
anti (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota 
semarang/salatiga, Kecamatan 
argomulyo, Kelurahan randuacir  
Laporan: saya sekeluarga belum 
pernah dapat bantuan covid dr musim 
bantuan covid sejak awal.sdh pernah 
saya tanyakan ke RT/kelurahan 
jawaban mrk mengutamakan yg 
domisili dulu.saya punya 2 anak yg 
msh sekolah satu anak diffable 
penyandang hydrocypalus.yg 
kebuthan anak hydro sy pastilah lbh dr 
kebutuhan anak normal.suami sy 
hanya kerja serabutan saja..saya 
tinggal d rusunawa (alamat ktp alamat 
ibu kandung saya)krn tdk semua 
orang bisa menerima anak 
hydrocypalus sy.Apakah syarat utk 
mendapatkan bantuan dr pemerintah 

Ponsel 28-07-2021 
12:26 

Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama 
N************** pada tanggal 28 Juli 2021 12:26 
melalui laporgub, yang bersangkutan tidak 
menetap di randuacir. Selama ini dari pihak 
kelurahan dalam mendata usulan juga 
berdasarkan KTP setempat yang ada. 
Biasanya usulan kelurahan berdasarkan 
domisili dan ada bukti KK KTP . Tetapi kalau 
domisili berbeda dengan KTP, pihak 
kelurahan tidak mau mengusulkan. Dan 
keluarga ini belum pernah tinggal tetap  di 
randuacir. Hanya KTP nya,saja,yang di 
randuacir dan juga rumah dari keluarga 
tersebut yang tetap di randuacir sudah dapat 
BST dan keluarga dalam rumah tersebut adik 

Laporan 
Selesai 



itu harus berdomisili sesuai KTP.kalau 
iya ...knpa d rusunawa cabean 
salatiga mrk yg sama dgn saya tinggal 
d rusunawa tp alamat ktp msh sesuai 
ktp nya..jg mendapatkan bantuan..Tp 
KENAPA KAMI SEKELUARGA TDK 
PERNAH DAPAT..kami orang 
susah,tidak mampu jg ada anak 
diffable HYDROCYPALUS di keluarga 
kami...mhn di tanggapi pak bu kalau 
bisa ke lapangan biar tau jelas kondisi 
keluarga saya.dan bisa langsung d 
pertimbangkan apakah saya layak 
dapat bantuan atw tidak.kalaupun 
tidak alasannya apa?krn dampak 
pandemi covid ini semua orang kena 
bkn mrk yg berdomisili sj...mhn 
bantuannya segera d tanggapi.. 
Terimakasih 
 

mas tedy a/n Bp Sofyan juga sudah dapat 
BST.  Pihak pak RT pun mau mngusulkan bp 
tedy itu juga bngung karena belum pernah 
tinggal di randuacir. Hanya KTP nya dulu di 
randuacir .    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

70 numiwidyay
anti (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota 
semarang/salatiga, Kecamatan 
argomulyo, Kelurahan randuacir   
 
Laporan: Assalamu'alaikum bapak 
ibuk mau tanya...Apakah syarat terima 
bantuan pemerintah itu harus domisili 
sesuai KTP krn sy tinggal d 
rusunawa..kenapa sy tinggal d 
rusunawa krn sy blm punya rumah dan 
sy merasa keluarga kurang mampu 
dan memiliki anak diffable 
hydrocypalus 
 

Ponsel 29-07-2021 
14:49 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan, 
selanjutnya akan kami teruskan ke pihak 
terkait.  

Laporan 
Terverifikasi 

71 HERRY 
KUMALA 
PUTRA 

Kenapa saya tidak pernah 
mendapatkan bantuan sosial dari 
pemerintah..?? Padahal saya ini juga 

Web 30-07-2021 
03:05 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.  

Laporan 
Terverifikasi 



(blackxxxxx
xxx) 

WARGA NEGARA INDONESIA yang 
turut serta merasakan dampak dari 
virus COVID-19 
 

72 Ariany (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota Salatiga, 
Kecamatan Sidomukti, Kelurahan 
Kalicacing   
 
Laporan: mohon bantuan 
pendampingan psikiater utk penyintas 
Covid yg sekarang terkena Covid 
Psikotik, Penyintas jadi tidak bisa 
bekerja krn terkena psikotik 
sedangkan utk rutin perawatan di 
psikiater butuh waktu lama 

Ponsel 03-08-2021 
07:59 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama A***** pada 
tanggal 3 Agustus 2021 07:59 melalui 
laporgub, untuk pasien psikotik memang 
harus perawatan dulu. Pemulihan psikotik 
mmng butuh waktu dan kesabaran. Silahkan 
berkunjung puskesmas setempat, bila perlu 
akan dirujuk ke RS untuk ditangani psikiater.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

73 citra arum 
prawestri 
(No 
Telepon) 

lapor pak, ibu saya terpapar 
covid19,datang ke RS Paru Aryo 
Wirawan salatiga,setelah menjalani 
rontgen,dokter jaga IGD memberikan 
informasi yg tidak sesuai dg hasil 
rontgen,seharusnya dokter memberi 
tahu keluarga bahwa ibu saya 
pneumonia akibat covid,akan tetapi 
dokter menyampaikan bahwa ibu saya 
paru2nya sehat dan hasilnya 
bagus,hasil rontgen tidak boleh 
diminta dg berbagai alasan,akhirnya 
ibu hanya diberi obat setara obat 
puskesmas,karena diminta 
isoman,akhirnya ibu saya telat 
penanganan,sehingga radang paru2 
sudah terlalu parah,dan ibu saya 
meninggal, mohon ditindaklanjuti 

Ponsel 03-08-2021 
20:29 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.  

Laporan 
Terverifikasi 



kepada dokter dan perawat yg 
mungkin tidak punya kapasitas atau 
memang manajemennya yg kurang 
baik dalam penanganan covid19,saya 
masih ingat nama dokter dan perawat 
saat kejadian itu,saya minta agar ada 
teguran jika perlu sanksi kepada 
nakes yg teledor,saya yakin banyak 
orang bernasib sama dengan ibu 
saya,terima kasih 
 

74 Dwi 
Wahyunings
ih 
(dwiesxxxxx
xxx) 

Selamat siang.  Saya seorang  pekerja 
imigrant. Saya tinggal  di salatiga. 
Saat ini saya bekerja ke salah satu 
negara eropa. Namun saat ini  saya 
ada kendala soal vaksin. Vaksin yg di 
akui di negara tersebut antara lain 
AstraZeneca, Pfizer  dan moderna. 
Akan tetapi di kota saya vaksin yg 
tersedia saat ini hanyalah sinovac.  
Saya sudah konsultasi  ke 
puskesmas, rumah sakit bahkan dinas 
kesehatan  setempat, akan tetapi saya 
tdk mendapatkan solusi  akan hal tsb. 
Mohon kiranya di berika petunjuk 
supaya saya mendapatakan salah 
satu jenis vaksin sehigga saya bisa 
bekerja ke negara tujuan dgn baik. 
Terima kasih.. 
 

Web 04-08-2021 
12:43 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   

Laporan 
Terverifikasi 

75 Budi 
supriyono 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota Salatiga, 
Kecamatan Tingkir, Kelurahan 
Sidorejokidul  Laporan: Bgmn caranya 
biar anak saya bisa tercaver bantuan 
anak sekolah. 

Ponsel 05-08-2021 
19:00 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama B*** 
S********* pada tanggal 5 Agustus 2021 19:00 
melalui laporgub, untuk bantuan dari Kota 

Laporan 
Selesai 



Salatiga diantaranya BSSKM (Bantuan Sosial 
Siswa Kurang Mampu), untuk persyaratan 
mendapatkan bisa di tanyakan ke wali kelas. 
Dengan salah satu syarat tidak pernah 
menerima bantuan PIP.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

76 KikiLestatri 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota 
KotaSalatiga, Kecamatan sidorejo, 
Kelurahan sidorejolor   
 
Laporan: Maaf Pak Ganjar Bagaimana 
ini Jualan saya sepi Saya tahun ini 
memasukkan 2 anak sekolah... SD 
dan SMA Sampai saat ini saya belum 
bisa membayar uang masuknya 
Belum lg sekolah daring... Kuotanya 
Bagaimana ini pak Ganjar 

Ponsel 11-08-2021 
08:37 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama K*** L****** 
pada tanggal 11 Agustus 2021 08:37 melalui 
whatsapp laporgub, yang bersangkutan 
merupakan penerima  Bansos Tunai (BST). 
BST atas nama MUH AZRIL NUR IZA 
(anaknya)    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

Laporan 
Selesai 

77 makrup (No 
Telepon) 

Alamat: kota salatiga, Kecamatan 
sidorejo lor, Kelurahan salatiga   
 
Laporan: sudah beberapa bula 
bantuan bpnt tidak keluar ,sudah saya 
tanyakan ke pengurus katanya sudah 
tidak dapat tp setelah saya cek 
statusnya masih "ya" sudah lapor RT 
kelurahan tp tidak ada hasil 
 

Ponsel 11-08-2021 
16:37 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   

Laporan 
Terverifikasi 

78 srirahayu 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota 
kab,Semarang/salatiga, Kecamatan 
sidomukti, Kelurahan kecandran   

Ponsel 14-08-2021 
09:37 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   

Laporan 
Terverifikasi 



Laporan: saya belum pernah 
menerima bantuan sama sekali dari 
wilayah saya.. saya saat ini sedang 
merantau di Kalsel,. Dulu saya dapat 
PKH tpi kartu yg kaya ATM buat ambil 
uang hilang pada tahun 2017 dan 
sampai sekarang blm saya ambil 
..karna waktu itu sudah saya kasih tau 
ke ketuanya tapi blm di respon spai 
sekarang. Kita di sini membutuh kan 
bantuan karna ngak ada kerjaan dan 
anak saya 3 

79 Sunaning 
putri 
purnama 
sari 
(Putrixxxxxx
xx) 

Pak gubernur.. Cara biar dapat 
bantuan dampak PPKM darurat pripun 
pak.. Usaha sepi buat balik modal aja 
susah gur njagake bakul sego goreng 
sepi banget pak.. Pripun niki 

Web 14-08-2021 
13:37 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait. 

Laporan 
Terverifikasi 

80 Theresia fitri 
(rotibxxxxxx
xx) 

Lapor pak Ganjar, sy ktp surakarta 
yang tinggal di salatiga.tadi mau 
vaksin sekeluarga di puskesmas dan 
di perbun dan di polres di persulit dan 
tidak diterima pak.dari puskesmas 
sidorejo bilang harus ada surat 
domisili, dari polres katanya hanya 
untuk vaksin ke 2.ke perbun katanya 
yg boleh vaksin yg daftar online 
dulu.yg langsung datang tidak 
dilayani.kalo memang ini pemerintah 
dukung percepatan vaksin ke 
masyarakat tolong syarat2 itu di 
hilangkan dan cukup bawa ktp saja 
bisa vaksin pak.tolong di perhatikan 
keluhan saya yg seharian muter2 
sekeluarga buat vaksin di tolak.tapi 
kalo ada saudara orang dalam bisa 
kayaknya pak.ini sistem nya bener2 

Web 14-08-2021 
22:51 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait. 

Laporan 
Terverifikasi 



mempersulit saja.disalatiga juga tidak 
ada mobil vaksin seperti di 
solo.mohon dinkes salatiga di beri 
arahan pak.agar tidak mempersulit 
masyarakat yg mau 
vaksin.terimakasih. 
 

81 Thomas 
Yanuar 
Aniarto 
(thomaxxxx
xxxx) 

Ijin pak gubernur kemarin tgl 13 
agustus 2021 kakak saya perempuan 
meninggal karena covid 
meninggalkan 2 orang anak..anak yg 
pertama kelas 1 STM dan anak kedua 
umur 1thn 5 bulan..suami bekerja di 
bengkel sepeda motor dengan 
penghasilan yg tidak 
menentu..apakah ada bantuan dari 
pemerintah untuk hal ini..terima kasih 
pak gubernur.. 
 

Web 16-08-2021 
16:14 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   

Laporan 
Terverifikasi 

82 Thomas 
Yanuar 
Aniarto 
(thomaxxxx
xxxx) 

Bagaimana mengajukan bantuan 
untuk anak2 yg di tinggal orang 
tua.nya meniggal karena covid? 

Web 18-08-2021 
22:36 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama T***** Y***** 
A****** pada tanggal 18 Agustus 2021 22:36 
melalui website laporgub, Dinas Sosial sudah 
mendapat arahan dari Kementrian Sosial 
untuk mendata terlebih dahulu.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat. 
   

Laporan 
Selesai 

83 Samrozi 
(rozisxxxxxx
xx) 

Sugeng ndalu bpk gubernur ganjar 
pranowo,bade tangklet niki perihal 
pembuatan sertifikat tanah  massal 
sampon dangu kinten-kinten 1 

Web 22-08-2021 
19:06 

Kelurahan 
Kauman Kidul 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    

Laporan 
Selesai 



tahun,dereng dados,nyuwun 
pencerahanipon 

Menindaklanjuti aduan atas nama S****** 
pada tanggal 22 Agustus 2021 19:06 melalui 
website laporgub, Kelurahan Kauman Kidul 
sejak 2017/2018 dan 2019 memilki program 
sertifikat yaitu Konsolidasi Tanah (KT) dari 
Kementrian ATR/BPN. Pada Tahun 2020 juga 
memiliki program tersebut, karena covid-19 
menyebabkan dana Kementrian untuk KT 
terkena refocusing. Pada Tahun 2021 ini 
program KT dilanjutkan tetapi dari 500-an 
obyek yang mendaftar, anggaran baru dapat 
memfasilitasi 388 obyek. Kekurangan akan 
diusulkan pada program KT Tahun 2022. 
Mohon bersabar.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

84 Yusni 
Afterwave 
(No 
Telepon) 

Jalan Dukuh klumpit ada yg aspalnya 
bergeser di depan rumah saya, sangat 
tajam, berbahaya bagi pengendara 
motor karena tidak terlihat. lokasi 
persis di depan Tiga Kost, Salatiga 

Ponsel 29-08-2021 
18:04 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Y**** 
A******** pada tanggal 29 Agustus 2021 18:04 
melalui laporgub, sudah ditindaklanjuti oleh 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Salatiga     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

85  Nanis (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota Kota 
salatiga, Kecamatan kecamatan 
tingkir, Kelurahan kelurahan Tingkir   
 
Laporan:   pelanggaran peraturan 
pemerintah dengn berkerumun 

Ponsel 29-08-2021 
22:38 

Satpol PP Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   

Laporan 
Terverifikasi 



86 Samrozi 
(rozisxxxxxx
xx) 

Assalamualaikum warohmatuAllahi 
wabarokatuh,Selamat siang bapak 
gubernur ganjar pranowo,mohon ijin 
untuk minta pencerahan tentang 
pembuatan sertifikat massal yang dulu 
pernah ada,tapi sampai sekarang 
belum jadi,saya sudah berkirim 3kali 
ini tapi belum ada 
penjelasan,terimakasih sebelumnya 
bapak gubernur ganjar 
pranowo,wassalamualaikum 
warohmatuAllahi wabarakatuh... 

Web 01-09-2021 
13:25 

Kelurahan 
Kauman Kidul 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama S****** 
pada tanggal 1 September 2021 13:25 melalui 
wesite laporgub, Kauman Kidul sejak 
2017/2018 dan 2019 ada program 
sertifikat  namanya Konsolidasi Tanah (KT) 
dari Kementerian ATR/BPN. Tahun 2020 juga 
ada program tersebut, karena covid-19 dana 
Kementerian untuk KT terkena refocusing. 
Tahun 2021 ini progran KT dilanjut, dari 500-
an obyek yang mendaftar, anggaran baru 
dapat memfasilitasi 388 obyek. Kekurangan 
akan diusulkan program KT 2022. Yang 
bersangkutan sudah masuk KT 2021. Pada 
saat ini progress 75% , berkas sudah lengkap 
dan sudah naik ke provinsi.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

87 Lubabul 
Maali (No 
Telepon) 

sugeng ndalu, mugi tansah pinaringan 
sehat wal afiat pak ganjar sak drenge 
nyuwun sewu pak, kulo awam tp 
mungguh kulo proyek tutup talut teng 
dusun winong kecandran salatiga 
mniko mboten ssuai spesifikasi 
amargi pondasi talut ingkang rumiyin 
mawon gampilllll suanget ambrol, kok 
lgsg dipun cor, ugi namung tebal teng 
tengah, pinggire kandel, tipissss 
sanget madake aspal nak kulo yakin 
klak bkal ambrol, nyelakake pngemudi 
roda 4 mumpung nembe jlan bbrapa 
mter, mugi enggal dipun tanggapi 

Ponsel 03-09-2021 
20:00 

Kelurahan 
Kecandran 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama L****** 
M**** pada tanggal 3 September 2021 20:00 
melalui laporgub, Pertama-tama kami ingin 
mengucapkan terimakasih atas laporan dan 
masukan yang ditujukan kepada kami melalui 
https://laporgub.jatengprov.go.id terhadap 
kegiatan pembangunan yang kami 
laksanakan. Hal ini menandakan adanya 
partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam 
melakukan fungsi pengawasan.    

Laporan 
Selesai 



suwun assalamualaikum wr wb pak 
ganjarâœŒ 

Bahwa benar ada pekerjaan pembangunan di 
wilayah Winong RW 1 Kelurahan kecandran. 
yang mana  pekerjaan pembangunan yang 
dimaksud adalah salah satu paket pekerjaan 
yang dibiayai oleh dana kelurahan dengan 
nama paket plat beton penutup saluran dan 
dilaksanakan oleh LPMK (Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) 
melalui Swakelola tipe 4 dimana pekerjaan 
pembangunan itu  merupakan realisasi dari 
usulan warga RW I yang ditetapkan sebagai 
salah satu prioritas kegiatan pada 
Musrenbang Tahun 2020 dan di laksanakan 
pembangunannya pada tahun 2021.        
 
Tanggapan/jawaban terhadap 
laporan/masukan salah satu warga pada 
Lapor Gub, kami ingin memberikan klarifikasi 
sebagai berikut:    
 
Pembangunan tidak sesuai spesifikasi   
bahwa LPMK dalam melaksanakan pekerjaan 
tersebut sudah berdasarkan atau sesuai 
dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)  dan 
spesifikasi teknis yang telah ditentukan 
sebelum proses pelaksanaan kegiatan 
dimulai, adapun sebelum kegiatan dimulai ada 
beberapa tahapan yang harus dilalui seperti 
rapat persiapan pembangunan, rapat review 
RAB dan Spesifikasi Teknis termasuk 
didalamnya membahas metode kerja dan 
kendala kendala yang akan di hadapi  dari 
hasil survey awal di tiap titik lokasi.    
 
Pondasi talud (mungkin yang dimaksud 
adalah konstruksi saluran existing) mudah 
ambrol/rusak.    



telah dilakukan survey dan pengamatan di 
lokasi dari tim pelaksana bahwa konstruksi 
saluran tersebut masih kuat. perihal ada 
kerusakan dibeberapa titik itu memang ada 
tetapi hanya sebatas lapisan atas saluran dan 
ada juga yang rusak karena dilewati 
kendaraan pengangkut kayu karena dititik 
lokasi tersebut terdapat kebun warga yang 
memang ditanami pohon kayu dan untuk 
mengangkut hasil kayu tersebut kendaraan 
harus menyebrangi atau melewati Saluran tsb. 
dan untuk pelaksanaan pembangunan plat 
beton penutup saluran tersebut kami 
menggunakan metode dengan cara dicor 
langsung diatas saluran tentu hal ini juga 
dilaksanakan dengan pertimbangan-
pertimbangan teknis tertentu dan 
menyesuaikan kondisi  di lokasi.    
 
Ketebalan cor yang mana di tengah tebal 
dan dipinggir tipis menyesuaikan aspal 
jalan.    
Dari pelaksanaan pembangunan plat beton 
penutup saluran khususnya di Winong 
terdapat dua saluran yang berada di masing 
masing tepi jalan. ada beberapa titik lokasi 
saluran dimana terdapat perbedaan 
ketinggiaan permukaan saluran. ada yang 
berada diatas, sejajar dan dibawah dari 
ketinggian permukaan jalan. untuk permukaan 
saluran yang sejajar dan yang diatas 
ketinggian jalan dengan adanya penambahan 
plat beton setebal kurang lebih 12cm tentu hal 
ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan 
level ketinggian antara permukaan jalan 
dengan permukaan saluran ditambah lagi 
dengan jarak antara tepi jalan dengan plat 



beton penutup saluran yang terlalu dekat atau 
berhimpitan hal ini dapat membahayakan bagi 
pengguna jalan maka dari itu dengan 
pertimbangan keamanan, kerapihan dan 
usulan dari warga sekitar maka 
ditambahkanlah adukan cor dengan 
kemiringan landai/langsam dari pinggir plat 
beton penutup saluran menuju ke tepi jalan 
menyesuaikan dengan ketinggian tepi 
permukaan jalan sehingga aman bagi 
pengguna jalan.    
 
Pembangunan tersebut akan cepat 
ambrol/rusak sehingga mencelakakan 
pengguna kendaraan roda 4    
Tentu kami tidak menginginkan hal tersebut 
terjadi karena ini adalah pekerjaan 
pembangunan swakelola tipe 4 dimana semua 
usulan berasal dari warga, dikerjakan oleh 
warga dan untuk  warga khususnya di wilayah 
tersebut maka dari itu kami mengajak 
kesadaran semua pihak untuk dapat menjaga 
memelihara dan mengawasi dengan baik dan 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, 
perlu di garis bawahi bahwa kegiatan 
pembangunan ini adalah kegiatan 
pembangunan plat beton penutup saluran 
dimana tidak semestinya digunakan seperti 
layaknya fungsi Jalan tetapi tidak menutup 
kemungkinan juga bahwa dengan adanya plat 
beton penutup saluran tersebut nantinya akan 
dilewati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 
(asumsi bukan kendaraan dengan beban 
berat) dengan tujuan memudahkan pengguna 
jalan untuk berpapasan dari dua arah yang 
berlawanan mengingat lebar jalan tersebut 
yang sempit dan berada di tikungan. sehingga 



kamipun telah memperhitungkan dalam 
proses pelaksanaannya dan diharapkan 
dengan pembangunan plat beton penutup 
saluran tersebut selain untuk kerapihan dan 
kebersihan lingkungan juga dapat 
memberikan kemudahan, keamanan dan 
kenyamanan bagi pengguna jalan.    
 
Demikian klarifikasi dari kami semoga bisa 
menjawab apa yang menjadi 
laporan/masukan dari warga yang melapor  di 
lapor gub. dan kami juga mengharapkan saran 
dan masukan dari semua pihak agar kegiatan 
pembangunan yang kami laksanakan dapat 
berjalan dengan baik dan hasilnya dapat 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
khususnya warga kelurahan kecandran. 
Terima Kasih      
 

88 bimo Hendi 
(No 
Telepon) 

Proyek pabrik sepatu PT SCI salatiga 
menggunakan lapangan sepak bola 
warga untuk akses jalan. Lapangan 
desa Tetep, kelurahan Randuacir, 
kecamatan Argomulyo, kota Salatiga 
jadi rusak. Dari pihak PT SCI dulu janji 
untuk memperbaiki lapangan, tapi 
tidak ada realisasi. Sudah mencoba 
ke mana mana. Dari pihak pemkot 
pernah meninjau langsung. Tapi 
belum ada tindakan yang berarti. 
Lapangan sama sekali tidak di 
perbaiki. Sampai warga kerja bakti 
memperbaiki lapangan nya sendiri. 
Saya sebagai warga tetep randuacir 
berharap Pak Ganjar bersedia melihat 
langsung ulah PT SCI ini. 

Ponsel 03-09-2021 
21:25 

Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pendapatan 
Daerah 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menanggapi Laporan  atas nama B*** 
H****  pada tanggal 3 September 2021 di 
Tetep, Kelurahan Randuacir Kecamatan 
Argomulyo Kota Salatiga yang dikirimkan ke 
portal Lapor Pak Gub, ada beberapa hal yang 
dapat kami sampaikan sebagai berikut :       
1.Kami menghargai dan mengapresiasi 
langkah warga dalam membuat laporan 
melalui Portal Lapor Pak Gub, karena hal 
tersebut menjadi bentuk keterbukaan warga 
dalam menyampaikan permasalahan yang 
dihadapi dan sebagai menjadi bagian dari 
umpan balik dari warga kepada Pemerintah 
Kota dalam pengambilan keputusan; 

Laporan 
Selesai 



        
2.Lapangan Sepak Bola yang berada di RW 3 
Tetep, Kelurahan Randuacir Kecamatan 
Argomulyo Kota Salatiga adalah bagian dari 
sebidang tanah dengan luas keseluruhan 
+14.830 m2 (empat belas ribu delapan ratus 
tiga puluh meter persegi) yang merupakan 
aset Pemerintah Kota Salatiga dengan alas 
Hak Pakai Nomor 10 Kelurahan Randuacir 
atas nama Pemerintah Kota Salatiga;     
    
3. Pada aset  tanah  Hak Pakai  Nomor 10 
tersebut, sebagiannya yaitu seluas + 5.359 m2 
(lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter 
persegi) juga didayagunakan oleh Pemerintah 
Kota Salatiga, dengan disewakan kepada PT. 
Selalu Cinta Indonesia (PT. SCI), untuk 
dimanfaatkan sebagai akses jalan keluar-
masuk kawasan pabrik PT. Selalu Cinta 
Indonesia;       
  
4. Fasilitasi sewa sebagian lahan Pemerintah 
Kota kepada PT. Selalu Cinta Indonesia 
tersebut dilakukan sebagai bagian dari 
memberikan kemudahan berusaha di Kota 
Salatiga, dan menumbuhkan iklim kondusif 
bagi investasi, yang pada gilirannya 
diharapkan akan memberikan dampak positif 
bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan 
lapangan kerja dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat;  
       
5. PT. Selalu Cinta Indonesia mempunyai 
program Costumer Social Responsibilty (CSR) 
kepada warga masyarakat khususnya warga 
RW 3 Tetep Kelurahan Randuacir Kecamatan 
Sidomukti Kota Salatiga, antara lain akan 



memperbaiki kondisi lapangan sepak bola 
yang sudah ada saat ini, dan melengkapinya 
dengan fasilitas jogging track, taman, dan 
fasilitas pendukung lainnya.  
       
6. Penggunaan fungsi di lahan HP Nomor 10 
untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu lapangan sepak 
bola untuk warga dan akses jalan keluar-
masuk PT. Selalu Cinta Indonesia, 
membutuhkan penataan dan desain ulang 
agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada 
saat ini warga menghendaki ukuran lapangan 
sepak bola +/- 120 m x 80 m yang tidak 
memungkinkan untuk dipenuhi. Sementara 
kalau menggunakan ukuran yang pada 
umumnya dipakai yaitu +/- 105 m x 65 m, 
ukuran tersebut bisa dipenuhi;        
 
7.Untuk memperlancar langkah-langkah 
tersebut, akan dilakukan proses mediasi dan 
fasilitasi oleh Pemerintah Kota Salatiga, untuk 
menyamakan persepsi dan pemahaman di 
antara warga masyarakat RW 3 Tetep 
Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo 
Kota Salatiga dengan PT. Selalu Cinta 
Indonesia.    Demikian tanggapan ini, untuk 
menjadikan periksa.        
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

89 @kangbudz 
(No 
Telepon) 

Selamat Siang ... Perkenalkan nama 
saya Budi - Saya di kelurahan 
Mangunsari, Sidomukti Salatiga.. 
Sebagai orang tua siswa yang 
sekarang sekolah di SMA 
Muhammadiyah Plus Salatiga . 

twitter 08-09-2021 
13:29 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama @k******** 
pada tanggal 8 September 2021 13:29 melalui 

Laporan 
Selesai 



Kebetulan kita baru pindah dari 
Bekasi. Kita orang tuanya sudah 
vaksin pertama dan kedua, saya ikut 
vaksin dikantor, ibunya ikut vaksin di 
program vaksinasi polres salatiga ( 
kedua paket vaksin sudah lengkap) 
Untuk anak kita menunggu vaksin 
untuk pelajar, dan kebetulan sabtu 
minggu kemarin kita diinfo dari 
sekolah untuk event vaksinasi yang 
diselenggarakan oleh pemkot 
salatiga, dari hari kemarin sampai 
besok. 

website laporgub, kuota sasaran vaksinasi 
pelajar diserahkan ke masing-masing 
kelurahan dan jadwal untuk pelajar bisa di 
wilayah puskesmas setempat.    
 
Demikian tanggapan kami semoga 
bermanfaat.   

90 wawan (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota kab 
semarang, Kecamatan tuntang, 
Kelurahan candirejo   
 
Laporan:  Assalamullaikum bapak 
gubernur yang terhormat.mohon 
pasar tiban jalan lingkar salatiga bisa 
ditertibkan atau dipindahkan karna 
sangat menggangu arus lalu lintas 
yang notabenya jalan 
propinsi,,mungkin bisa dipindahkan di 
jalan2 kota salatiga sendiri atau di 
adakan car free day biar pengunjung 
lebih aman dan nyaman.trima kasih 
 

Ponsel 12-09-2021 
08:25 

Dinas 
Perdagangan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   

Laporan 
Terverifikasi 

91 Kiki Lestatri 
(kikilxxxxxxx
x) 

Maaf mau tanya.... Bantuan kematian 
itu bisa d ambil brp bulan setelah 
pengajuan nggih? Matur suwun 

Web 13-09-2021 
08:24 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama K*** 
L*******pada tanggal 13 September 2021 
08:24 melalui lwebsite laporgub , untuk 
penyaluran santunan kematian seharusnya 
dilaksanakan setiap bulan, tetapi anggaran 

Laporan 
Selesai 



pada tahun 2021 sudah terealisasikan sampai 
dengan bulan Juli 2021 sehingga pengajuan 
berikutnya akan disalurkan menunggu 
perubahan anggaran sekitar bulan Oktober 
2021.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

92 Novianti 
Saffira 
(noviaxxxxx
xxx) 

Pak, saya seorang ASN di setda Kota 
Salatiga. Di tempat kami tidak ada 
WFH terjadwal. Apakah pemberian 
WFH di masa pandemi itu wajib atau 
pilihan, pdhl salatiga saat ini masih 
level 3 dan mempedomani ketentuan 
teknis dari menpan., karena Wfh 
hanya diberikan kepada yang 
melaksanakan isolasi mandiri. 

Web 13-09-2021 
11:31 

Sekretariat 
Daerah 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama N******* 
S****** pada tanggal 13 September 2021 
11:31 melalui website laporgub, pengaturan 
WFH sudah diatur di dalam Surat Edaran 
bahwa pelaksanaanya di serahkan ke masing-
masing Kepala OPD dan Kepala Bagian untuk 
masing-masing bagian di lingkungan 
Sekretariat Daeah Kota Salatiga.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

Laporan 
Selesai 

93 Novianti 
Saffira 
(noviaxxxxx
xxx) 

Pak mohon ditindaklanjuti, jalan 
fatmawati sepanjang malam gelap 
dikarena PJU dipadamkan. Awalnya 
pukuk 19.00 padam, tapi sekarang 
belum pukul 19.00 sudah padam. 
Penerangan terbantu dari warung-
warung dan indomaret, tetapi kalau 
sudah tutup gelap total pak. Pdhl ini 
merupakan jalan utama semarang - 
solo tapi kenapa lampu jalannya harus 
dipadamkan. Kalau dulu dengan 
alasan mengurangi kerumunan 

Web 13-09-2021 
18:51 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama N******* 
S****** pada tanggal 13 September 2021 
18:51 melalui website laporgub, Pemadaman 
PJU merupakan program untuk mengurangi 
mobilitas masyarakat guna mengurangi 
kerumunan masyarakat untuk mencegah 
penyebaran  covid 19 yang dilakukan di 
seluruh Jawa Tengah. Program pemadaman 

Laporan 
Selesai 



sekarang salatiga sudah masuk.level 
3, aglomerasi semarang masuk level 
2. Kami rakyat bayar pajak 
penerangan jalan, kenapa fasum 
lampu jalan kami tidak dapat 
menikmati. sepanjang jalan fatmawati 
dipadamkan di 2 lajur. Kanan kiri. 
Total ada 3 lampu penerangan. 
Lampu besar di tiap lajur ditambah 
lampu kecil. Kalau memang tujuan 
penghematan kan bisa dipadamkan 
separuh saja. Apa anggarannya 
terkena refocusing? Sehingga harus 
dipadamkan? Pak tolong, kebijakan 
apa ini?? Kalau harus dipadamkan 
kenapa dulu pengadaan lampu 
banyak sekali di sepanjang 
fatmawati.. 

PJU sudah melalui rapat Forkompinda 
Salatiga sehingga untuk batas waktu 
pemadaman  menunggu keputusan dari 
Forkompinda.    
 
Demikian tangapan kami, semoga 
bermanfaat.   

94 Lubabul 
Maali (No 
Telepon) 

assalamulaikum pak ganjar suwun 
laporan kulo tras dipun tindak lanjuti 
pak ganjarðŸ™•tp nyuwun sewu, 
nembe dipun kroscek pemkot, 
jengkelinipun proyek selanjutny, RT 
sblah mpun clelekan malih np nggih 
ajeng mkaten tras pembangunn 
indonesiaðŸ˜ž waalaikumsalam wr wb 
pakðŸ™• 

Ponsel 22-09-2021 
17:30 

Kelurahan 
Kecandran 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama L****** 
M**** pada tanggal 22 September 2021 17:30 
melalui laporgub , terimakasih atas laporan 
dan masukan yang ditujukan kepada kami 
melalui https://laporgub.jatengprov.go.id 
terhadap kegiatan pembangunan yang kami 
laksanakan. Hal ini menandakan adanya 
partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam 
melakukan fungsi pengawasan. 
Tanggapan/jawaban terhadap 
laporan/masukan salah satu warga pada 
Lapor Gub, kami ingin memberikan klarifikasi 
sebagai berikut: Bahwa LPMK dalam 
melaksanakan pekerjaan tersebut sudah 
berdasarkan atau telah sesuai dengan 

Laporan 
Selesai 



Kerangka Acuan Kerja (KAK)  dan spesifikasi 
teknis yang telah ditentukan sebelum proses 
pelaksanaan kegiatan dimulai, adapun 
sebelum kegiatan dimulai ada beberapa 
tahapan yang harus dilalui seperti rapat 
persiapan pembangunan, rapat review RAB 
dan Spesifikasi Teknis termasuk didalamnya 
membahas metode kerja dan kendala kendala 
yang akan di hadapi  dari hasil survey awal di 
tiap titik lokasi dan sekiranya pelapor merasa 
ada keraguan atau pertanyaan terhadap 
jalannya kegiatan pembangunan alangkah 
lebih baiknya jika pelapor dapat langsung 
meminta klarifikasi atau jawaban bisa ke 
pelaksana di lapangan atau LPMK maupun ke 
Kelurahan.   Terima kasih atas saran dan 
masukan dari semua pihak demi 
terlaksananya kegiatan pembangunan di 
kelurahan kecandran semoga  dapat berjalan 
dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

95 Lubabul 
Maali (No 
Telepon) 

sak tuhunipun niki mboten spnuhny 
suara pribadi kawulo pak, jlas psti ada 
grenengn d msyarakat kmi dan kmi 
tdak tau, bgung ngadepi fenomena 
pmbangunn sperti itu "klo sya pribadi, 
ttp kondisi blok kiri, sdut scuram itu, 
psti pleseti roda 2" tp semonggo mang 
nilai kiyambak mawon update foto 
kuloðŸ™• dan saya akan trus 
mendukung app laporgub tuk 
indonesia yg lbih baikðŸ¤• panjang 
umur pak ganjarðŸ’ª 

Ponsel 25-09-2021 
11:01 

Kelurahan 
Kecandran 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.   
 
Menindaklanjuti aduan atas nama L****** 
M**** pada tanggal 25 September 2021 11:01 
melalui laporgub , terimakasih atas laporan 
dan masukan yang ditujukan kepada kami 
melalui https://laporgub.jatengprov.go.id 
terhadap kegiatan pembangunan yang kami 
laksanakan. Hal ini menandakan adanya 
partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam 

Laporan 
Selesai 



melakukan fungsi pengawasan. 
Tanggapan/jawaban terhadap 
laporan/masukan salah satu warga pada 
Lapor Gub, kami ingin memberikan klarifikasi 
sebagai berikut: Bahwa LPMK dalam 
melaksanakan pekerjaan tersebut sudah 
berdasarkan atau telah sesuai dengan 
Kerangka Acuan Kerja (KAK)  dan spesifikasi 
teknis yang telah ditentukan sebelum proses 
pelaksanaan kegiatan dimulai, adapun 
sebelum kegiatan dimulai ada beberapa 
tahapan yang harus dilalui seperti rapat 
persiapan pembangunan, rapat review RAB 
dan Spesifikasi Teknis termasuk didalamnya 
membahas metode kerja dan kendala kendala 
yang akan di hadapi  dari hasil survey awal di 
tiap titik lokasi dan sekiranya pelapor merasa 
ada keraguan atau pertanyaan terhadap 
jalannya kegiatan pembangunan alangkah 
lebih baiknya jika pelapor dapat langsung 
meminta klarifikasi atau jawaban bisa ke 
pelaksana di lapangan atau LPMK maupun ke 
Kelurahan.   Terima kasih atas saran dan 
masukan dari semua pihak demi 
terlaksananya kegiatan pembangunan di 
kelurahan kecandran semoga  dapat berjalan 
dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

96 Indriyanti 
(shidqxxxxx
xxx) 

Selamat siang pak.saya sudah vaksin 
dosis pertama pada tangal 23juli 2021 
saat akan vaksin ke 2 saya 
menanyakan tanggal dan jam 
pelaksanaannya.tp pihak klinik sudah 

Web 25-09-2021 
13:26 

Dinas 
Kesehatan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 

Laporan 
Selesai 



tidak menyelenggarakan 
vaksin.dimana saya bisa mendapat 
vaksin ke 2.saya menanyakan di 
posko vaksin jg tidak bisa 
menambah.karena sesuai 
kuota.mohon pencerahannya 

Menindaklanjuti aduan atas nama I********* 
pada tanggal 25 September 2021 13:26 
melalui website laporgub, untuk mendapatkan 
dosis vaksin ke 2 dapat dilakukan di 
Puskesmas wilayah setempat.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

97 Christina 
Sunarti (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota Salatiga, 
Kecamatan Tingkir, Kelurahan 
Kutowinangun Lor   
 
Laporan: Selamat pagi Bapak Ganjar 
Pranowo  Salam sehat salam tangguh   
Saya :  Nama: Christina Sunarti ,S.Pd 
NIP : 19710714 200604 2 004 Unit 
kerja: SD N Kutowinangun 08 Salatiga   
Mengabdi sebagai guru SD sejak 
tahun 2006 ,terhitung 15 tahun 6 bulan 
. Bapak.. Mewakili teman- teman 
senasib di Salatiga yang memiliki 
masa kerja puluhan tahun ,dan usia 
yang tidak lagi muda di banding ASN 
baru. Nasib baik belum berpihak ke 
kami Bapak,sampai sekarang belum 
bisa menerima Tunjangan Profesi 
karena belum lolos Pretes UKG untuk 
bisa ikut PPG . Usia dan masa kerja 
kami yang sudah puluhan tahun 
mengabdi ,mohon dengan segala 
kerendahan hati untuk di 
pertimbangkan bisa ikut Pretes UKG 
maupun PPG dengan tambahan nilai 
Afirmasi .Seandainya memungkinkan 
lebih bijak bila dengan Porto Folio saja 
.Seperti taman- teman kami dulu . 
Karena untuk berkompetisi dengan 

Ponsel 06-10-2021 
10:00 

Dinas 
Pendidikan  

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama C******** 
S****** pada tanggal 6 September 2021 10:00 
melalui laporgub,  Pelaksanaan Pendidikan 
Profesi  Guru (PPG) berpedoman pada :    

1. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 
Tentang Guru  

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal  Guru 
dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud 
Nomor 4184/B4/GT/2018 tanggal 15 
Februari 2018 perihal Pendaftaran 
Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru 
Dalam Jabatan untuk pelaksanaan 
Tahun 2018 – 2022. Kami sampaikan 
hal - hal sebagai berikut:  
a. Calon Peserta Pendidikan Profesi 

Guru (PPG) wajib memenuhi 
Persyaratan akademik dan 
administrasi, persyaratan akademik 
yaitu memiliki nilai minimum yang 
diperoleh dari tes kemampuan 
kemampuan akademik (pretes) 
yang meliputi tes potensi akademik 
(TPA), tes Pedagogik, tes bidang 
studi,  dan tes bakat & minat;     

Laporan 
Selesai 



ASN kami tentunya sulit,kemungkinan 
kecil untuk lolos .Saya sendiri sudah 
ikut pretes 3 kali Bapak.Demikian juga 
teman2 lain. Seandainya syarat 
mendapat TPG itu adalah 
kinerja,prestasi kerja,hasil kerja dan 
pelayanan kami yang 
tulus,handarbeni?? dan hangrungkebi 
terhadap siswa dan satuan pendidikan 
...tentulah kami semua layak 
mendapatkan reward berupa 
Tunjangan Kesejahteraan yang 
layak.Sayangnya bukan itu syaratnya 
Bapak... Kami harus lulus pretes,lulus 
PPG baru bisa mendapatkan TPG. 
Untuk memenuhi rasa keadilan dan 
kemanusiaan untuk kami ,mohon di 
pertimbangkan / di perjuangkan nasib 
kami Bapak. Kami juga ingin di 
hargai,kami juga ingin mendapatkan 
reward ,kami juga ingin hidup 
sejahtera bersama keluarga,karena 
kami juga mengabdi dengan jiwa raga 
kami.   Melalui Bapak,dan semua yang 
terlibat dalam pemangku kebijakan ini 
,kami memohon dan berserah . Kami 
yakin Bapak berkenan,karena Bapak 
adalah Orang tua kami,Pengayom 
kami dan Gubernur kami yang peduli 
akan rakyatnya.  Sekian Bapak... 
Terimakasih perhatiannya Semoga 
Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa 
melindungi Bapak dan keluarga ,Amin   
Salam hormat  Bu Narti  Salatiga 
 

b. Standart minimal nilai hasil seleksi 
kemampuan akademik calon 
peserta ditetapkan batas lulus 
pretest adalah 50 untuk program 
studi kejuruan dan 60 untuk 
program studi non kejuruan yang 
ditetapkan oleh Kemdikbud;     

c.  Untuk usulan tambahan nilai 
afirmasi dari usia dan masa kerja 
sebagai tambahan penentu 
kelulusan akademik akan kita 
sampaikan kepada Kemdikbud 
selaku pengambil kebijakan 
kelulusan Pendidikan Profesi Guru 
(PPG).        

3. Tunjangan Profesi Guru adalah 
tunjangan yg diberikan kepada guru 
yang memiliki sertifiat pendidik sebagai 
penghargaan atas profesionalismenya, 
dengan syarat-syarat penerima yang 
telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Guru Pasal 15 ayat 4. 

 
Demikian yang dapat kami sampaikan atas 
perhatiannya kami ucapkan terimakasih  
 



98 iniRendra 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota Salatiga, 
Kecamatan Argomulyo, Kelurahan 
Cebongan   
 
Laporan: Assalamu'alaikum,sy 
pemohon PKKPR atas nama Rendra 
Proses PKKPR sy sudah sejak awal 
juli lalu Pak, dan smp skrg blm ada 
konfirmasi pasti kapan akan jdi, Senin 
(11 Okt) saya ketemu Kabid Perizinan 
(Pak Avantia)  di Dpmptsp. Beliau 
menyampaikan bahwa senin ini juga 
akan jadi. Mohon bantuannya Pak 
Ganjar agar berkas PKKPPR sy 
segera slesai, mengingat perizinan 
usaha dan pengurusan berkas lainnya 
harus melampirkan PKKPR, dan 
semua menjadi terhambat karena 
menunggu proses PKKPR. Mengingat 
proses PKKPR yg smp saat ini blm 
ada kepastian kapan dokumen akan 
jadi, krna jujur semua plan dan 
rancangan kami semuanya mundur 
jauh dri waktu estimasi Pak Gub. 
Sampai Rabu ini jawaban yg kami 
terima hanya "Baik Pak". Berbagai 
alasan dr perizinan, dri mulai alasan 
transisi regulasi KRK ke PKKPR yg 
tenggang waktunya tidak ada 
kejelasan. Tiap kali di konfirmasi 
jawaban yg km terima selalu "belum 
bisa diperkirakan kapan akan jd", 
menunggu pelimpahan kewenangan 
dri walikota yg jg bukan waktu yg 
sebentar Pak Gub Mohon kiranya bisa 
dijadikan bahan evaluasi Pak, untuk 
memberlakukan regulasi baru, yg 

Ponsel 13-10-2021 
19:57 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama I******** 
pada tanggal 13 Oktober 2021 19:57 melalui 
laporgub, permohonan PKKPR atas nama 
Rendra sudah jadi dan bisa diambil di MPP 
Kota Salatiga.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

Laporan 
Selesai 



menurut kami prosedur standart/SOP 
nya belum jelas diCapil. Krna dalam 
pengurusan ini, selain biaya jauh lebih 
mahal, pengurusannya jg muter2 krna 
tidak satu pintu Terimakasih atas 
bantuannya Pak Gubernur ????, Doa 
kami Bpk sekeluarga dan Team 
diberikan kesehatan, kelancaran dan 
keberkahan oleh Allah..???? 
 

99 iniRendra 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota Salatiga, 
Kecamatan Argomulyo, Kelurahan 
Cebongan   
 
Laporan: Alhamdulillah hari ini kabar 
baik PKKPR kita sudah jadi Pak Gub 
 

Ponsel 14-10-2021 
08:25 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama I******** 
pada tanggal 14 Oktober 2021 08:25 melalui 
laporgub, terima kasih telah menggunakan 
layanan jasa PKKPR (Persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
untuk Kegiatan Berusaha) kami akan terus 
meningkatkan pelayanan kami.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

100 KikiLestatri 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota 
KotaSalatiga, Kecamatan sidorejo, 
Kelurahan sidorejolor   
 
Laporan: Maaf Pak Ganjar Mau tanya 
untuk bantuan kematian itu cairnya 
berapa bulan setelah pengajuan 
nggih?  Matur suwun 
 

Ponsel 15-10-2021 
13:13 

Dinas Sosial Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama K*********** 
pada tanggal 15 Oktober 2021 13:13 , yang 
bersangkutan melakukan pengajuan pada 
bulan Agustus 2021. Untuk pencairan 
dijadwalkan antara akhir Oktober sampai 
dengan Awal November 2021.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

Laporan 
Selesai 



101 SigitMarwan
to (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota Salatiga, 
Kecamatan Tingkir, Kelurahan 
KutowinangunKidul   
 
Laporan: Limbah sungai yang 
berwarna dan berbau 
 

Ponsel 21-10-2021 
07:12 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Terima kasih telah menggunkan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama S************ 
pada tanggal 21 Oktober 2021 07:12 , Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Salatiga sudah 
menindaklanjuti tahap awal. Selanjutnya 
dengan bekerja sama dengan pelapor akan 
melakukan tindak lanjut tahap berikutnya.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

102 Lubabul 
Maali (No 
Telepon) 

assalamualaikum pak ganjar namung 
sek matur limbah tahu saking pabrik 
pak rebo dukuh krajan ingkang 
berpuluh" kli dtegur, d demo warga,  
dtegur dinas tasih ndableg mili malih 
mugi pak ganjar ugi dereng kesel 
ngadepi warganipun ingkang ndablek 
rusak lingkungan panjang umur 
kagem tim panjenengn ingkang 
saestu amanah jabatan dandani 
Jateng wassalamualaikum 

Ponsel 07-11-2021 
02:04 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama L****** 
M**** pada tanggal 07 November 2021 melalui 
laporgub, Tim Dinas Lingkungan Hidup 
bersama Ketua RT setempat melakukan 
verifikasi pengaduan pada tanggal 8 
November 2021,dengan berita acara hasil 
verifikasi pengaduan terlampir.     
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat 
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :     
1. Nama usaha dan/atau kegiatan Bapak 
Rebo adalah Usaha Pembuatan Tahu 
"Sumber Rejeki" dengan kapasitas produksi 
200 kg/hari (10xmasakan), dengan jumlah 
tenaga kerja 3 orang.     
2. Pelaku usaha belum memiliki perizinan 
terkait usaha dan/atau kegiatannya.     
3. Air limbah dari proses produksi 
(perendaman dan pencucian bahan baku, 
pemasukan tahu serta pencucian peralatan) 

Laporan 
Selesai 



dialirkan ke bak-bak (2 bak) tanpa ada proses 
penyaringan, dan selanjutnya dialirkan ke 
biogas.    
4. Pipa saluran air limbah dari bak menuju 
biogas lepas, sehingga air limbah masuk ke 
saluran drainase.    
5. Dari proses biogas (bak penampungan 
akhir) tidak ditemukan pipa yang menuju ke 
badan air (langsung meresap ke tanah).    
6. Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaku 
usaha wajib :     

a. Melakukan pengurusan perizinan terkait 
usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan 
(NIB, persetujuan lingkungan, dll) di Mall 
Pelayanan Publik (MPP) Kota Salatiga.    
b. Melakukam pengelolaan terhadap air 
limbah dari kegiatan usaha tahu agar tidak 
mencemari lingkungan dengan memasang 
filter/saringan pada bak-bak 
penampungan.    
c. Melakukan perbaikan instalasi pipa yang 
menuju ke biogas agar tidak ada air limbah 
yang bocor dan terbuang ke saluran 
drainase.   d. Melakukan pemantauan 
secara berkala terhadap proses biogas.    
e. Melakukan optimalisasi fungsi biogas 
dengan baik.    
f. Selalu menjaga kebersihan baik di tempat 
usaha maupun lingkungan sekitar.   
Demikian untuk menjadikan perhatian dan 
atas kerjasamanya kami ucapkan terima 
kasih.     

Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
  



103 Budisulistyo 
(No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota 
semarang/salatiga, Kecamatan 
Argomulyo, Kelurahan ledok   
Laporan: assalamualaikum wrwb 
perkenalkan saya salah satu 
pedagang dari pasar raya 1 salatiga 
saya minta bantuan pak gubernur 
supaya bisa membujuk pak wali kota 
salatiga dengan tata cara pembayaran 
ruko dibayarkan pertahun karna kami 
sebagai pedagang tidak mampu kalau 
disuruh membayar 2tahun sekaligus 
harga yg ditawarkan pun tidak boleh 
dinego kami ttap akan 
memperpanjang pak cuma minta 
keringanan cara pembayaranya kalau 
dibayarkan 2 thun sekaligus kami para 
pedagang tidak sanggup mengingat 
pandemi masih berlanjut omset 
menurun kami para pedagang hanya 
menyambung hidup dipasar pak sya 
minta bantuanya kami para pedagang 
juga mengeluh pasar masih sepi tapi 
pembayarn ruko langsung 2 tahun 
kami sungguh keberatan 
pak????????????????????????bat
as waktu pembayaran 25 november 
ini pak kalau kami tidak sanggup 
membayarkan disuruh 
mengosongkan????????????????se
moga pak gubernur bisa memberikan 
solusi bagi kami para pedagang untuk 
tetap berdagang dipasar???????? 
 

Ponsel 16-11-2021 
10:41 

Dinas 
Perdagangan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.  

Laporan  
Terverifikasi 

104 RAZAN (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota KOTA 
SALATIGA, Kecamatan 
ARGOMULYO, Kelurahan LEDOK  

Ponsel 20-11-2021 
07:58 

PDAM Kota 
Salatiga 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     

Laporan 
selesai 



Laporan: lapor pak gubernur PDAM 
salatiga kok suka mati mati, sendet 
sendet dan angin doang, 
mengganggu jam nyuci dan bersih 
bersih. klo mati juga ga ada 
pemberitahuan, bayarnya doang 
mahal servisnya minim 

Menindaklanjuti aduan atas nama R**** pada 
tanggal 20 November 2021 07:58 melalui 
laporgub, 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 alamat yang jelas. 
Mohon maaf atas terganggunya pelayanan 
kami.  
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

105 Desty (No 
Telepon) 

Alamat: kota Salatiga, Kecamatan 
Tingkir, Kelurahan kutowinangun  
Laporan: Pak Ganjar, kenapa proses 
pembuatan IMB di kota Salatiga itu 
sangat dipersulit oleh oknum2 di 
dalamnya. Padahal warga negara 
yang mau bikin IMb itu kan sudah 
punya kesadaran sebagai warga 
negara yang baik. Tapi kenapa masih 
dipersulit. Mohon bantuannya pak 

Ponsel 07-12-2021 
07:36 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama D**** pada 
tanggal 7 Desember 2021 07:36 melalui 
laporgub. Terima kasih atas laporan 
Bapak/Ibu. Mohon maaf atas 
ketidaknyamanannya. Mohon informasi 
kesulitan yg dialami Bapak/Ibu terkait 
pengajuan IMB yg dimaksud.    
 
Demikian tanggapan kami,semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

106 yuyuajaa 
(No 
Telepon) 

Assalamualaikum pak, saya mau 
lapor di daerah salatiga tepatnya di 
bonggan blotongan, resah terhadap 
bau limbah tahu dengan bebek, 
karena sama pemerintah setempat 
tidak di gubris tolong bantuannya pak 
mau makan pun tidak merasakan 
enak karena bau tsb 

twitter 08-12-2021 
18:43 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama Y******* 
pada tanggal 8 Desember 2021 18:43 melalui 
laporgub, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Salatiga sudah berkoordinasi dengan 

Laporan 
Selesai 



Kelurahan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti di 
lingkungan RT RW.    
 
Demikian tanggapan kami , semoga 
bermanfaat.  

107 Wahyu AJI 
(No 
Telepon) 

Assalamualaikum pak, saya mau 
lapor di daerah salatiga tepatnya di 
bonggan blotongan, resah terhadap 
bau limbah tahu dengan bebek, 
karena sama pemerintah setempat 
tidak di gubris tolong bantuannya pak 
mau makan pun tidak merasakan 
enak karena bau tsb 

Ponsel 09-12-2021 
12:11 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama W***** *** 
pada tanggal 9 Desember 2021 12:11 melalui 
laporgub, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Salatiga sudah berkoordinasi dengan 
Kelurahan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti di 
lingkungan RT RW.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   
 

Laporan 
Selesai 

108 ambar 
murcahyant
o (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota salatiga, 
Kecamatan argomulyo, Kelurahan 
kumpulrejo  Laporan:  hari ini terjadi 
kecelakaan lalu lintas di perempatan 
salib putih..sejak 2017 trafic light di 
perempatan itu mati dan tidak pernah 
diperbaiki..sdh ke sekian kali 
kecelakaan di perempatan itu..mohon 
segera diperbaiki pak traficlight 
ny..trmksh???????? 

Ponsel 11-12-2021 
14:03 

Dinas 
Perhubungan 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.     
 
Menindaklanjuti aduan atas nama A**** 
*********** pada tanggal 11 Desember 2021 
14:03 melalui laporgub, Dinas Perhubungan 
Kota Salatiga telah menjalin kerja sama 
dengan KNKT untuk melaksanakan 
investigasi di lokasi tersebut. Hasil investigasi 
telah dipaparkan bersama Wali Kota Salatiga 
dengan mengundang stakeholder terkait dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Kota. Berdasarkan hasil investigasi, 
direkomendasikan bahwa pada lokasi tersebut 
tidak layak dijadikan simpang sebidang dan 
upaya penangannya adalah dengan Low Cost 
Improvement dengan membuat U-turn dan 

Laporan 
Selesai 



membuat jalur belok kiri dari arah 
Kopeng/Kota sehingga tidak ada perpotongan 
arus lain dari arah Kopeng/Kota dengan arus 
lalu lintas dari arah Jalan Lingkar Selatan.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.   

109 Theresia 
Ayuk 
Trisnamurti 
(therexxxxx
xxx) 

Lampu Penerangan Jalan di 
Cebongan RT 1 RW 1 Mati tepatnya di 
tikungan setelah mushola Nurul Huda 
( lampu setelah gapura cebongan). 
Titik Lokasinya : 
https://goo.gl/maps/q779wiTYqqdvtM
em8   Terimakasih..semoga segera 
diperbaiki karena jalan jadi gelap pak. 

Web 21-12-2021 
18:18 

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
Menindaklanjuti aduan atas nama 
T********************** pada tanggal 21 
Desember 2021 18:18 melalui laporgub, 
lampu penerangan jalan sudah diperbaiki.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  
 

Laporan 
Selesai 

110 raehanramd
han (No 
Telepon) 

Alamat: Kabupaten/Kota salatiga, 
Kecamatan sidorejo, Kelurahan 
sidorejolor  Laporan: Saya mau minta 
bantuan pak????????, ibu saya lagi 
butuh biaya pak,hutang ibu saya udah 
terlalu banyak bagi keluarga kami, 
saya sendiripun juga udah bantu 
semaksimal mungkin tapi juga belum 
lunas" Pak????,saya mohon pak 
semoga bisa membantu, keluarga 
kami pun tempat tinggalnya juga 
nunut di makam cina pak karena 
kehambat perekonomian nya pak 
ganjar dan kita sekeluargapun makan 
saja seadanya yang penting bisa buat 
ganjal perut, yang saya takuti kakak 
saya yang cacat pak takut kalo telat 
makan nanti sakit????????, srkali lagi 
saya mohon bantuannya pak ganjar 

Ponsel 21-12-2021 
20:56 

 Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
 
Menindaklanjuti aduan atas nama R************ 
pada tanggal 21 Desember 2021 20:56 
melalui laporgub, yang bersangkutan sudah 
terdaftar sebagai peserta PKH (Program 
Keluarga Harapan) aktif.     
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

Laporan 
Selesai 



buat bantu ibu saya pak saya udah 
memaksimalkan membantu tapi 
emang masih tidak cukup pak ganjar, 
terimaksih pak atas waktunya???? 
semoga allah selalu melncarkan 
rezeki pak ganjar dan selalu diberi 
kesehatan dan kesejahteraan bagi 
pak ganjar dan keluarga serta seluruh 
rakyat indonesia terutama jawa 
tengah???????? 

111 Koalisi 
Warga 
Untuk 
LaporCovid-
19 
(laporxxxxxx
xx) 

Selamat Siang Bapak/Ibu, Salam 
Sejahtera Untuk Kita Semua  
Perkenalkan Kami Tim Laporan 
Warga Laporcovid19 yang saat ini 
tengah membuka laporan aduan dari 
masyarakat melalui kanal bot kami di 
WhatsApp wa.me/6281293149546 
atau Telegram: t.me/laporcovid19bot 
perihal potensi pelanggaran protokol 
kesehatan.  Melalui laporan yang 
masuk pada tanggal 31 Desember 
2021 kami mendapati adanya laporan 
warga yang mengeluhkan terkait 
penerapan protokol kesehatan yang 
kurang optimal di Pusat Perbelanjaan. 
Berikut informasinya: Tanggal 
Kejadian : Hampir Setiap Hari Waktu 
Kejadian : Hampir Setiap Hari Potensi 
pelanggaran : Diduga termometer 
yang digunakan oleh petugas untuk 
pemeriksaan suhu sudah rusak, 
sehingga pemeriksaan suhu tidak lagi 
akurat. Dikhawatirkan dapat 
meloloskan warga yang memiliki 
gejala mirip dengan Covid-19.  Lokasi 
: Superindo Salatiga  Alamat: Jl. Jend. 
Sudirman No.RT. 02 / 004, 

Web 31-12-2021 
16:20 

Satpol PP Terima kasih telah menggunakan layanan 
aduan kami, selanjutnya akan kami teruskan 
ke pihak terkait.    
Menindaklanjuti aduan dari Koalisi Warga 
Untuk Lapor Covid-19 pada tanggal 31 
Desember 2021 16:20 melalui website 
laporgub, pada saat dilakukan pengecekan 
oleh Satpol PP Kota Salatiga ternyata 
thermogan tersebut tidak rusak. Kegiatan 
pemantauan yang dilakukan oleh Satpol PP 
Kota Salatiga berjalan dengan aman dan 
lancar. Demikian giat yang dapat kami 
laporkan, foto kegiatan terlampir.    
 
Demikian tanggapan kami, semoga 
bermanfaat.  

Laporan 
Selesai 



Gendongan, Kec. Tingkir, Kota 
Salatiga, Jawa Tengah 50724 
https://goo.gl/maps/S3RBRW4NbE6
m6Akd7   Untuk itu, kami mohon untuk 
dapat di monitoring dan evaluasi 
mengenai penerapan protokol 
kesehatan di Pusat Perbelanjaan 
tersebut sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. Kami 
harap, kita bisa bersama-sama 
menjaga pengendalian Covid-19 agar 
tidak memunculkan peningkatan lagi.   
Kami mohon informasi juga apabila 
ada perkembangan mengenai laporan 
ini agar dapat kami sampaikan kepada 
pelapor sebagai bentuk komunikasi 
yang baik antara masyarakat dengan 
pemerintah termasuk dengan kami 
sebagai perantara.  Terimakasih atas 
perhatian dan kerjasamanya. 
Tertanda, Tim Laporan Warga 
Laporcovid19 

 




