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REKAPITULASI MATUR MAS YULI BULAN MEI TAHUN 2021 

 

NO TANGGAL MEDIA ADUAN KETERANGAN 

1 8 MEI WA Ass...Mo tanya bpk/mas.Sy mau butuh sedot wc, saya menghubungi no 
contak mn ya. Terimakasih. 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

2 8 MEI WA Ass bpk/ibu. Sy mau sedot wc, bs kah? Alamat sy, perum candi rejo permai 
jln flamboyan b3/29, rt 4 rw 6. Kec tuntang kab. semarang 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

3 12 MEI Facebook Selamat Malam, Terimakasih saat ini Jalan Jenderal Sudirman salatiga 
sudah di aspal sehingga tidak bergelombang dan membuat arus lalin lancar . 
Saya punya usul bagaimana kalo ditambahkan Pelican Crossing di beberapa 
titik untuk menyeberang pak ? Soalnya di Jensud tidak ada Jembatan 
Penyeberangan orang . Sangat efisien apabila di beri Pelican Crossing 
(pencet tombol untuk menyeberang) terutama penyebrangan depan 
Pasaraya . Trimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

4 12 WA Selamat malam mas yuli 
Kami sebagai warga terminal tingkir salatiga yg notobene mencari rejeki di 
terminal selama ini resah dgn adanya bus yg melalui jalur jalan alternatif 
suruh karanggede, banyak bus melanggar trayek dan jalur bus, walo sdh 
terpasang rambu pelarangan 
Sdh hampir 2 taon lebih blm ada tindakan yg pro aktif dr dinas trkait, kita sdh 
bertemu dishub salatiga ataupun BPTD jateng-DIY tetapi tetap msh ada 
pelanggaran 
 
Harapan kami mas yuli bisa membantu kami sebagai warga salatiga untuk 

bs lancar dlm mengkais rejeki di terminal salatiga            

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 



Semoga ada tindakan yg memuaskan dr dinas terkait yg kita sampaikan 
melalui mas yuli 
Terimakasih 

5 11 MEI WA Selamat malam pak yul, saya ingin mengadukan gangguan pdam pada jalan 
imam bonjol. Air menyala cuma pada malam hari saja mulai pukul 20.00 
hingga subuh.  
Siangnya tidak pernah mengalir, mohon tindak lanjutnya, terima kasih pak 

           

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

6 12 MEI IG Selamat pagi bapak. Saya ingin bertanya, sebelumnya mohon maaf. Kenapa 
ya pak ada bapak2 polisi kalau yg dilampu merah terutama yg di area pasar 
sapi. Bapak2 polisinya tidak berupaya menyebrang kan org yg 
menyebarang, malah bapak polisi tersebut hanya foto2 mungkin untuk 
laporan ke kantor ya klau melaksanakan tugas. Tapi kenapa mereka hanya 
foto2 aja trus pergi pak. Kenapa tidak menjalan kan tugas dengan baik. Saya 
sebagai warga salatiga geram melihat hal tersebut tidak hanya 1 2 oknum tpi 
lebih dari itu pak. Mohon ditindak lanjuti pak. Agar pandangan orang awam 
tentang polisi itu tidak negatif pak. Sekali lagi mohon maaf dan terimakasih 

Proses, aduan 
diteruskan ke 

Polres Salatiga 

7 12 MEI WA Mohon bantuan buat sebuah keluarga miskin yg tinggal gak layak bekas 
kandang kerbau 

Proses, permintaan 
data yang 

bersangkutan tidak 
dilengkapi sampai 

sekarang 

8 15 MEI WA Pak nyuwun tulung informasi, harga tes antigen di luar salatiga sudah turun 
jauh, kok di salatiga masih 250 rb.. 
Mohon infonya ya pak 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

 15 MEI IG Selamat Siang . 
Saya mau tanya untuk warga Salatiga apa masih ada kuota mendapat BPJS 
PBI ? keluarga bapak saya sudah berulangkali mendaftar tapi tidak 
mendapatkan. Akhirnya 1 tahunan ini nik bapak saya terdaftar di bpjs pbi. 
Sedang ibu dan kakak saya tidak terdaftar. Padahal ibu saya seorang lansia 
dan kakak saya tidak bekerja. Mohon solusinya bagaimana caranya 
mendapat bpjs pbi? Sedangkan saya lihat tetangga yang perekonomiannya 
lebih dari kami dengan mudah mendapat bpjs pbi ? Mohon solusi dan Terima 
Kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 



9 17 MEI WA Selamat pagi,salam hati beriman...selamat Idul Fitri kagem pak Yuli dan 
jajaran pemkot Salatiga...saya hanya sekedar info berkaitan dg kebersihan di 
daerah lingkungan dekat tempat tinggal saya, khususnya di sepanjang jalan 
taman makam pahlawan, kok sdh beberapa minggu sampah daun tdk ada yg 
menyapu sampai tebal.kebetulan malam kmrn hujan hingga nyebar kemana 

mana.mohon dinas terkait bisa menindaklanjuti segera.Maturnuwun                 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

10 22 MEI WA Halo malam pemkot, air di daerah saya blakang RS DKT dari kemarin siang 
kok belum nyala ya, sempat semalem nyala sebentar tapi airnya kayak susu 
coklat tanahnya buanyak kotor sekali ... 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

11 24 MEI WA Selamat pagi pak Yuli, saya Yuga salah satu warga bapak di Salatiga, saya 
ingin bertanya kapan Salatiga bisa memulai vaksin Covid 19 secara mandiri? 
Saya bekerja sebagai pelaut, sedangkan untuk mendapatkan jadwal 

keberangkatan bekerja saya harus mengantongi surat vaksin..       .. 

Proses, aduan 
belum ditanggapi 
oleh dinas terkait 

12 24 MEI IG Halo Pemkot, Minta tolong dong manusia silver semakin menjamur di traffic 
light salatiga, apa bedanya sm pengemis biasa ya 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

13 28 MEI WA Pak yulianto saya mau minta tolong , diberi pekerjaan buat menyambung 
hidup, karena sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan karena 

susah nglamar sana sini, mungkin bpk bisa bantu saya, Matur suwun.            

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

14 28 MEI  WA Selamat sore pak/bu... bs nyuwun info no kontak u melapor adanya kasus 
confirm agar bisa segera dilakukan tracing? 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

15 28 MEI WA Selamat sore, perkenalkan saya Fransiska perwakilan dari mahasiswa 
UKSW, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, dari ilmu Keperawatan. 
Kami berencana ingin melakukan pengabdian masyarakat, kira2 apakah dari 
posko pusat informasi COVID Salatiga ini dapat menginfokan desa-desa 
mana saja yang memungkinkan kami dapat terjun langsung ke desa tersebut 
untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini? 

Atas waktunya terimakasih                 

Tindak Lanjut, 
aduan diselesaikan 

16 30 MEI WA Halo, selamat siang, saya ingin memberikan kritik dan komplain. 
 
 
 
Saya merupakan warga Salatiga, lahir dan tinggal di kota ini. Rumah saya 
bertetangga dengan rumah dinas walikota. Namun sangat disayangkan 

Proses, aduan 
belum ditanggapi 
oleh dinas terkait 



meskipun berada di jantung Kota Salatiga, kualitas dari infrastruktur sangat 
jauh dari kata "impresif". 
 
Kali ini saya akan membahas perihal aspal, kenapa pengaspalan jalan yang 
dilakukan hampir setiap tahun selalu hanya ditumpuk? Ini sangat tidak baik 
pada jangka panjang 1karena bila aspal menjadi semakin tinggi maka 
saluran air akan tertutup sehingga dapat dipastikan akan dibangun ulang 
trotoar. Hal tersebut tidak efisien dalam pengelolaan APBD. 
Selain itu bangunan disamping jalan akan semakin dibawah, warga harus 
meninggikan jalan penghubung rumah dan aspal sehingga peninggian aspal 
berakibat pada pemborosan uang warga juga. Tentu hal ini juga berakibat 
pada kenyamanan berkendara selain itu memperburuk estetika kota pula. 
 
Masukan dari saya adalah tolong setiap renovasi jalan, mohon dikeruk 
terlebih dahulu aspal yang lama. Masukkan hal tersebut ke SOP wajib agar 
pengeluaran anggaran lebih efisien dalam jangka panjang. 
 
Sedikit tambahan, musuh besar aspal adalah air, dalam pembangunan jalan, 
aspal dapat dibikin miring pada pinggir sehingga air akan selalu turun ke 
samping dan tidak ada genangan. Jadi jangan bangun aspal yang benar 
benar rata, itu tidak baik tolong tanyakan pada insinyur terkait, pekerjakan 
orang yang tepat diposisi yang sesuai. 
 
Terima kasih 

17 30 MEI Facebook Yth Bapak Walikota Salatiga & Dinas terkait... 
mohon dibantu tindaklanjutnya karena melanggar surat edaran walikota 

dengan masih beroperasi      

terimakasih      

 

 

Proses, Aduan 
diteruskan ke dinas 

terkait 

18 30 MEI Facebook Yth Pak Walikota..       saya ingin menambahkan 1 lagi resto/tempat makan 

yg masih melanggar surat edaran walikota diatas dengan memperjualkan 
daging anjing... ini saya lihat ada di grab food.. kalau fisiknya kalau tidak 
salah ada di foodcourt esto 

Proses, Aduan 
diteruskan ke dinas 

terkait 



monggo kebijaksanaan pak Yuli untuk menindaklanjuti sesuai prosedural yg 

berlaku dlm kewenangan jenengan sebagai walikota       terimakasih 
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REKAPITULASI MATUR MAS YULI BULAN JUNI TAHUN 2021 

 

NO TANGGAL MEDIA ADUAN KETERANGAN 

1 1 JUNI WA 
Air PAM mati Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

2 1 JUNI WA 
Ini posisi di jalan cemara raya, sangat membahayakan yg melintas jalan 
Td sy foto jam 3 an, sy lewat kembali jam 6, sudah semakin ke bawah lagi 
Apakah bisa segera ditindaklanjuti? Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

3 2 JUNI IG 
Min pengumuman cpns sudah ada blm ya?? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

4 3 JUNI IG 
Min mohon info vaksinasi utk umum d sl3 Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

5 5 JUNI IG 

Selamat malam kak mau tanya. Kakak saya sedang sakit dan kami tidak 
memiliki bpjs. Dan di haruskan untuk ke rumah sakit sedangkan kami tidak 
memiliki biaya. Mohon info apa bisa secepatnya mendapat bpjs pbi? 
karena hari senin disarankan ke dinsos dengan membawa surat pengantar 
rt/rw kelurahan kecamatan untuk mengecek/mendaftar bpjs kak. Apa bisa 
mendapat surat sktm segera? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

6 5 JUNI  WA 
Aslmlkm mas yuli?? Cuma mau memberi sedikit info..untuk taman promasan 
kok banyak sampah berserakan ya??  Bagian kebersihan langsung oleh 
tatakota atau di ambil alih oleh pihak lain??? Terimakasih.... 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



7 7 JUNI WA 

Selamat malam, Saya ingin mengajukan aduan, Sudah dari siang air di 
rumah saya (jalan pramuka) mati Ini bagaimana ya? Kalau air mati karna 
perbaikan jalan ya tlg jgn merugikan begini, ok lah kalo mati 3/4 jam, Ini 
sudah lbh dari 6 jam, Sy telfon pdam juga tdk diangkat2 Tlg dong min 
penyelesaiannya gimana. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

8 9 JUNI WA 

Aslmkum sugeng enjang bpk walikota salatiga, Saya salah satu warga yg 
terdampak dari proyek pembangunan jln tritis rejo klumpit, Kebetulan saya 
punya usaha bengkel mobil, Semenjak ada proyek jalan usaha saya macet 
total. Saya minta kebijaksanaan dari pihak terkait. Terima ksih. Maaf mas 
yuli,,saya punya tanggung jawab menafkahi keluarga..sedang saya tidak 
punya penghasilan.bengkel lah satu"nya tempat saya bertahan hidup dengan 
kelurga saya. 

PROSES 

9 9 JUNI IG 
Pak minta tolong bantuan pengadaan gerobak sampah 2 unit untuk pondok 
pesantren Pancasila...kami sangat membutuhkan. Semoga pesantren kami 
semakin bersih. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

10 9 JUNI IG 

Assalamualaikum ... Bapak yth. ... Minta tolong kami dari pesantren pancasila 
salatiga dibantu untuk pengadaan gerobak sampah di lingkungan pesantren 
karena kami sangat mbutuhkan agar pesantren semakin bersih dan indah ... 
Mtrswn .. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

11 9 JUNI IG 

Selamat pagi admin, saya merupakan salah satu peserta kegiatan webinar 
literasi digital, yang diselenggarakan pada Selasa kemarin. Saat sesi tanya 
jawab, host menyampaikan akan ada hadiah bagi pertanyaan yang menarik. 
dan pada kegiatan tersebut pertanyaan saya termasuk yang menarik. Untuk 
klaim hadiah, saya harus menghubungi siapa? Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

12 15 JUNI IG 

Selamat pagi admin. 
Nama saya Novi. 
Mohon izin menanyakan, jika kiranya saya ingin divaksin Covid 19, di 
manakah fasilitas utk vaksinasi? 
Apakah ada alur yg dapat saya lakukan utk mendapatkan vaksin tersebut 
dan apakah ada persyaratan khusus? 
Mohon bantuan informasi atas pertanyaan tersebut. 
Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sehat selalu. Aamiin. 
Sebagai informasi tambahan, saya ASN dan kemarin dilewati saat akan 
vaksin karena pernah positif covid. Saya ingin segera divaksin utk 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



meningkatkan kondisi dan kekebalan. Kiranya mohon informasi bagaimana 
cara mengejar kemungkinan utk segera divaksin. 
Terima kasih banyak. 

13 15 JUNI IG 
Malam, vaksin usia 18 thn ke atas di salatiga mulai kapan ? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

14 18 JUNI WA 

Selamat pagi,  
Untuk acara pernikahan di Laras Asri Resort apakah tetap berjalan pak ?  
Karena di lokasi lain walaupun H-1 tetap di cancel. 
Tolong dipantau atau tolong keterangan nya, karena sangat tidak adil bagi 
kami. Disaat yg lain cancel Laras Asri tetap memberikan tempat untuk acara 
pernikahan 
Terimakasih, semoga sehat selalu 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

15 18 JUNI WA 

Selamat siang 
Maaf mengganggu waktunya,  
Bapak / ibu mau konsultasi. Berkaitan dengan PPKM kota Salatiga ada hal 
yang ingin saya konsultasikan. 
Untuk kegiatan Diklat menginap di hotel (rencana grand Wahid) tanggal 20-
21 Juni 2021, dengan peserta 40 orang. Apakah harus ditunda atau masih 
boleh berlangsung? 
Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

16 21 JUNI WA 

Selamat malam Pak Yulianto, perkenalkan saya Ririn Aizia mahasiswa Uksw, 
saya ingin menceritakan apa yang sedang saya alami sekarang ini. Saya 
tidak tau apakah aduan saya ini pantas untuk disampaikan kepada bapak 
soalnya saya bingung dan pasrah. Hari ini saya habis kena tipu dengan 
orang kalimantan untuk transaksi hp pak, saya berniat untuk membeli hp 
iphone second untuk kuliah online yang sedang saya alami sekarang. Harga 
hpnya 4jt saya sdh bayar. uang itu hasil saya bekerja partime selama ini 
karena tidak mungkin saya minta keorang tua saya karena mereka juga 
sedang mengalami kesulitan ekonomi akhirnya saya bekerja di cafe untuk 
nabung malah saya kena tipu. Saya bingung pak padahal saya sangat perlu 
hp itu, hp yg saya gunakan sekarang tidak bisa karena kameranya rusak 
akibat jatuh sehingga saat kelas meet saya tdk bisa untuk menyalakan 

kamera. Mohon di bantu pak saya            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



17 21 JUNI WA 

Ceritanya, kamis suami kena tracing pcr dr kominfo an.supramono, dan 
malamnya dinyatakan positif, nah hari berikutnya juga ga dipanggil dr 
puskesmas utk swab kami sekeluarga, akhir kami dibantu oleh teman kami 
yg dinas di dinkes, sabtu pagi kami diinfo utk swab ke PUSTU DOMAS, 
katanya tinggal datang sudah ada daftarnya, kami ke sana jam 8 puskesmas 
belum buka, kami nunggu persiapan dsb, setelah itu, selang 1 jam lebih kok 
nama kami tidak dipanggil² padahal sangat² berjubel, kami punya inisiatif utk 
menanyakan nama kami ada apa tidak, tp pihak administrasi nya menjawab 
semua nunggu dipanggil tunggu aja, nah setelah lama menunggu, dan 
semakin habis pula antriannya, ada yg tau² dtf daftar pake ktp tau² kok malah 
langsung ditest, percuma yg antri nunggu panggilan, dan itu berkali², datang 
terakhir sodorin ktp test, trus yg antri gimana? Yg paling bikin kami agak 
jengkel, nama kami pun juga belum masuk daftar, kami mau menanyakan aja 
tidal boleh, akhirnya itu berjubel semua di depan admin, dan paling ga 
mengenakkan kata² petugas adminnya, "luweh ben nunggu ra sabar yo wis" 
lha kalo ga sabar udah ditinggal dr td, kita mau tanya data aja jawabannya 
nunggu dipanggil nunggu dipanggil, yg ga sportifnya lagi, ada petugas jg 

kenal sm yg mau diswab, didahulukan, terus piye pak???                       Datang² 

daftar pake KTP beres jg, yg antri dr pagi ngowoh pak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

18 22 JUNI IG 
Usul tlg jln², pasar, tmpt² umum di semprot desinfektan / fogging secara 

merata spy pandemi tdk bertambah🙏🙏🙏 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

19 23 JUNI WA 

Selamat sore Bapak 
Mohon info untuk merapikan atau memotong dahan pohon yang 
membahayakan diatas bangunan usaha lewat jalur mana ya pak 
Saat ini tempat usaha kami tertimpa pohon dahan pohon yang besar di 
sekitar Jl. Diponegoro, apakah bisa pak pohon yang sekiranya 
membahayakan di pangkas supaya aman 
Ini sudah kedua kalinya tempat usaha kami tertimpa dahan pohon yang 
besar 
Barberking Barbershop 
Jl. Diponegoro, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714 ( 
sebelah barat KFC - Timur Foodcourt ) 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



20 24 JUNI WA 

Assalamualikum Bapak, Salam sehat 
Bapak bade maringi masukan. Pasar ada hari tertentu dan tempat-tempat 
wisata ditutup, tapi sanggar senam yang didalam ruangan banyak orang 
masih tetap buka, terimakasih salam bagas waras bapa. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

21 25 JUNI WA 

Permisi 
saya Rama siswa SMA 1 Salatiga , mau bertanya , sementara ini saya 
kontak erat dengan teman saya dan saya ada gejala pak antara lain : pusing 
, badan sakit semua , batuk , sesak nafas tapi ga terlalu parah, sama 
beberapa hari lalu Indra penciuman agak hambar 
Trus saya harus bagaimana, Saya sudah lapor RT RW tetapi katanya cuman 
suruh isoman pak, Sedangkan saya blom tau positif atau tidak, bagaimana ya 

pak saya juga bingung takut dimarahin ortu        , Badan saya demam tapi ga 

terlalu parah juga 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

22 25 JUNI WA 
Sore, boleh tanya untuk vaksinasi covid bsk bs lgs datang ke lokasi atau 
harus daftar dahulu ya? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

23 25 JUNI WA 

Sugeng ndalu mas Yulianto ,  
Mohon menjadi perhatian mengenai penanganan perparkiran  di Salatiga , 
terjesan ditangani dengan gaya premanisme , bukan masalah 1,2rb , tp 
berapa  banyak kebocoran anggaran yg mestinya bs maksimal untuk 
anggaran yg lebih berguna bagi pembangunan kota Salatiga , belum lagi 
ketidaknyamanan masyarakat, 1 contoh parkir di satu toko baru nanya ga 
dapat barang , sudah bayar parkir , pindah bberapa toko juga seperti itu , 1 
salah 1 contoh kasus , untuk masukan kenapa ga dibuat 1 gate sistem , jadi 
parkir sekali dalam 1 radius wilayah , tukang parkir yg ada tetap bisa kerja 
dengan sistem gaji , masyarakat jg lebih nyaman , anggaran lebih maksimal 
terkontrol ,  
Akibat dari terlalu longgarnya penanganan parkir selain kebocoran dana yg 
ga jelas , akhirnya banyak yg memanfaatkan peluang ini jadi model 
prenanisme , dengan modal rompi , peluit , abab , tanpa karcis , seolah lahan 
p. 
Seolah lahan parkir punya mereka ..mohon dapat menjadi pertimbangan, 

matur suwun mas Yul            

PROSES 



Jujur saya kadang Serik ..coba liat mbah2 tua ..yg masih mau jadi kuli 
gendong mengais rejeki dengan tenaga renta mereka , sementara tukang 
parkir dengan gaya prenanisme , modal abab , bergaya seolah jadi aparat .. 
Hal ini seperti kejadian masa silam yg dilakukan oknum polisi ,  

Priiiit ...Jigo ..       

24 25 JUNI WA 
halo selamat malam mau tanya, untuk vaksinasi covid-19 umur 18 tahun ke 

atas apakah sudah mulai ya? terima kasih       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

25 25 JUNI WA 
Maaf minta info vaksin utk usia 18th ap sdh ad?? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

26 25 JUNI WA 

Selamat malam admin saya mau bertanya.. 
Saya mendapat link pendaftaran untuk vaksin di rspaw apakah link ini valid 
atau tidak ya?? 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeckNxhcpgjd8a0BiUdvvLUcL_B
BcpE7BpZX23ilTPuJHT-FA/viewform 
Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

27 26 JUNI WA 

Selamat pagi.  
Dengan pusat informasi covid ini? 
Sy intan  
Sy mau tanya. Kalau dalam tes pcr hasil positif. Itu hasil tes selalu 
diberitahukan ke orang yg bersangkutan y? 
Soalnya sejak sy tes pcr hari sabtu 19 juni, hari rabu malam sy di beri tau sy 
positif tapi melalui pimpinan tempat saya kerja. Tpi sampe kmrn sy tidak di 
kasih tau hasil tertulis saya positif.  
Sy juga sudah konfrimasi ke puskesmas sidlor tempat sy tes. Dibuat surat 
keterangan hasil swab. Tpi sy juga belum terima. 

Ini sy tak coba konfirm ke puskesmas sidlor.       

 

 

 

 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeckNxhcpgjd8a0BiUdvvLUcL_BBcpE7BpZX23ilTPuJHT-FA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeckNxhcpgjd8a0BiUdvvLUcL_BBcpE7BpZX23ilTPuJHT-FA/viewform


28 26 JUNI WA 

selamat siang pusat covid 19. kota salatiga 
mau menginformasikan adapun lokasi isolasi mandiri saya di sawahan 
kecandran 
nama : wafik danar prananto. 37th. 
alamat : Jl R suprapto, gang kepodang 28 purwodadi grobogan jawa tengah.  
 dengan ini menginformasikan, bahwa saya sedang melakukan isolasi 
mandiri. merujuk pd hasil swab antigen yg hari ini saya lakukan di lab prodia 
salatiga, dengan status REAKTIF. (belakang bengkel aulia JB) kost di tempat 
bapak M dasir kebetulan kost saya adlah kost keluarga, jadi sangat 
memungkinkan utk isolasi mandiri, krn terpisah dg kamar yg lain dan tidak 
jadi satu dengan penghuni kost yg lain, saya adalah karyawan PT kievit 
indonesia. kondisi tubuh saya saat ini adalah TANPA GEJALA. demikian 
saya sampaikan kondisi terkini. atas perhatianny saya ucapkan terimakasih 
saya sudah konfirmasi ke pak kost dan sudah berkoordinasi dg perusahaan. 
termasuk penghuni kost yg lain. dan saya siap menjalankan prokes dg 
penghuni kost lain dan warga sekitar. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan56 

29 26 JUNI WA 

Selamat sore Ms Yuli 
Sy mhn info yg akurat jk vaksinasi 1 dan 2 beda merk. Apakah ada pengaruh 
yg bsr ke badan ?  Anak kami vaksin 1 astrazeneca di surabaya. Lalu kmbl 
ke salatiga krna sdh keluar dr pekerjaannya. Ingin vaksin 2 di salatiga yg 
hmpr semua sinovac. Apakah boleh vaksin beda merk ? Trmksh Ms Yuli... 

      

 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

30 26 JUNI WA 

Selamat sore bpk/ibu. Sebelumnya maaf mengganggu 
Ini saudara saya ada yang hasil swab antigennya reaktif. Lalu kami sudah 
coba ke RSUD namun ditolak. Ini saturasi oksigennya tadi dicheck sudah 
85%. Saya ingin bertanya apakah dari PSC dapat membantu untuk mencari 

kamar di rumah sakit? Terimakasih       

Tadi kami sudah menghubungi puskesmas domisili tapi hanya diberi obat 
dan vitamin. Puskesmas belum memberi tindakan lagi. Saya harus gimana 
ya pak/bu? 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



31 26 JUNI WA 
Jumlah positif covid hari ini di Salatiga berapa ya? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

32 26 JUNI WA 
Selamat sore, saya mau tny hasil  PCR saya selain ke no hotline puskesmas 

kemana lagi ya? Makasih            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

33 26 JUNI WA 

Selamat Malam Pak,Pabrik Sepatu PT.SCI tiap hari banyak yg plg ksih 
pengantar dri klinik sruh SWAB,kenapa gak d, liburkan dluan kasihan 
karyawan yg lain 
Skrg Karyawan Biasa/Staaf/Manager banyak yg positif pak 

PROSES 

34 26 JUNI WA 
Pak mau tanya kalo puskesmas yg d tunjuk tertera d ig itu minggu buka apa 
tutup ya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

35 26 JUNI WA 

Ibu saya sudah gejala Covid, tidak bisa mencium bau. Namun masih 
menunggu hasil Swab PCR di Postu Domas Sidorejo. 
Beliau sudah tidak doyan makan selama 1 minggu, badan lemas, mau duduk 
aja susah. 
Apakah bisa minta diinfus? 
Dari Puskesmas sudah dikasih beberapa obat namun keadaannya belum 
juga membaik. 
Apakah bisa dirujuk ke RS? Sepertinya butuh infus karena tidak bisa makan. 
Pasian atas nama Sri Haryatmi. Sudah, cuma disuruh nelateni makan. 
Apakah bisa infus di rumah atau rawat jalan? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

36 26 JUNI IG 

Assalamualaikum wrcwb, 
Kepareng matur pak Yuli, 
Itu jam kota di bunderan depan rumdin kok tdk segera diperbaiki Bapak? 
Padahal sangat bermanfaat untuk warga. Andai blm ada anggaran kan bisa 
dimintakan bantuan pihak lain (misal : CSR dari Djarum atau Gudang Garam, 
sebagaimana yg dilakukan pemkot Semarang). 
Mohon penjelasannya. 
Maturnuwun Bapak. 
Wassalamualaikum wr wb. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



37 27 JUNI WA 

Selamat pagi 
Maaf ganggu,Pak/Bu mau tanya,kemaren tgl 23 Juni 2021 istri saya vaksin di 
Polres Salatiga,kok belum dapat konfirmasi SMS ya?, sedangkan  saya dan 
tetangga saya sudah pada dapat.. 
Saya harus melapor kemana ya?? 
Terima kasih sebelumnya 
Konfirmasi SMS bahwa sudah melakukan vaksin yg pertama Sertifikasi 
vaksin yg pertama 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

38 28 JUNI WA 

Selamat sore kak, Saya mau minta tolong, ini kita harus kemana ya soalnya 
ada teman saya yang dari semalam sptnya ada Gejala Covid 19 kak dan kita 

tidak ada fasilitas untuk bawa rujuk ke RS, minta tolong arahan ya kak            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

39 28 JUNI WA 
Mohon info bapak/ibu update terbaru covid-19 Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

40 29 JUNI WA 

selamat siang bapak walikota salatiga. sebelumnya terimakasih sudah 
berkenan menerima keluhan saya. mohon pencerahannya pak. satu tahun yg 
lalu dimasa tingginya covid bapak sya dirumahkan. dan akhirnya mndapat 
tawaran berkerjasma dg slah satu developer di salatiga membangun 
perumahan namanya noborejo residence melalui perantara. ada 8 unit. dan 
sekarang genap satu tahun dan membangunan rumah slesai di akhir 2020 tpi 
sampe sekarang kami belum menerima pembayaran. setiap kami nagih 
selalu di janjiin" dan tidak ada penyelesaiannya smpe sekarang. kita sudah 
minta penjelasan dri pihak developer ktanya pembayaran akan diberikan 
ketika serah kunci yaitu akad. setelah ada yg akad pun kmi belum menerima 
ktanya masih nunggu pencairan dri bank. pdahal akad di tg 31 maret 2021. 
apakah slama itu pencairan dri bank. mohon bantuannya pak posisinya kmi 
skrang butuh pencairan itu krena kmi masih punya hutang material 250juta. 
saga gak punya saudara sya sebagai anak gak tahan melihat orang tua 

setiap hari bertengkar sling salah"kan.                 

PROSES 

41 29 JUNI WA 
Selamat siang 
Mohon maaf ijin bertanya, untuk informasi-informasi terkait vaksin usia 18+ 
dapat diakses dimana ya? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



42 29 JUNI WA 
Sore, Pak mau tanya utk bisa daftar ikut vaksin di sala3 caranya bagaimana 
ya? Trimakasih. Ooo ok pak Kalo lewat jalur lain apakah bisa? Lewat dokter 
bpjs atau yg lain 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

43 29 JUNI WA 

Selamat siang Pak/Ibu saya Debora Latumaerissa mahasiswa UKSW 
sekarang tinggalnya di Cemara 2, saya mau tanya untuk vaksinasi bagi kami 
yang berkuliah di Salatiga dan memiliki ktp diluar salatiga, kalau mau ikut 

vaksinasi dimana ya Pak/Ibu ? Mohon maaf       

 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

44 29 JUNI WA 

Selamat Pagi, Bapak/Ibu 
Mohon informasinya... 
Apa sudah tersedia vaksin Covid 19 untuk masyarakat umum di 
puskesmas/klinik di Salatiga?  
Tata caranya supaya bisa divaksin bgmn ya? Apa cukup dg bawa KTP saja 
ke puskesmas/klinik?  

Matur nuwun...       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

 
45 

29 JUNI WA 

 
Ini benar nomornya? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

46 
 

29 JUNI  WA 

Bismillah 
Assalamu'alaikum 
 
Mohon maaf, saya warga Sidorejo Lor izin bertanya. Apakah vaksin remaja 
dan anak sudah diperbolehkan? Jika iya, bagaimana alur pendaftarannya 
ya?  
 

Terima kasih       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

 
47 

30 JUNI WA 
Selamat pagi....Mohon informasinya apakah masa berlaku PPKM ini masih 
diperpanjang lagi? Trimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

48 
 

30 JUNI WA 
Selamat pagi mw bertanya,  ini kk sy terpapar c19,  kondisi sesak,  sdh d 
beei oksigen ttp sesak, mw k rs penuh smua,  mhn bantuan hrs d rujuk kmn?  
Alamat kayuwangi, bnyubiru,  trmksh 

ADUAN 
DITOLAK 



 
49 

30 JUNI WA 
Selamat siang. Saya terkonfirmasi covid 19. Bagaimana cara untuk ikut 
isolasi terpusat oleh DKK.? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

 
50 

30 JUNI WA 

halo saya mau bertanya 
saya mau tanya 
warnet gitu tutup jam berapa ya 
soalnya ada warnet yang buka paket malem dekat rumah saya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 
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REKAPITULASI MATUR MAS YULI BULAN JULI TAHUN 2021 

 

NO TANGGAL MEDIA ADUAN KETERANGAN 

1 1 JULI WA 

Selamat pagi maaf mengganggu 
Saya mau bertanya, apakah ada untuk test swab atau antigen gratis? 
Soalnya 4 hri yg lalu sya demam, dan hari berikutnya langsung sembuh, 
tetapi kepala masih pusing. 
Saya hanya penasaran apakah terkena covid atau tidak 

Terima kasih sebelumnya       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

2 1 JULI WA 

Selamar pagi, menggapi info tersebut apakah toko juga harus tutup? 
Terimakasih 
 
Fery Aristiyono  
(Toko buku jendela salatiga) 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

3 1 JULI WA 
Siang kak, saya baru swab tadi dan hasilnya positif, saya ingin bertanya 
apakah di salatiga ini pemerintah menyediakan tempat utk isolasi? Karena 
saya tinggal didalam kantor dan tdk memungkinkan utk isolasi mandiri disini 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

4 1 JULI WA 
asalammualaikum pak, pak sya siti warga salatiga jg, pak saya ingin bertanya 
apa d salatiga di kota kita ini ada kursus kusus penyandang cacat 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

5 2 JULI WA 
Selamat pagi Mas Yuli, saya fajar nugroho adi, salah satu asn di pemkot 
salatiga, ini kondisi pasar pagi saat ini, mengingat salatiga termasuk zona 4 
dikategorilan sebagai zona ppkm darurat bagai mana jika.. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



6 2 JULI WA 
untuk vaksinasi di dinas perkebunan, jenis vaksin yg digunakan apakah betul 
sinovac? terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

7 2 JULI WA 

 
kalo udh punya tiket gini bs vaksin di puskesmas mn saja kah? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

8 2 JULI WA 
Maaf mau tanya. Ini sudah daftar vaksin lewat aplikasi, dan sudah dapat 
nomor tiket. Bisa langsung datang ke tempat vaksin ya? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

9 2 JULI WA 

Selamat siang Kominfo Pemkot Salatiga.. 
 
kami dari Ramayana Salatiga , selain produk fashion jg mempunyai divisi 
Supermarket menjual barang sembako..  
 
mohon informasi mengenai operasional toko kami..  apakah bisa tetap buka 
normal atau waktu terbatas .. terkait pelaksanaan PPKM darurat 3-20 Juli 
2021 kota Salatiga.. 
 

terimakasih sebelumnya       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

10 2 JULI WA 
Sore pak.. Pak untuk ppkm darurat kami toko tas elizabeth harus tutup pak? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

11 2 JULI WA 

Selamat sore mas yuli 
Saya dengan bp Aryanto dari Surakarta 
Mau melaporkan untuk penanganan covid di Salatiga itu seperti apa ya..?? 
Keluarga saya hasil swab antigen dari pabrik dinyatakan positif setelah 
laporan ke pihak RT dan RW mengapa tidak ada tindak lanjut nya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



12 2 JULI WA 

Assalamualaikum wr wb 
Selamat pagi pak wali saya mau minta tolong saya pedagang nasi di jln 
diponegoro yg bisanya buka jam 8 mlm. 
Selama keadaan seperti ini saya buka terus dan malam minggu tutup. 
Saya sebenarnya mau ikuti aturan pemerintah dan dari mulai ada 
pembatasan jam ini saya tiadakan makan di tempat . 
Kalau saya tidak jualan 1,2 hari masih bisa pak tapi kalau sampai lebih dr itu 
dr mana saya dapat uang pak. 
Saya seorang ibu yg harus membiayai 3 anak saya yg 1 masih balita. 
Saya jualan tidak berharap kaya pak 
Saya jualan cuma bisa untuk kebutuhan sehari2 saja sudah alkhamdulillah. 
Mohon dengan sangat pikirkan nasip pkl2 malam seperti kita ini pak. 
Trima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

13 2 JULI IG 
Slmay pgi pak.. mohon maaf. Sy ingin nanya apakah ada plaksanaan vaksin 
massal lg? Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

14 2 JULI IG 
Siang min mau tanya, untuk formasi D-III Telekomunikasi bisa tidak ya 
dilamar untuk D-III teknik telekomunikasi untuk pemkot Salatiga? 
Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

15 3 JULI IG 

Selamat malam admin Pemkot Salatiga.. 
kami dari Ramayana Salatiga , selain produk fashion jg mempunyai divisi 
Supermarket menjual barang sembako di lantai 1 (paling bawah) 
mohon informasi mengenai operasional toko kami.. apakah bisa tetap buka 
normal, waktu terbatas terbatas, lantai terbatas, atau tutup .. terkait 
pelaksanaan PPKM darurat 3-20 Juli 2021 kota Salatiga.. 
dan bila sudah ada SE Perwali mengenai hal tersebut, mohon update infonya 
terimakasih sebelumnya  
salam sehat selalu admin 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

16 3 JULI WA 

Selamat siang Bapak/Ibu.saya mau konfirmas soal surat edaran 
pemerintah.untuk toko pakaian area ruko shopping atas tetap buka/harus ttup 

ya.trimakasih       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

17 3 JULI WA 
Pagi kak mau knfrmasi untuk ini apa tetap boleh beroperasi ya?? 

Sma mnta surat resminya kalo ada       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



18 3 JULI WA 

Selamat siang Bapak ,mohon ijin tanya tentang ketentuan ppkm       

Untuk poin K dan L Bapak 

Jika misal di hotel maksimal orangnya apakah sama 10 orang?       

Dan poin L itu maksudnya dari dan ke Jawa dan Bali itu maksudnya misal 

dari Bali ke Salatiga atau gmn Bapak. Nuwun       

Kalau tgl 21 kira2 ketentuane gmn gih pak       

Karena mau hajatan ini perlu persiapan kan pak g bs dadakan begitu. Mohon 

pencerahannya       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

19 3 JULI  WA 
Selamat pagi pak.. 
Apa kah di poin d PKL bisa tetap buka dg srat bungkus/take away tnpa 
btasan waktu?? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

20 3 JULI WA 

selamat siang 
apa benar ini dengan satgas covid salatiga 
mengingat besuk tgl 4 sudah mulai ppkm di salatiga .  saya anak dari bpk 
sumadi yang di  canden rt 13 rw 03. tgl 4 besuk keluarga kami mengadakan  
acara resepsi perrnikahan apaakah bpk saya sudah mendapatkan ijin.? 
trimksih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

21 3 JULI WA 

Selamat Pagi. 
 
Saya mau melaporkan potensi kerumunan pertemuan Bapak bapak se RT 
pada malam ini. 
 
Sudah ada warga yang mengingatkan untuk jangan dilakukan, namun pak 
RT tetap akan mengadakan acara pertemuan tsb, didukung pak RW. 
 
Hal ini berjalan setiap 35 hari sekali. Dan tetap berjalan semasa pandemi 
covid ini. 
 
Mohon dinas terkait dapat memberikan teguran dan membubarkan acara 
pada malam ink, demi kebaikan dan menjaga kesehatan bersama, terlebih 
masa ppkm darurat se jawa bali 3-20juli ini. 
 
Terima kasih. 
Alamat rt 01, rw 03, jalan gambirsari, tetep, randu acir 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



22 3 JULI WA 

Mohon pemcerahan 
Saya dapat video tentang penyediaan oksigen mandiri spt di video.ini,  
Apakah referensinya benar dan tidak menyesatkan? 
Trimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

23 4 JULI WA 

Assalamualaikum wr wb 
Selamat pagi pak yuli 
Dengan tidak mengurangi rasa hormat. 
saya mohon Maaf kami kira SE bapak yg terbaru ini bisa membantu kami 
pedagang kaki 5 malam ternyata masih sama saja. 
Saya kira di poin 8d yg di mana di situ tertulis boleh jualan tapi take away 
tanpa mencantumkan waktu saya kira kita bisa jualan seperti hari2 biasa 
waktunya hanya tidak boleh makan di tempat. 

Tolong lah pak                beri kami sedikit harapan untuk menghidupi keluarga 

kami. 
Kami tidak meminta bantuan apa pun dari pemerintahan ini kami cuma ingin 
usaha kami ini bisa terus berjalan. 
Itu satu2 nya mata pencaharian kami jangan di matikan jangan karna 
menyangkut kepentingan orang banyak sebagian kecil orang di matikan. 
Pedagang malam kalau jam 8 malam belum dapat apa2 pak ini sudah di 
oprak2 di suruh tutup. 
Coba mohon dengan sangat pak.... bapak pikirkan nasip kami2 ini. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

24 4 JULI WA 
Sugeng enjang pak 
Nderek konfirmasi kagem minggu tgl 4 jalan baru ikut di tutup mboten geh? 
Matur sembah nuwun 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

25 5 JULI WA Mohon informasi untuk pembayaran PBB kota salatiga apakah ada diskon?? PROSES 

26 5 JULI WA 

Selamat pagi Pak.. 
Saya dengan Rosa Amelia warga  desa Blotongan.. 
Mau menanyakan mengapa harga tes antigen mahal sekali ya Pak di 
Salatiga? Sampai mencapai 300rb, sdangkan di tangerang harganya hanya 
150-200 saja dan sebetulnya itu sdh lumayan berat karena harus dilakukan 
setiap bulan dengan biaya sendiri.. 
Saya bekerja di tangerang dan sedang kmbali ke salatiga karna ada keluarga 
yg menikah dan sudah melakukan protokol kesehatan ketat, apakah harga 
tes antigen di salatiga bisa diturunkan Pak? Karna tes ini sangat berguna 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



bagi setiap warga untuk lbh aware dengan screening awal, tapi kalau 
harganya sangat tinggi bnyk warga yg mgkn enggan melakukan tes.. 

27 5 JULI WA 

Selamat pagi 
Sy mau tanya 
Untuk informasi vaksin covid 
Bisa dilakukan dmn yaa? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

28 5 JULI WA 

Assalamualaikum, wr.wb 
Kami perwakilan dari keluarga almarhum David Oktavianus Arjita, honorer 
Satpol PP Kota Salatiga, yang hari ini meninggal karena covid,  
Mohon bantuan kepada bapak walikota untuk 
Mohon maaf bingung saya ini pak mau ngomong apa anak keponakan 
sayang meninggal karena kovid, 
Mohon apakah sekiranya bisa jenazahnya diusahakan untuk dimakamkan di 
kampung halamannya Pacitan 
Sebab mama nya juga sedang sakit gula darahnya tinggi, kalau mau ke 
Sala3 saat ini sedang PPKM tentunya juga tidak bisa melewati pos2 
penyekatan 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

29 5 JULI WA 

Selamat pagi, mau menambahkan laporan saya sabtu kemarin, pertemuan 
bapak bapak di rt 01. 
 
Bahwa di lokasi rw3 tetep, gambirsari, randuacir.di hari minggu ada acara 
kerja bakti di lokasi. 
 
Dan tidak ada teguran atau pantauan daribdinas terkait mengenai acara ini. 
 
Kami mohon dengan sangat dinas terkait memberikan himbauan ke 
perangkat rt rw terkait mengenai pelanggaran ini, demi kebaikan dan 
kesehatan bersama, terlebih masa ppkm darurat dari pemkot, pemda , dan 
pusat . 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

30 5 JULI WA 

Assalamualaikum pak, perkenalke kula Andhika domisili sidorejo. Kula badhe 
lapor tentang restoran yang tetep ngebolehke makan di tempat pak. Mohon 
segera disidak/ditindaklanjuti, karena saya khawatir kalau 2 restoran nekat 
makan di tempat nanti restoran lain jadi mengikuti hal yang sama. Contoh 
restoran yang ngeyel buka makan di tempat : 

PROSES 



Warung mas bro 
Gudeg AAN 
Langit Senja 
 
Matur nuwun pakde, sehat selalu 
Tambahan pak, seblak teh indah jl kh wahid hasyim juga ngeyel buka untuk 
makan di tempat pak. Padahal nggone sempit + tdk ada sirkulasi udara. 

31 5 JULI WA 
Selamat Sore Bapak Walikota Yuliyanto yang saya hormati 
Sy mau mengajukan aduan agar Gedung Badminton di salatiga ditutup ya 
Pak 

PROSES 

32 5 JULI WA 

Selamat siang bp YULIANTO.  belumnya saya mohon maaf bila mengganggu 
kesibukan bp. Nama saya  Budi Santoso. Alamat saya di jl osamaliki 17G 
sebelah RSUD. salatiga. Saya mohon informasi sehubungan banyaknya 
khasus penipuan. Hari ini ada seorang ibu yg datang kerumah saya katanya 
utusan dari bp Yulianto ( walikota salatiga) menanyakan harga rumah saya 
yg akan di jual... 
 Mohon konfirmasi apakah ibu tsb memanbg utusan bp atau org lain yg 
mempunyai maksud kurang baik. Karena sebelumnya saya hampir saja di 
tipu org yg akan membeli rumah saya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

33 5 JULI IG 
Slmt malam saya mau tanya program Salatiga apakah masih ada proses 
vaksin 
Syarat apa aja ya kak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

34 5 JULI IG 
Mau tanya untuk pembayaran PBB kota salatiga apakah ada diskon?? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

35 6 JULI WA 

Sugeng enjang 
Saya menerima.info.ini di group. 
Nyuwun pirsa kebenaran dan keakuratan info ini. 
Matur nuwun. Salam. Sehat 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

36 6 JULI WA 
Assalamualaikum min. Selamat malam, Mau bertanya.. 
Saya mau lapor & bertanya min. Siapa tau bisa diberi jalan keluar 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Saya kerja di pabrik daerah salatiga di pabrik de glow internasional. Dalam 
situasi kondisi seperti saat ini yang sedang darurat covid apakah pabrik boleh 
mempekerjakan karyawan selama 12 jam full selama sudah 2 minggu ini? 
selama pandemi gini apa boleh lembur 12 jam sehari selama seminggu dan 
itu di paksa wajib jika menolak kena surat peringatan bagaimana ya??? 

37 6 JULI WA 
Maaf boleh minta infonya untuk pendonor darah plasma konvalesen 
golongan darah O rhesus + 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

39 6 JULI WA 

Bismillahirrahmanirrahim Semoga semangat selalu sehaaaatt pak 
walkot....agar warga kita juga bahagia kita bisa sehat 

bersama...                            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

40 6 JULI WA 

 
Selamat pagi pak.saya mau tanya apakah benar jadwal libur pasar tersebut 
pak? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

41 6 JULI WA 

Sore, dg pusat informasi covid? 
jadi gini Pak / Bu, ini kan kakak saya confirm + dari PCR tgl 2 juli (dg hasil 
PCR 3 orang lain negative) 
nah beberapa hari ini kami sudah melakukan isoman 
tp kl seandainya kami mau mnt tlg info untuk kakak saya yg + ini untuk ikut 
isolasi yg dari pemerintah gmn ya Pak/Bu? 
soalnya, kakak saya yg kedua meskipun negative PCR, sebenernya 
menunjukan gejala yg sama dan sampai hari ini demam enggak turun2 
(sebelum PCR sempat d antigen dan dia positif) 
jadi mgkn sementara saya menunggu hasil PCR ulang untuk kk saya, saya 
mau smbil cari info untuk kk saya yg pertama biar kl bisa ikut isolasi yg dari 
pemkot aja gt 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



42 6 JULI WA 

Malam, apakah isoman di rs rujukan covid di salatiga dikenakan biaya? 
Halo saya udh ngehubungi puskesmas tegalrejo emg gitu ya gak ada 
tanggapan cuma di r doang? Udah dari hari senin nih apa emg pelayanannya 
gitu ya? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

43 7 JULI WA 
Kak ijin bertanya... Gelar saya SE tapi program studi syaa Manajemen  
Apakah boleh melamar di kategori sarjana enonomi manajemen atau yang 
hanya sarjana ekomi saja ? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

44 7 JULI IG 

Selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya saya kemarin sudah 
mengajukan persyaratan magang ke kesbangpol dan mendapat surat 
rekomendasi dr sana, lalu untuk info lebih lanjutnya saya bisa menghubungi 
siapa ya ? 
Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

45 8 JULI WA 

Assalamualaikum Pak Yuli 
Untuk idul adha tahun ini, apa upaya pemda mengantisipasi  terjadinya shalat 
id di masjid 
Dan potong hewan kurban 
Sudahkah ada upaya preventif untuk mencegahnya? 
Matur suwun 
Assalamualaikum bagaimana tanggapannya ya Pak? Karena mungkin 
banyak masjid yang akan mengadakan shalat idul adha ataupun adakan 
kurban 
Mungkin akan meningkatkan jumlah kasus 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

46 8 JULI WA 
Selamat pagi, apakah bisa info dimana bisa mendapatkan oseltamivir? 
Antivirus covid min 
Di puskesmas sidorejo lor ga ada, cari apotek se salatiga jg ga ada 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

47 8 JULI WA 

Slmt sore, admin Matur Mas Yuli...  
Mohon ijin menyampaikan permasalahan yg dihadapi Bapak saya terkait 
Vaksin.  
 
Beliau sudah melaksanakan vaksin selama 2x di Disbun. 
Tetapi, sampai sekarang belum mendapatkan "Sertifikat Vaksin" seperti 
peserta yang lainnya.  
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Tadi pagi saya sudah konfirmasi ke DKK kota Salatiga, tetapi disuruh untuk 
mengurus di puakesmas kalicacing, selaku puskesmas wilayah bapak saya.  
 
Dari petugas puskesmas kalicacing menjawab bahwa mereka cuma mengisi 
manual di kartu vaksin yang telah diterimakan & menyampaikan bahwa 
"sertifikat vaksin" diterbitkan oleh kominfo.  
 
Saya konfirmasi ke rekan Dinas Kominfo Salatiga, akan tetapi menyarankan 
untuk menyampaikan ke "Matur Mas Yuli" saja.  
 
Mohon tindaklanjutnya agar Bapak saya juga mendapatkan "sertifikat vaksin" 
seperti peserta yang lainnya.  
Terimakasih.  
 
Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. 
 
Berikut saya lampirkan hasil pengecekan di aplikasi Pedulilindungi & foto 
kartu vaksinnya. 

48 9 JULI IG 

Selamat pagi admin, saya merupakan salah satu peserta kegiatan webinar 
literasi digital, yang diselenggarakan pada Selasa kemarin. Saat sesi tanya 
jawab, host menyampaikan akan ada hadiah bagi pertanyaan yang menarik. 
dan pada kegiatan tersebut pertanyaan saya termasuk yang menarik. Untuk 
klaim hadiah, saya harus menghubungi siapa? Terima kasih 
Selamat sore, mohon maaf izin bertanya, apakah memang belum ada tindak 
lanjut untuk ini ya min? Matur nuwun 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

49 9 JULI IG 
Halo, siang, mau tanya, kapan diadakan vaksinasi Covid 19 untuk umum di 
Salatiga? apakah bisa dilakukan di puskesmas2? 
mohon infonya, terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

50 9 JULI IG 
Tes pcr/swab gratis ada gak? Kak tau kepala BIN Salatiga? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

51 10 JULI WA 
sugeng sonten pak, selama ppkm kok PT. SCI kok tetap wfo ya? padahal 
pekerjanya sangat banyak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



52 11 JULI WA 

selamat pagi pak 
saya mematuhi ajakan untuk 1 hari dirumah saja,dan tutup usaha saya 1 
hari,tapi kenapa masih ada yang buka dengan kerumunan di diamkan 
ya,maaf ya pak..saya hanya berusaha menjadi warga yang menurut 

pemerintah ..tapi mohon keadilan dan ketegasan            

harusnya diberi sanksi untuk seperti ini,memang memakai masker,tapi tidak 
ada jaga jarak sama sekali 
karangkepoh,tegalrejo 
jalan trgalrejo raya 
ini kan namanya ambil kesempatan karena warung dan pasar lainnya 
tutup,kalo didiamkan pasti besuk akan lebih banyak yang melanggar.. 

          maaf ya pak..saya demikian karena sadar bahaya corona            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

53 11 JULI WA 

Halo pak, suami saya dan saya perlu melaporkan ke imigrasi Kalimantan 
untuk menyelesaikan visa kerja suami saya untuk mendapatkan nomor 
nik/sktt supaya kami bisa divaksin. Tetapi sekarang ada syarat yang kami 
harus divaksin sebelum naik pesawat. Kami harus melaporkan ke imigrasi 
Kalimantan sebelum 23 Juli atau visa kerja suami saya akan dibatalkan. 
Ppkm akan selesai 20 Juli. Apakah ada jalan untuk naik pesawat dengan 
surat kesehatan keterangan tanpa divaksin karena tidak ada kesempatan 
untuk divaksin dan kami perlu melapor? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

54 12 JULI WA 
Min kalau swab dirumah apakah bisa ?? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

55 12 JULI WA 
Selamat siang pak, mohon maaf saya mau tanya informasi terkait vaksin 
covid 19 di salatiga kapan lagi diadakan ya pak? Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

56 12 JULI WA 
mohon info, apakah ada info vaksin minggu ini, trimakasih Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

57 12 JULI IG 
Saya ingin mendaftar PPPK di situ di tuliskan formasi Umum kalau misal 
jurusan S1 ilmu pendidikan anak usia dini apakah bsa mendftar di SD? 
Terimakasi 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



58 13 JULI IG 

Selamat sore mas/mba 
Ijin bertanya 
Kalau mahasiswa yang domisili nya di luar Salatiga apakah bisa 
mendapatkan vaksin kak, soalnya saya mahasiswa uksw ingin vaksin tapi 
tidak tahu harus ke tempat yang mana 
Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

59 14 JULI WA 

Selamat pagi mau tanya, 
Untuk rawat inap pasien Covid 19 di puskesmas apakah dikenakan biaya? 

mohon info nya trima kasih            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

60 14 JULI WA 

Selamat pagi Bapak, 
 
Berikut kami mau adukan utk pengerjaan proyek betonisasi di Jl Pattimura yg 
selesai beberapa minggu yg lalu. 
 
Kami ada ruko yg kami sewa, sebelumnya mobil bisa ada akses masuk ke 
toko, hanya stelah betonisasi aksesnya kami cuman muat 1 sepeda motor 
dan itupun sepeda motor pada kena bagian bawah (nangrok) 
 
Berikut kami sertakan fotonya ya Pak, trimksh dan mohon 

tanggapannya             

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

61 14 JULI WA 
Selamat siang bapak wali, mohon dipantau ketersediaan oksigen RS. Kami 
keluarga pontang panting cari oksigen mandiri karena berkali2 stok oksigen 
habis. Kami dari keluarga pasien di RS ario wirawan ngawen 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

62 14 JULI WA 

Selamat malam 
Salam Sejahtera, 
 
Kami dari Agape Peti Mati Solo, adalah produsen peti mati dengan distribusi 
seluruh wilayah Jawa Tengah. 
 
Melalui surel ini, kami bermaksud memberikan penawaran untuk pengadaan 
Peti Mati (standart Covid) dengan spesifikasi: 
- Bahan Plywood 18mm Grade A 
- Finishing Cat Oilbase White 
- Dimensi  200x50x40cm 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



- Inner Polos 
 
Besar harapan kami bisa ikut membantu ketersediaan Peti Mati yang saat ini 
mengalami kelangkaan. 
Semoga Pandemi ini segera berakhir, kita semua diberikan kesehatan & 
keselamatan melewati masa ini. 
Atas perhatiaannya kami ucapkan terimakasih. 
 
 
cc. Untuk diteruskan kepada Unit Kerja Terkait/Gugus Covid/Posko Siaga 
IGD 
 
Regards, 
Agape Peti Mati Solo 
CP: 08999191099 

63 14 JULI WA 

Selamat siang Bapak, mohon ijin tanya untuk syarat berpergian kartu vaksin 
dan anti gen. Untuk anti gen ada , tp kartu vaksin untuk saat ini sulit 
didapatkan karena kuota yg full . Solusinya gmn ya pak untuk yg hendak 
berpergian hanya punya anti gen tp vaksin nya blm. Urgent krn mau menikah 

      

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

64 15 JULI WA 

Assalamualaikum pak maaf mengganggu waktunya saya selaku warga 
salatiga keberatan akan diadakanya pemadaman lampu di sepanjang jalan 
salatiga karena dapat membahayakan warga yang baru pulang bekerja 
ataupun yang akan bekerja maaf pak  apabila pemadamam ditiadakan 

bagaimana ini  saran saya TERIMA KASIH            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

65 15 JULI WA 

Halo Pak/Bu , Selamat pagi. 
saya Kika , warga Turusan Lor. mohon izin bertanya , saat ini ibu saya 
sedang positif covid , dan harus isolasi , namun di ibu saya tidur jg hrs jadi 
satu dengan adik krn kamar yg terbatas , untuk kamar mandi sendiri jg jadi 
satu dgn penghuni rumah yg lain. apabila di indenkan masuk wisma covid 
apakah bisa Pak/Bu? apabila bisa saya harus lapor ke siapa ya Pak/Bu? 
terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



66 15 JULI WA 

Assalamualaikum.. sugeng siang Bapak.. mohon maaf, hanya sedikit matur 
Bapak.. 
mengenai pemadaman lampu jalan, saya rasa justu banyak dampak kurang 
baik ketimbang dampak baiknya.. 
karena banyak juga pekerja Pabrik, logistik dan pekerja yang nglaju dari luar 
kota pulangnya malam.. jalan jadi gelap dan bisa berbahaya terutama bagi 
orang yang penglihatanya kurang. ditambah lagi di jalan-jalan saya sering 
lihat justru moment tersebut dimanfaatkan oleh beberapa anak anak muda 
nongkrong di jalan, dan yang ditakutkan memicu kriminalitas. karena 
nyatanya patroli dari kepolisian tidak begitu ketat Pak.. sekiranya bisa 
menjadi pertimbangan lagi.. suwun.. sugeng nyambut damel.. sehat selalu.. 
 

walaikum salam..       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

67 15 JULI WA 
Sore kak mau tanya apa ada revisi jam tutup untuk pertokoan ya?? Katanya 
jam 7 malam? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

68 15 JULI 
W WA 

A 

Selamat malam bapak yulianto... Ini ada info kalau nanti pergantian shift 
malam sekitar pkl 11.. tdi keluarga pasien di RSPAW diberitahu bahwa stok 
oksigen akan habis... Mohon tindak lanjutnya, karena menyangkut nasib 

pasien..khususnya yg tergantung dengan oksigen...matursuwun bapak            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

69 15 JULI WA 
Siang 
Belakang pasaraya 2 masihkah lingkup pasaraya 2 pak 
Mau tanya itu jg berarti harus tutup jam 2 ya pak 

PROSES 

30 16 JULI WA 
Selamat malam mau bertnya ttg test PCR untuk pasien bergejala hilang 
penciuman apa bs ya? 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

71 16 JULI IG 

Selamat siang, kami mau tanya untuk sektor logistik yg masih beroprasi 
selama ppkm tp blm vaksinasi tahap 1 apakah akan mendapat kuota, dan 
dimana kami dapat mendaftarkan/info mengenai alokasi vaksin. Mohon 
arahannya Trimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

72 16 JULI IG 
Selamat malam kak. Mau tanya soal info vaksin di salatiga adanya dimana 
saja ya? Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



73 17 JULI WA 

Assalamu'alaikum WR.WB. 
Mohon maaf izin menyampaikan saran mengenai percepatan vaksinasi di 
kota Salatiga.  
Bapak Yulianto, S.E., M.M. yang terhormat. Terkait info pendaftaran 
vaksinasi untuk warga salatiga. Sebaiknya pemerintah kota salatiga, dapat 
membuat website terkait pendaftaran vaksin secara online seperti kota atau 
kabupaten lainnya. Yang kemudian dapat disosialisasikan melalui IG Humas 
Setda Salatiga, atau media sosialisasi lainnya. Mengingat saat ini, kota 
salatiga sedang dalam zona merah COVID-19, warga ingin segera 
melaksanakan vaksinasi namun mengalami keterbatasan informasi 
pendaftaran vaksinasi, dan nampaknya kota Salatiga belum bertindak cepat 
dalam program vaksinasi.  
Sekiranya saran saya dapat ditindaklanjuti oleh bapak, agar warga kota 
Salatiga dapat segera terbentuk Herd Immunity.  
Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

74 17 JULI WA 

Selamat Pagi, Bapak/Ibu 
Mohon informasinya... 
Apa sudah tersedia vaksin Covid 19 untuk masyarakat umum di 
puskesmas/klinik di Salatiga?  
Tata caranya supaya bisa divaksin bgmn ya? Apa cukup dg bawa KTP saja 
ke puskesmas/klinik?  

Matur nuwun...       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

75 17 JULI WA 

Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Kami dari Agape Peti Solo 
bermaksud ingin membantu ketersediaan peti di Instansi Bp/Ibu. 
Mohon untuk berkenan menyampaikan kepada Pihak Terkait/Bagian 
Pembelian agar ditindaklanjuti. 

Terimakasih atas kepeduliannya. Salam Sehat selalu       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

76 17 JULI WA 

Selamat malam 
Saya mau tanya untuk nomor satgas covid wilayah tegalrejo ada ? 
Baru saja bude saya meninggal . Kemungkinan karena covid kalau dilihat 
dari gejalanya, Sekarang posisi dirumah , karena rumah sakit menolak 
semua, Saya sudah lapor RT , tp update sampai sekarang belum ada tim 
satgas yang datang, Karena posisi saya ada di temanggung . Jadi tidak bisa 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



pantau Maksutnya agar langsung ada tindakan , agar bude saya segera 
terurus 

77 17 JULI WA 

malam pak mohon maaf 
ini tolong ditertibkan pengguna balai dukuh rw 2 kalioso 
sampai jam segini kerumuman setiap hari tanpa prokes berisik ke warga 
sekitar terima kasih 
Saya sudah memberi tahu rw tidak ada antisipasi 
kegiatan mereka hanya kumpul nongkrong pingpongan berisik 
dan kebanyakan bukan asli dari kampung kalioso mohon kerjasamanya 
terima kasih 
Ttd. Keluarga Suharmanto (pak yulianto insyallah ingat) 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

78 18 JULI IG 
Selamat siang, mohon maaf mau bertanya. Untuk penulisan gelar belakang 
semisal saya lulusan D3 Akuntansi, itu penulisan nya di portal 
SSCASN A.Md saja atau A.Md.Ak.? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

79 18 JULI IG 
Mau nanya, kalau tinggal dijakarta ambil formasi di pemkot salatiga tesnya 
bisa dilakukan di jakarta? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

80 18 JULI WA 

Assalamualaikum... sugeng sonten bopo walikota salatiga( bapak Yulianto)... 
Bapak....nyuwun pangapunten ini dari kami warga  muslim kel Kauman kidul 
mohon  informasi bapak   tentang penyelenggaraan sholat idul adha tgl 20 juli 
2021 yang akan di laksanakan di lapangan atau masjid.. nyuwun pirso saged 
di laksanakan utawi wonten kebijakan dari Bapak yang lain..wassalam.suwun 
saking P.Isdaryanto mewakili warga muslim Kauman kidul 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

81 19 JULI WA 

Yth. Bapak Ibu Pengampu Kehumasan/Komunikasi Publik 
Kementerian/Lembaga/Daerah/TNI/Polri/BUMN 
 
Mohon izin, 
Kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menyebarluaskan kampanye masker 
terlampir dalam WA ini melalui kanal2 yang ada. Video ini diproduksi oleh 
Setpres dan kami mohon dukungan Bapak/Ibu sekalian. 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

http://a.md/


Kami persilakan untuk menambahkan logo institusi Bapak Ibu masing2 jika 
diperlukan, namun tanpa menghilangkan identitas Setpres. Kami sangat 
berharap kampanye ini dapat kita gencarkan secara masif di semua lini.  
 
Terima kasih atas kerjasamanya. 
 
Salam, 
Dedy Permadi 
PMO Pelaksana KPCPEN 

82 19 JULI WA 

Selamat pagi. Saya BudiLestari izin mau bertanya. Sy pada tgl 5 kemarin 
swab dan hasilnya positif, tapi sy belum lapor ke pihak puskesmas sidorejo. 
Hari ini sy sudah slesai isoman dirumah. Untuk mendapatkan surat slesai 
isoman apakah ada syarat2 khusus? Sebelumnya terimakasih pak/bu.. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

83 19 JULI WA 

Slamat siang 
mau ijin bertanya kembali, Apakah puskesmas di salatiga msh ada rapid test 
antigen gratis? bagi pasien covid yg dinyatakan sembuh, apakah ada tes 

antigen di puskesmas? mohon info terima kasih       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

84 19 JULI WA 

Selamat siang pak yuli,sya rere warga baru bapak pindahan dr semarang,pak 
sya mau tanya apakah di salatiga tdk aj jogo tonggo ya,karna kami 
sekeluarga terpapar covid semua,dan keadaan kami lemez ,sedangkan ank² 
kami masih kecil² balita umur 2thn ,ank² umur 8 dan 10 tahun,kami terpapar 
pak,kami butuh di support untuk makan sehari 3x ,karna kami sedang isoman 

dan tdk boleh keluar rmh       Karna sya tnya rt katanya tdk ad jogo tonggo 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

85 20 JULI WA 

Sslamat siang Pak, 
Kk saya + covid drwat di HCU RSU salatiga saturasi 61 segera butuh donor, 
setelah kmi dapat darahnya dan sdh di RS tp smpi skrg blm ditransfusi dg 
alasan dokter libur. 
Apa tidak ad tolelir untuk hal spt ini?ap hrs nggu smpi bsk?? 
Kakak saya sdh kesakita Pak. 
Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

86 21 JULI IG 
min...mhn info untuk vaksin di salatiga yg bs untuk ktp luar salatiga...sya sdh 
dftr d pedulilindungi.id tp blm ad jdwl nya 
PeduliLindungi 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

http://pedulilindungi.id/


87 21 JULI IG 
Mau tanya untuk pendaftaran vaksin perusahaan caranya bagaiman ya Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

88 21 JULI IG 
Kalau mau daftar vaksin gimana prosedurnya ya??? Umur saya 40thn 
domisili Blondho Celong 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

89 21 JULI WA 
Siang pak, untuk info vaksin laras asri ini bener ga ya? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

90 21 JULI WA 
Selamat siang 
Kalo mau daftar vaksin untuk perusahaan bagaimana ya caranya 
Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

91 21 JULI WA 
Selamat malam, saya heri, alamat di jl ngentak mulyo, kutowinangun lor 
tingkir. Hari ini saya rapid antigen dan hasilnya positif, saya harus lapor 
kemana ya? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

92 21 JULI WA 

Assalamualaikum pak 
Saya dika, saya dari daerah ngemplak dukuh salatiga 
Mohon ijin sebelumnya saya mau bertanya soal tempat vaksin,  
Sekarang vaksin massal atau mandiri dimana ya pak? Saya udah tanya 
semua RS di Salatiga tapi gak ada yg bisa 

Makasih pak       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

93 22 JULI WA 

Selamat siang,  
Tadi pergi ke 𝙆𝙚𝙡𝙪𝙧𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙍𝙖𝙣𝙙𝙪𝙖𝙘𝙞𝙧 untuk meminta TTD dan cap  surat 
keterangan penghasilan, untuk syarat beasiswa KIPK perguruan tinggi.. 
Karena bapak tidak bekerja.  
Awalnya ada petugas yg menjelaskan  dengan baik, 
  
Tetapi saat minta cap petugas nya a/n 𝘿𝙖𝙧𝙢𝙖𝙣𝙩𝙤 bilang sambil tangan nya 
nunjuk nunjuk " Dari kemarin datang cuma buat ngurus kuliah, Bapak mu 
tidak kerja kok kok kepengen kuliah yang bayar nanti siapa" Setelah itu 
langsung pamit karena sakit hati.  
 
Mungkin ini yang  membuat orang Putus sekolah karena para perangkat tidak 
membantu tetapi mempersulit yg tidak mampu.  

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



 
Terimakasih.. Mohondi tindak lanjuti dan di beri  bimbingan dalam melakukan 

pelayanan  ke masyarakat       

94 22 JULI WA 

Selamat sore pak... 

Kami sebagai mahasiswa untuk kebijakannya pak       

Kapan kami bisa Vaksinasi yang asal dari Sumatra pak            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

95 22 JULI WA 
Malam 
Bibi saya positif covid di salatiga 
Apa bs dpt info rs yg masih bs terima pasien 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

96 22 JULI WA 

Selamat Sore Pemkot Salatiga. Saya Mas Yono dari Kalibeji 
Ini saya ambil desain spanduk dari situs resmi Pemkot Salatiga. Rencana 
mau saya cetak. setelah saya teliti untuk foto pak Wali dan Wawali sepertinya 
ada mirror sehingga nama bagian dada terlihat terbalik. 
Apakah boleh saya revisi sendiri? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

97 22 JULI WA 

Selamat siang bapak       

Pak, saya Masen Sobang dari GMKI Cabang salatiga.. 
 
Bapak, dari awal bulan kami coba untuk bagaimana bisa vaksin pak adapun 
yang buka lalu di polres tapi sebagian anggota kami tidak dapat bapak bgt 
juga di RSPAW sekarang kami coba kontak RSPAW katanya untuk vaksin di 
salatiga kosong.. 
 
Kebetulan kami banyak mahasiswa asal luar salatiga bapak. Kira2 seperti 
apa nantinya ya pak.. Anak2 panik terkait vaksin ini sehingga mereka lari2 
pergi vaksin ke semarang dan solo bapak yang kemudian terjadi mobilitas 
keluar masuk salatiga bgt.. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

98 23 JULI WA 

selamat siang bapak, 
saya ingin mengurus dokumen akte saya yang salah penulisan nama orang 
tua. saya sudah chat ke sistem wa disdukcapil tapi tdk ada respon. saya ke 
kantor malah menerima jawaban yang menurut saya tidak enak. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

99 23 JULI IG 
hallo, perkenalkan saya Anna remaja 18thn, mau bertanya, vaksin untuk 
yang seumuran saya kapan ya? terimakasih 

 



100 24 JULI WA 

Slmt pg. Sy peny domisili karang kepoh 1 tegalrejo.  
Menyampaikan masukan terkait pelaksanaan prokes di daerah yg sy 
sebutkan, bahwa kesadaran masy utk memakai masker rendah. Orang 
dewasa dan Terutama bnyk anak2 yg bebas bermain di luar tanpa safety ( 
peran dan care ortu msg2). Pemakaian masker tdk tepat bawah dagu. 
Bahkan jg msh terlihat warga berkumpul di malam hari ( gitaran bernyanyi 
ngobrol). Semua bs mjd carrier.  
Sesuai dg himbauan pemeritah dr pusat yg juga hrs dilaksanakan sd tingkat 
mikro mohon dengan hornat bisa dilakukan pengecekan sd sidak dsb.  
Begitu juga pengecekan spt apa peran satgas covid, kelurahan, rt , rw dsb 
dlm pelaksanaan ini. 
Sehingga salatiga bs sukseskan program penurunan dan segera menekan,  
turunkan angka covid jika real spt ini dj lapangan. Pengawasan thd pelaks 
prokes dan kesadaran warga di daerah yg beresiko tinggi spt tegalrejo.  
Sehingga rs, faskes, nakes juga akan kewalahan dlm menangani. Krn terus 
berjalan kasus baru dr penularan. 
Mohon cek data juga spt apa angka positif sd meningga di daerah yg saya 
sebut. 
Terima kasih mohon follow up dan action. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

101 24 JULI WA 

Pagi pak saya mau kasih informasi sekaligus minta bantuan  
 
 
Di panti sosial menara kasih gendongan Salatiga ...ada beberapa pasien 
lanjut usia yg terkena covid 19 setelah swab kmrn 
Karna keterbatasan, apakah bisa dibantu tim medis utk kunjungan kesana 
utk memeriksa kondisi pasien dan pemberian obat dan vitamin pak? 
Karna pasien semua sudah lansia semua 
Dan bberapa pengasuh juga berkurang karna juga isoman mandiri drmh 
masing2 
Terimakasih sebelumnya atas perhatian dan kebaikan bpk2 
Semoga sehat selalu 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

102 24 JULI WA 
Terima kasih atas tanggapan dan informasinya. 
Semoga setelah ada dropping dari pusat bagi warga salatiga yang belum  
mendapatkan vaksinasi segera mendapatkan. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Saya sebagai warga kota salatiga juga mengucapkan banyak terima kasih 
untuk realisasi vaksin di kota salatiga selama ini dan ternyata tertinggi di 
banding 34 kab/ kota se Jawa Tengah,yang tidak lepas dari usaha 
kepemimpinan Bapak Walikota. 

      

103 24 JULI WA 
Assalamualaikum.. kak mau minta link lomba foto selfienya bisa Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

104 25 JULI WA 

Mat malam Pak 
Saya mau nanyakan apakah beson salatiga LockDown 
Saya usul pak. Kalau lock down senua saja 
Pedagang pasar lockdown.alfamart indomart kok boleh buka. 
Rumah makan boleh makan ditempat.  Kasihan pedagang pasar jam 2 suruh 
tutup. Toko2 lain buka. Berjubel2 tanpa pengawasan. 
Pembeli pasar pindah ke toko lain pak. 
Kebumen mungkin bisa buat bahan pertimbangan. Lock down 1 hari 
semuanya tutup. Jadi biar yang besar2 tokonya juga bisa merasakan jeritan 
suara rakyat pasar. 
Di kebumen alfamart indomart tutup serentak. Sehingga covidnya tidak 
berpindah tempat. Dari pasat pindah ke toko2 di luar pasar. Pertokoan 
didaerah lain juga buka. Tidak digilir ditutup. 
Terimakaaih banyak Pak. 
Salatiga apakah boleh makan ditenpat ya Pak. Saya banyak melihat rumah 
makan boleh makan ditempat. 
Yang diawasin pedagang pasar kasihan Pak. Pengawasan Rumah makan 
dan swalayan mohon diperketat.alfa mart dan indomart mengapa boleh buka 
Pak? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

105 26 JULI WA 

Assalamualaikum Pak.Mohon maaf Pak,bagimana jika ada kelonggaran 
sedikit saja Pak untuk anak-anak usia TK bisa sekolah secara offline 
Pak?Untuk anak-anak usia TK yang sama sekali belum mengenal dunia 
sekolah dan nantinya begitu masuk SD apa tidak kaget Pak,terbiasa bermain 
di rumah,tiba-tiba dari pagi sampai siang belajar.Mungkin bisa dibuat sehari 5 
atau berapa murid dulu Pak,besuk ganti 5 berikutnya seperti itu tentunya 
sesuai prokes.Setidaknya mempersiapkan nalar dan mental anak TK untuk 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



mempersiapkan menghadapi dunia sekolah Pak.Karena anak-anak yang 
pada awalnya semangat sekolah dan ternyata menurut mereka sekolah 
hanya tugas-tugas online,tanpa interaksi dengan guru,tanpa datang 
duduk,belajar dan bermain di sekolah,anggapan anak-anak jadi negatif 
tentang sekolah.Mereka jadi tidak tertarik bahkan malas sekolah 
mengerjakan tugas online.Terima kasih atas perhatiannya Pak. 

106 26 JULI WA 

Halo Pemkot, mohon disampaikan ke pihak terkait, saya usul mbok Salatiga 
mengadakan Vaksin driv thru misalnya di Pancasila. Banyak yg masyarakat 
yg pengin  vaksin, tetangga saya aja masih banyak belum, tapi selalu kuota 
habis2, kalo bisa wis Solotigo TOP tenan, saya yakin seminggu aja klar 

selesai tuh warga Salatiga.       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

107 26 JULI WA 
Assalamualaikum pak yuli maaf mengganggu tetangga saya itu ada yang 
positif covid pak disuruh isoman tapi malah berkeliaran ini meresahkan warga 
pak gimana nggeh pak? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

108 26 JULI IG 

Hallo min, mau nanya sedikit untuk cpns salatiga 
Disitu tertera surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi , itu 
maksudnya kita membuat sendiri atau sudah ada atau bagaimana ya ? 
Mohon infonya terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

109 26 JULI IG 
Kak ada info vaksin gratis area salatiga gak? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

110 27 JULI IG 
Selamat siang , ijin mau tanya kalo mau daftar vaksin pribadi usia 21 dimana 
ya ? Mohon infonya, terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

111 27 JULI IG 

Pak admin tolong di share tata cara ppkm darurat yg level 4 terbaru sampai 
tgl 2,krn ini dagang masih tidak tenang,krn dari dinas pasar kok disuruh tutup 
jam 15.00 padahal dr pak presiden pedagang kecil warung makan bisa tutup 
sampai jam 9 dgn aturan yg di berlakukan. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

112 27 JULI IG 
Selamat sore team sosmed Pemkot Salatiga, perkenalkan aku Dea dari 
detikcom. Mohon izin tanya jika ingin menawarkan kerjasama bisa 
menghubungi kemana ya? Boleh minta kontak terkaitnya kah? terima kasih  

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

113 27 JULI WA 
Slmat pagi 
Maaf Minta tolong untuk info jam oprasional toko sampai jam berapa yha? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



114 27 JULI WA 

Selamat siang Pak Wali ... Saya Cattleyati, warga Perum Manunggal II, Kel. 
Kauman Kidul Salatiga . Saya janda yang saat ini bekerja di Jakarta (2 anak 
saya jg kuliah dgn beasiswa di Jkrt) . Saya adalah penerima BST. Saya telah 
berkoordinasi dengan Dinsos Salatiga dan Dinsos mengatakan bahwa 
penerimaan BST di Kel. Kauman Kidul akan dilaksanakan hari Rabu besok 
tgl. 27 Juli 2021.  Saya telah berkoordinasi langsung dgn Kementrian Sosial 
Pusat di Jakarta agar BST saya bisa dicairkan melalui transfer dan pada 
bulan Mei lalu BST saya dikirimkan melalui aplikasi PGM (aplikasi milik 
Kantor Pos). Untuk pencairan bulan ini , saya akan kembali berkoordinasi 
dgn Kemensos agar dana BST bisa saya cairkan. Saya telah menghubungi 
Staf Kelurahan Kauman Kidul untuk bisa memfoto Surat Undangan BST , 
namun dipersulit staf Kelurahan Kadul terutama Bu Indar - staf Kesra . Perlu 
diketahui bahwa dana BST ini sangat diperlukan anak-anak saya untuk 
kelanjutan studi mereka di Jakarta mengingat situasi pandemic Covid yg 
menggila disini. Saya hanya membutuhkan Foto Surat Undangan BST atas 
nama saya dan Foto list penerima BST yang mencantumkan nama 
CATTLEYATI agar saya bisa urus pencairannya ke Kemensos Pusat. Mohon 
bantuan pihak terkait BST di Pemkot dan Kantor Pos  Salatiga atas aduan 
saya ini.   Atas kerjasama dan bantuannya, saya ucapkan terimaksih. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

115 28 JULI WA 

Selamat pagi bapak/ ibu 
Boleh saya tlp? 
Keluarga saya butuh bantuan 
Terima kasih 
Maaf menggangu waktu bapak/ibu 
Saya anto 
Keluarga saya di bancaan tengah membutuhkan bantuan satgas covid 
Saya harus tlp ke nomer berapa 
Maturnuwun 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

116 30 JULI WA 
Bapak . .saya ingin bertanya .. apa pasar pagi. hari Minggu tutup Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

117 30 JULI IG 
Mas, jan jane jam di bunderan kota itu kapan mau diperbaiki? 
Jam itu sudah sekian lama tdk  

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Jam itu sudah sekian lama tidak brrfungsi dgn baik kok tdk segera dilakukan 
perbaikan?!!! 
Masyarakat lebih butuh jam itu daripada patung kuda yg ada di depan 
gedung dewan. 

118 31 JULI IG 
Malam min mau tanya, kalo vaksin pertama di jakarta, vaksin kedua mau di 
salatiga. Gitu boleh ngk ya min? 
Mohon responnya admin, terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 
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REKAPITULASI MATUR MAS YULI BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 

 

NO TANGGAL MEDIA ADUAN KETERANGAN 

1 
1 

AGUSTUS 
WA 

Assalamualaikum pak, selamat pagi, maaf menganggu 
Saya sedang mencari pekerjaan, saya baru tamat SMA, apa ada lowongan 
pekerjaan pak? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

2 
2 

AGUSTUS 
WA 

Selamat siang, bapak/ibu di tempat, saya Edoardus dari Universitas Kristen 
Satya Wacana, prodi Design Komunikasi Visual, maaf mengganggu 
waktunya, saya bertujuan untuk menanyakan apakah kantor pemkot kota 
salatiga membuka lowongan magang untuk bidang disigner dan 
videographer?. Trimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

3 
2 

AGUSTUS 
WA 

Selamat siang 
Kalau mau laporan terpapar covid ke nomor inikah? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

4 
2 

AGUSTUS 
WA 

Ijin bertanya kak.. Salatiga pengumuman adm sudah keluar blm njih ? Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

5 
2 

AGUSTUS 
WA 

Selamat Malam 
Ngapunten, mau tanya soal informasi vaksin... 
Bagaimana langkah biat bisa ikut vaksin di salatiga? 
Karena kami sekeluarga (5orang) (lokasi : Blotongan) belum dapat vaksin 
Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

6 
2 

AGUSTUS 
WA 

Nuwun pak wali selamat malam       Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Buat olahraga rugby mungkin bisa di promosikan pak       agar semangat 

pemuda pemudi salatiga untuk berprestasi di olahraga makin besar, dan bisa 

memberikan yang terbaik di porprov 2022 untuk salatiga bapak       nuwun 

           

7 
2 

AGUSTUS 
IG 

Selamat pagi kk, apakah ada info tentang vaksinasi , cara daftar dan 
lokasinya? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

8 
2 

AGUSTUS 
IG 

Kak mohon info kapan ada vaksin umum lagi disalatiga? Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

9 
2 

AGUSTUS 
IG 

Siang min, permisi mau tanya kantor pemkot apakah ada membuka atau info 
tentang lowongan magang, trimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

10 
3 

AGUSTUS 
IG 

Apakah masih ada kuota untuk vaksin pak Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

11 
3 

AGUSTUS 
IG 

Min, apakah ada update info terbaru? Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

12 
3 

AGUSTUS  
IG 

Mau menyampaikan keluhan disini terkait teman sy yg mendapat perlakuan 
tdk baik di tempat kerja bs? Sugeng siyang Pak Ganjar. Nepangaken nami 
kula Bima. Nyuwun pangapunten ganggu Bapak. Kula badhe matur lan 
laporan kanca kula wonten Kantor PT. Supralita Mandiri ing Salatiga angsal 
tumindak ingkang boten sae saking atasan. Tumindak boten sae menika 
wujudipun kanca kula nyambut damel dados admin akuntan kedahipun 
namung nggarap ingkang dados tanggungjawab malah kedah nggarap 
pedamelan karyawan posisi sanese. Menawi boten kersa didhukani lan 
karyawan ingkang meksa kanca kula nggarap pedamelane malah sante lan 
guyon. Pimpinan cabange namung kendel mawon ngertos kanca kula angsal 
tumindak ingkang boten sae dipres dados babu. Bapak, kula nyuwun tulung 
ditegur pimpinan cabang lan karyawan ingkang nakal wonten kantor PT. 
Supralita Mandiri ing Salatiga... Menika sampun dangu mekaten terus kados 
kerja paksa, kerja rodi. Matur nuwun Bapak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



13 
3 

AGUSTUS 
WA 

Pak kenapa ce vaksinansi disalatiga gak ramah sama pendatang, saya mau 
vaksin disalatiga tu susah banget 
Giliran sudah ada kesempatan harus ada undangan 
Saya sebagain pejuang vaksin alias membantu pemerintah perceptan vaksin 
aja lama banget 
Capek saya pak 
Apaw sekarang harus vaksin 
Mau keluar kota vaksin 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

14 
3 

AGUSTUS 
WA 

Selamat sore, mau tanya berkenaan dengan sertifikat vaksin. Tanyanya 
kemana ya pak/bu? 
Sertifikat 1 belum keluar, sertifikat 2 (vaksin kedua) terlampir di pedulilindungi 
sebagai sertifikat pertams 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

15 
3 

AGUSTUS 
WA 

Pak untuk pengajuan bantuan usaha gimana ya 
saya belum dapat 
usaha hancur 
kuliah juga berhenti 
mohon bantuannya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

16 
3 

AGUSTUS 
WA 

Asalamualaikum pak 

Terimakasih pak atas bantuannya                           

Pak saya mau usul pak  
Saya cuman pedagang angkringan pak  
Jika ppkm di perpanjang terus  
Saya buka mulai jam 17:00-20:00 saya belom dapat penghasilan pak mohon 
pengertiannya  
Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar besarnya pak terimakasih 

                                         

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

17 
3 

AGUSTUS 
WA 

Selamat siang bapak/ibu, mau tanya saat ini ada vaksinasi masal gratis di 
Salatiga?  Atau mungkin vaksin masal dalam rangka kemerdekaan ? 
Terimakasih sebelumnya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

18 
4 

AGUSTUS 
WA 

Sugeng siang Pak 
Mau infokan apakah Satgas COVID ada rencana cadangan pak jika 1 
rencana tidak bisa jalan? 
Spt kondisi spt mobil ambulans puskesmas wilayah yg tidak bisa dipakai krn 
sopir isoman apakah pelayanan ambulans langsung tidak bisa? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



19 
4 

AGUSTUS 
IG 

Alhamdulillah semoga diberikan rezeki untuk maju sebagai abdi negara di 
Salatiga walaupun kemarin salah memposting dokumen Bismillah 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

20 
5 

AGUSTUS 
WA 

Selamat siang, apa benar bila ingin melakukan pengaduan covid 
menghubungi nomor ini? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

21 
5 

AGUSTUS  
IG 

Selamat siang. Boleh minta info vaksin di salatiga? Katanya mau ada vaksin 
masal di dishub ya? Yg di hotel Maya, ndaftarnya kemana ya Min? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

22 
6 

AGUSTUS 
WA 

Selamat siang mau tanya apakah hari minggu 8 Agustus ada gerakan 
salatiga dirumah saja lagi? Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

23 
6 

AGUSTUS 
IG 

Nyuwun tulung bantu terus nggih min soal perkembangan olahraga di 
salatiga terutama rugby hehe 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

24 
7 

AGUSTUS 
IG 

Apakah info vaksin untuk negeri benar? 
PROSES 

25 
7 

AGUSTUS 
IG 

Sore Pak mau tanya lagi. Pak untuk vaksin anak 12-17 itu untuk anak 
disabelitas saja apa terbuka umum? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

26 
7 

AGUSTUS 
IG 

Apakah masih ada kuotaa? Soalnya linknya kan uda penuh nah ada yang 
link baru katanya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

27 
7 

AGUSTUS 
IG 

Boleh minta info vaksin di salatiga? Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

28 
7 

AGUSTUS 
WA 

malam pak/bu 
pagi pak, saya isoman. bolehkah saya meminta resep obat? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

29 
7 

AGUSTUS 
WA 

Selamat siang pak.. Pak besok mggu apakah ada program di rumah saja? 
 
 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



30 
7 

AGUSTUS 
WA 

assalamualaikum pak wali 
permisi perkenalkan nama saya joko susilo rumah pancuran. 
saya cuma mau minta tolong pak agar saat malam hari lampu jalan dijalan 
nyai kopek pasar blauran karena saya jualan disitu pak   
sekarang sepi pembeli.. tambah dimatikan lampunya semakin sepi 
pembelinya pak saya juga butuh makan setiap harinya untuk keluarga saya. 
ditambah istri saya satu bulan lagi mau melahirkan..  
saya juga punya banyak tanggungan pak 
29saya gak minta apa" dari pemerintahan saya jugagak minta apa" dari 
bapak ataupun yg lain.  
saya cuma pengen lampu jangan dipadamkan di jalan nyai kopek pasar 
blauran salatiga. 
agar warung saya bisa dilihat oleh org lain dan bisa laku pak. 
saya benar" butuh makan untuk setiap harinya 
Tolong bantuannya ..terimakasih 
Bukannya saya tidak menaati peraturan. 
Tapisaya  benar" sudah tidak bisa apa" lagi pak. 
Yg bisa saya lakukan cuma berdoa agar saya tetep bisa makan dan 
dagangan saya laku.. 

Terimakasih atas waktunya bapak                . 

Matursuwun            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

31 
7 

AGUSTUS 
WA 

Kak, apa Ada info kegitan ini lg besok ya Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

32 
7 

AGUSTUS 
WA 

Selamat sore pak 
Nama saya Chrisnanda. 
Saya mau info vaksin yang daftarnya mandiri pake google form untuk wilayah 
Salatiga, karena RT saya kurang bahkan tidak aktif untuk mencarikan Vaksin 
untuk warganya, kalau ditanyain hanya bilang nunggu info dari kelurahan, 
padahal tempat lain sudah banyak yang vaksin krn kabarnya RTnya aktif 

mencari info sana-sini. Terimakasih       

Alamat saya di Villa Gunungsari Blok P 17, RT.07/RW.06, Sidorejo Kidul, 
Tingkir, Salatiga 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



33 
7 

AGUSTUS 
WA 

Selamat pagi pak saya ingin bertanya saya janda anak 1 masih balita. Saya 
tidak pernah mendapat bantuan apapun seperti blt, pkh dll. Tetapi tetangga 
saya rata " dapat semua. Saya pernah bertanya lewat dinas sosial katanya 
bisa tapi yang mengusulkan harus kelurahan setelah itu saya pergi 
kekelurahan saya tunjukan kk dan ktp saya. Waktu itu kk ktp saya ditumpuk 
dan katanya akan diberitau lebih lanjut sampai sekarang tidak ada 
pemberitauan lagi. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

34 
9 

AGUSTUS 
WA 

Selamat pagi ... bolehkan ikut daftar vaksin selain kelurahan yg telah 
ditentukan? 

Saya dr kelurahan dukuh, kemarin tdk dpt jatah vaksin            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

35 
10 

AGUSTUS 
WA 

Informasi SE belum jadi ya pak? Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

36 
10 

AGUSTUS 
IG 

Kak yg vaksin pertama nya gak di Polres apakah bisa ikut jg ? Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

37 
10 

AGUSTUS 
IG 

Maaf bertanya lagi , untuk yang hari minggu itu umum atau ada syarat 
tertentu yaa Bapak/ibu ? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

38 
11 

AGUSTUS 
IG 

Malam, mau minta info vaksin tahap pertama Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

39 
12 

AGUSTUS 
WA 

Assalamu'alaikum wr.wb..  
Sebelumnya, saya Nur Aini mahasiswa IAIN Salatiga yang saat ini berada di 
salatiga.. Saya ingin menanyakan informasi terkait syarat, tanggal, tempat 
dan waktu untuk vaksinasi umum, agar saya yang bukan lingkup KTP seitar 
jawa tengah dapat mengikuti vaksinansi tersebut.. 
Terimakasih, wassalamu'alaikum wr. Wb 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

40 
12 

AGUSTUS 
WA 

Selamat Pagi pak Yulianto. saya mau memberi tahu, ibu saya abis vaksin di 
puskesmas sidorejo lor dan mereka salah tulis ejaan nama ibu saya pak, dan 
hari ini ibu saya udah ke puskesam sidorejo lor untuk minta pertanggung 
jawaban ganti nama dan mereka bilang tidak bisa dengan alasan itu sesuai 

keluaran dari NIK padahal tidak pak. saya tunggu responnya ya pak            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



41 
12 

AGUSTUS 
WA 

Selamat pagi mohon informasi. Saya orangtua dari murid SD di Salatiga. 
Apakah kota Salatiga sudah boleh menyelenggarakan pembelajaran 
(sekolah) tatap muka ? Tetima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

42 
13 

AGUSTUS 
IG 

itu di humas nya bogor ada info vaksin2 juga lho. mohon info vaksin u 
minggu dpn banyak teman2 yg masih cari 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

43 
13 

AGUSTUS 
IG 

Maaf bertanya lagi , untuk yang hari minggu itu umum atau ada syarat 
tertentu yaa Bapak/ibu ? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

44 
14 

AGUSTUS 
IG 

Selamat malam pak 
Maaf sebelumnya sy mau melaporkan pak, untuk ketertiban di daerah sekitar 
taman tingkir, tiap malam jam 9 keatas ada banyak preman yg nongkrong 
berkerumun banyak di sekitar taman dan TIDAK PAKAI MASKER, dan 
malam ini tadi setelah kami lapor ke satpam yg berjaga di taman trnyta 
mereka MABUK pak, 
Kami tinggal di sekitar taman sangat2 merasa terganggu dan tidak nyaman 
dg hal itu pak, mohon untuk dpt ditertibkan berkala, karena taman sudah 
setahun di tutup dan terlihat sepi malah jd kesempatan utk anak2 preman 
nongkrong dan melakukan hal tidak baik. Mohon untuk segera ditindak lanjuti 
nggih pak 
Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

45 
15 

AGUSTUS 
IG 

Permisi mau nanya apakah pemkot salatiga membuka lowongan PPL bagi 
mahasiswa komunikasi 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

46 
17 

AGUSTUS 
IG 

Asalamualaikum pak, selamat siang, maaf pak menganggu, mau tnya kira" 
uang yg di bawa maryunikemplik bisa kembali nggak pak,, minta tolong di 
bantu pak,, soalnya uangnya buat modall, trimakasih pak, 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

47 
17 

AGUSTUS 
WA 

Siang pak. Saya mau tanya kemarin tgl 3 agustus mama saya kan vaksin 
kedua, tapi saya lihat di peduli lindungi sampai sekarang kok sertifikat yg 
vaksin kedua belum keluar² ya? Cuma ada sertifikat yg vaksin pertama.. lalu 
bagaimana ya pak? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

48 
17 

AGUSTUS 
WA 

Asalamualaikum pak, selamat siang, maaf pak menganggu, mau tnya kira" 
uang yg di bawa maryunikemplik bisa kembali nggak pak,, minta tolong di 
bantu pak,, soalnya uangnya buat modall, trimakasih pak, 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



49 
17 

AGUSTUS 
WA 

Siang bapak 
Assalamualikum 
Pak minta tolong bisa bantuin proses kak resa agata ga pak, banyak bgt yg 
jadi korban lelang arisan termasuk saya 
Matursuwun pak. Semoga lekas di respon 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

50 
17 

AGUSTUS 
WA 

Assalamualaikum pak ,,mau nanya ttg kasus yg sedang viral itu ( lelang 
arisan yg dibawa kabur)sudah ada info belum ngeh pak 

Kulo asli mumet pak         

Gatau lgi harus gimana sesalatiga ketipu hampir triliyunan Niku pak 

Uang saya jga puluhan         

Tolong pak segera ditindak lanjuti         

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

51 
18 

AGUSTUS 
IG 

Selamat malam pak kurang lebih seeprti ini setiap malam mereka kumpul2 
tanpa masker dan naik motor ugal2an d sepanjang jalan perkampungan 
klumpit.. Mohon segera dilakukan sweeping pak. 
Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

52 
18 

AGUSTUS 
WA 

Selamat malam Pak, saya Nanda Paramitha saya salah satu member arisan 
lelang Fiorentsia. Saat ini saya dirugikan sekitar 136.600 juta, dan ada 

beberapa teman saya lebih. Mohon bantuan untuk kami ini. Terimakasih       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

53 
19 

AGUSTUS 
IG 

Selamat pagi bapak/ibu admin, perkenalkan saya Bernadius Tyas Ananto 
mahasiswa fakultas FISKOM UKSW Salatiga. Saya mohon izin membagikan 
link youtube yang berisi video pertujukan drama musikal. Kami mengangkat 
kisah para penggali kubur pasien covid yang ada di Salatiga. Tujuan kami 
mengangkat ini untuk menyadarkan dan membuka mata masyarakat kota 
Salatiga bahwa penggali kubur juga bagian dari garda depan penanganan 
covid-19. Kiranya bapak/ibu berkenan menonton dan menyebarluaskan hasil 

karya kami. Terima kasih dan selamat menonton 🙏 

 
 
 
 
 
 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



54 
19 

AGUSTUS 
WA 

Selamat pagi bapak , maaf jika saya mengganggu 
Tapi saya benar2 bingung mau mengadu dengan siapa lagi , saya dari salah 
satu korban arisan lelang salatiga bapak ,, saya mengejar owner saya utk 
bertanggung jwb tapi dia dengan beribu alasan dan trakhir dia menjawab 

menunggu keputusan ..           saya benar2 frustasi dan bingung sedangkan 

rumah tangga saya di ujung tanduk karena masalah ini 
 

Maaf jika mengganggu waktu bapak       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

55 
19 

AGUSTUS 
WA 

Selamat siang bapak yuliyanto... 
 
Saya mau mengadukan tentang arisan "maryuni kempling" disalatiga  pak.. 
 
Saya bingung harus gimana lagi pak untuk menggati kan member istri saya .. 
semua aset saya sudah dijual untuk membantu istri saya tetapi belum cukup.. 
Sedangkan total kerugian istri saya 1.3m dan itu semua uang member 
member saya yang tidak mau tahu uang kembali... 
 
 
Mohon bantuanya pak.. untuk ditindak lanjuti kasus ini biar ini pelajaran bagi 
semua warga kota salatiga dan sekitarnya.. 
 
 
Sya sudah bingung pak mau gimana lagi sedangkan saya sudah tidak ada 
uang.. saya mempunyai anak baru 1 tahun dan istri saya dalam kondisi hamil 
pak...  
Saya juga sudah tidak lunya uang buat sewa pengacara pak.. kami buta 
hukum kami bingung untuk mengadu kesiapa lagi... Selain minta bantuan ke 
bapak 
 
 
 
Saya hanya mengharap maryuni itu bisa kembaliin modal arisan member istri 
saya pak...  

Mohon pak dengan sangat minta bantuanya       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



 
Terimakasih semoga bapak diberi kesehatan dan kelancaran segala 
urusanya 

56 
19 

AGUSTUS 
WA 

Selamat pagi pak saya andriyan crismunianto salah satu member arisan by 
fiorentsia yang menjadi korban arisan bodong dengan kerugian 175.000.000 
mohon sekali bantuanyaaa pak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

57 
19 

AGUSTUS 
WA 

Selamat sore bpk yulianto       maaf sekali mengganggu waktu bapak.. 

Saya dina warga salatiga 
Mau crita bahwa saya dan tmn" salatiga sedang tertimpa musibah lelang 
arisan online yang mana uang kami yang sudah masuk di admin kami 
@griselda_indri tdk ada pencairan sejak tgl 16 agustus .. yang katanya dia 
sendiri kehilangan kabar dari bossnya @maryuni_kemplink / RESHA 

AGATHA nama aslinya         sampai saat ini blm ada kabar dan tanggung 

jawab dr @griselda_indri untuk mengembalikan uang kami         padahal 

nominalnya tdk sedikit                  

Gak tau lg harus gmnaa crita ke siapa.. 

Soalnya uang kita udah masuk ke admin kita smua pak         

Yang katanya admin kami sedang berusaha melaporkan @maryuni_kemplink 
Maaf pak apakah bisa d bantu untuk mencari RESHA AGATHA ? 

                                     

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

58 
19 

AGUSTUS 
WA 

Selamat pagi bapak , maaf jika saya mengganggu 
Tapi saya benar2 bingung mau mengadu dengan siapa lagi , saya dari salah 
satu korban arisan lelang salatiga bapak ,, saya mengejar owner saya utk 
bertanggung jwb tapi dia dengan beribu alasan dan trakhir dia menjawab 

menunggu keputusan ..           saya benar2 frustasi dan bingung sedangkan 

rumah tangga saya di ujung tanduk karena masalah ini 
 

Maaf jika mengganggu waktu bapak       

 
 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



59 
20 

AGUSTUS 
WA 

Selamat malam bapak perkenalkan saya thomas yanuar aniarto alamat di 
kebonan jatijajar 3/5 bergas kab.semarang saya lihat postingan bapak 
gubernur jawa tengah Bapak Ganjar kalau ada bantuan bagi anak-anak yg di 
tinggal orang tuanya (meninggal karena covid) yg saya tanyakan apakah di 
kota salatiga ada program seperti yang di canangkan bapak gubernur? 
Soalnya kemarin tgl 13 agustus 2021 kakak perempuan saya meninggal 
karena covid di rs.DKT salatiga dan meninggalkan 2 orang anak..untuk 
alamat yg bersangkutan di jln merpati rt 6/9 klaseman mangunsari sidomukti 
salatiga..atas nama alm.Antonia Rupitasari Aniarto..anak pertama kelas 1 
STM dan anak yang kedua baru berusia 15bulan.. 
Mohon maaf bila ada salah tutur kata.. 
Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih.. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

60 
20 

AGUSTUS 
WA 

Assalamualaikum pak .  
Sampai detik ini apa pencarian Resha Agata (maryunikemplings) belum 
dilaksanakan???  

Tolong lebih ditegaskan lagi untuk para aparatnya pak        

Saya mohon maaf bila ada salah kata  
Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

61 
20 

AGUSTUS 
IG 

Apakah sarana olahraga outdoor di salatiga sekarang ini masih belum boleh 
digunakan? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

62 
21 

AGUSTUS 
IG 

Kak mau tanya, kalau mau daftar vaksinasi mandiri gimana langkah²nya 
kak?? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

63 
21 

AGUSTUS 
WA 

Pagi pak, Wargamu kangen basket outdoor pak      Tapi ko ada police line ya 

pak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

64 
21 

AGUSTUS 
WA 

Selamat siang pak walikota... 
Saya mewakili calon mantu saya.. Mau bikin pengaduan tentang arisan 
lelang yg lagi viral disalatiga.. Saya dan calon menantu saya kena korban 
pak.. 
Calon Menantu saya kena tipu sekitar 500jutaan lebih... dn saya sendiri jg 
kena tipu... Sama resa bandarnya. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Kami diuber uber member pak dan setau member2nya calon mantu saya yg 
bawa uang tersebut.. 
Padahal uang tersebut sudah ditransfer ke tempat bandar arisan..kami 

Mohon dibantu menyelesaikan masalah ini pak...                 

Dan saat ini calon menantu saya sdh tdk bisa berbuat apa2 lagi.. 

Minta solusi pak            mohon dibantu pak..           swun 

Dan saya sendiri juga dikejar2 sama orang buat mengembalikan uang 
tersebut.. Pdhl saya sendiri cmn buruh pabrik yg gajinya hanya bs buat 

makan..                       

65 
22 

AGUSTUS 
WA 

Selamat malam Bapak Yuliyanto.. 
Saya Tia warga Salatiga. 
Disini saya mau mengadu ke Bapak karena saya sudah bingung,Pak harus 
bagaimana lagi. 
Saya dulu ditahun 2018 sempat mau beli perum di krenceng dengan 
pengembang atas nama EKO SUSANTO dari CV. EKO NUSANTARA JAYA 
(CV. ENJ) tapi uang sudah masuk 16juta dan ternyata eko tidak amanah 
Tapi pernah sekali eko hanya membayar 2juta dengan masih 14juta uang 
saya dibawa sampai sekarang. 
Dulu ada jg dosen di Satya Wacana yg beli cash 130juta 2 unit. Eko masuk 
penjara hanya beberapa bulan saja dari pelapornya adalah dosen tsb 
Kalau saya tidak bisa memenjarakan karena eko pernah membayar saya 
2juta dan termasuk piutang dan perdata. Jadi saya hanya harus menunggu 
sampai eko mengembalikan semuanya. 
Aset saja dia bilang sudah tidak punya sama sekali, dan sekarang kontak 
saya sudah diblokir termasuk sosmed, saya datang kerumahnya malah diusir 
orangtuanya seperti saya pengemis, padahal saya hanya meminta uang saya 
sendiri yg digelapkan anaknya. 
Tolong Pak Yuliyanto, saya harus bagaimana? Apakah Bapak ada solusi dan 
cara agar eko mau membayar sisanya yg senilai 14juta itu? Saya dulu 
melihat akun Instagram Bapak Yuliyanto yang memfollow eko, jadi membuat 

saya tambah yakin saat itu dia orang yg amanah       

Maaf Bapak Yuliyanto, saya sampai harus mengadu ke sini karena saya 
sudah buntu sekali, saya saat ini benar2 membutuhkannya untuk membuat 
dapur rumah saya agar segera bisa saya tempati di pesona merbabu 3, agar 

PROSES 



saya bisa segera pindah dari rumah mertua saya ini Pak  saya sudah sangat 

tidak betah tinggal bersama mertua. Terimakasih banyak       

Semoga ada jawaban dan solusi dari Bapak, Terimakasih dan mohon maaf 

sebesar-besarnya karena ini hanya masalah pribadi saya      yg bukan 

tanggung jawab pemerintah Salatiga        tapi saya harap ada jawaban agar 

eko mau mengembalikan sisanya                 

66 
22 

AGUSTUS 
WA 

Hallo kak, Selamat siang Mohon info, Syaa ktp kudus tapi kontrak disalatiga 
Saya ada keperluan dan membutuhkan vaksin dosis 1, Apa kah saya bisa 
vaksin di salatiga, Karna saya butuh syarat vaksin untuk keperluan syarat 

jalan       mohon diinfo ya kak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

67 
22 

AGUSTUS 
IG 

Kak mau tanya, kalau mau daftar vaksinasi mandiri gimana langkah²nya 
kak?? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

68 
23 

AGUSTUS 
WA 

selamat pagi pak , maaf sebelumnya mau tanya , apakah kota salatiga ada 
web sendiri untuk mencari lowongan pekerjaan yaa ? sblm nya saya ucapkan 
terimakasi 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

69 
24 

AGUSTUS 
WA 

Pagi pak 
mau tanya vaksin astra zeneca 
di Salatiga dimana ya 
Buat besok Rabu yg tanpa daftar 
Soalnya sy blm vaksin 
Salam kenal nama sy Rezha pak 
Mohon info vaksin astrazaneca 

PROSES 

70 
24 

AGUSTUS 
WA 

Selamat sore mas Yuli.. 
Salam sehat.. 
Saya mau tanya bagaimana caranya sy bisa mendapatkan vaksin ke2 
sedangkan saya warga KTP saya Pontianak. 
Vaksin pertama sy di Pematang Siantar, sy berkunjung ke Siantar sblm 
adanya PPKM. Lalu syarat balik hrs vaksin dosis pertama, akhirnya sy coba 
daftar dan bisa. Dan setelah itu tgl 25 sy berada di salatiga sampai skrg krn 
kejebak PPKM anak tdk bisa terbang under 12th. 
Nah skrg jadwal vaksin ke 2 sy seharusnya 15 Agustus kmrin. Skrg saya 
sedang mencari vaksin ke 2. Sudah coba cari tapi belum ada titik terang krn 
sy bukan penduduk salatiga. 

PROSES 



Apakah informasi yang di umumkan Pak Jokowi bisa vaksin ke dua dimana 
saja ya Pak. 
Saya sudah ke polres. Katanya ada vaksin sabtu tgl 28 ini. Tpi katanya untuk 
warga salatiga. 
Mohon pencerahannya Pak.  
Saya hanya mau menjalankan peraturan pemerintah untuk vaksin mencegah 
covid 19 ini. 
Trimaksih informasinya. 

71 
25 

AGUSTUS 
WA 

Assalamu’alaikum pak Wali. Izin pak Saya Omy pak. Warga salatiga asal 
Sulawesi. Izin mau bertanya pak Wali. Sy sudah mendapatkan vaksin 
pertama Sinovac tgl 21 Juli 2021, dan harusnya mendapat vaksinasi kedua 
tgl 18 Agustus. Tapi sdh seminggu lebih jadwal vaksin kedua ditunda oleh 
pihak RS. DKT dan sampai saat ini. Kami sktr 500org yg ikut vaksinasi 
pertama blm dapat kejelasan tentang jadwal vaksin kedua. Apakah memang 
di Salatiga ada kelangkaan vaksin ya pak? 
 
Kami sudah coba ke puskes, ke polres dan ke beberapa tempat yg melayani 
vaksin tapi dosisnya selalu habis dan harus berdasarkan undangan (tidak 
terbuka utk umum) smntra pihak RS tidak memberikan keterangan jelas soal 
jadwal vaksin kedua 
 

Terima kasih pak Wali sblmnya       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

72 
25 

AGUSTUS 
WA 

Halo Pak, tolong dipertimbangkan untuk pembukaan perpusda lagi, di daerah 
lain sudah buka dengan mematuhi protokol kesehatan, kebetulan juga sudah 
vaksin.. minat baca sy menurun pak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

73 
25 

AGUSTUS 
WA 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 
Mohon maaf bapak, izin menyampaikan saran. Untuk lampu lalu lintas yang 
nyala lampunya sudah tidak terang dan tidak jelas jelas atau redup, tolong 
segera diperbaiki  bapak, dikarenakan akan menjadikan miss bagi orang 
yang memiliki penglihatan yang kurang. Contohnya lampu lalu lintas di 
perempatan pos tingkir yang biasanya ada pengamen badut.  
Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



74 
25 

AGUSTUS 
IG 

Bismillah 
Assalamu'alaikum 
 
Mohon maaf Pak/Bu 
Adakah info penyelenggaraan vaksin terbaru di Salatiga? 
 
Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

75 
29 

AGUSTUS 
WA 

Asallamualaikum pak       

Perkenalkan saya Lia pak , yg pasti bapak sudah tau tentang viralnya 
permasalahan arisan online yang di buat maryuni kempling / Resa agata . 
Saya salah satu korban pak dari arisan itu .  kenapa dari polres tidak 

menindak lanjuti kasus ini ya pak sedangan sudah lapor             mohon 

pencerahan pak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

76 
29 

AGUSTUS 
WA 

selamat siang pak yuli maaf mengganggu waktunya sebentar 
saya mau curhat pakkk 
tentang kasus maryuni kemplink  alias resha agata yg lagi booming di 
salatiga pak saya salah satu korbanya pak dengan uang senilai hampir 500jt 
, sedangkan saya sudah tidak punya apa apa sama sekali pak , dari polres 

pun saya belum di kasih surat laporan                saya sudah ndak kuat pak 

ngadepi ini semua                       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

77 
31 

AGUSTUS 
WA 

 
Yang di gedung Setda blm ya min? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



78 
31 

AGUSTUS 
WA 

selamat pagi pak , maaf mau tanya , untuk cpns lulusan sma/smk disalatiga 
blm tersedia ya ?? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

79 
31 

AGUSTUS 
WA 

Pagi pak mau tanya.. 
Pak saat ini Salatiga PPKMnya level brp ya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 
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REKAPITULASI MATUR MAS YULI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021 

 

NO TANGGAL MEDIA ADUAN KETERANGAN 

1 1 SEPETEMBER WA 

selamat pagi bapak... saya mau mengadukan pengaduan atas pelayanan 
dukcapil salatiga 
saya berniat membuat copian akta perkawinan bapak ibuk saya, saya sudah 
menghubungi dukcapil lewat wa. saya sudah kirim semua syaratnya, dan 
dijanjikan akan jadi tanggal 1 september. 
saya tentu datang hari ini, dengan semua berkas fisik dengan harapan 
bahwa copian akta tersebut sudah jadi, tapi pada kenyataannya bahwa surat 
tersebut blm dibuat 
bahwa surat tersebut blm diketik dan disuruh datang lagi hari jumat, begitu 
burukkah pelayanan dukcapil salatiga pak? saya sudah menunggu 1 minggu 
ini masih disuruh menunggu lagi. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



 
ini wa yang menjanjikan saya untuk datang hari ini      

saya kecewa dengan pelayanan dukcapil salatiga 

2 1 SEPTEMBER WA 
Selamat siang pak 

Pak info dri polisi sampai saat ini kasus resa kok belum ada kbr              

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

3 1 SEPTEMBER WA 

Selamat malam Pak maaf mengganggu waktunya, ini saya perwakilan dari 
teman-teman saya pak. Saya dan teman saya meminta tolong pak agar bisa 
di bantu pak untuk dapat bekerja di PT. Sci salatiga pak, mohon maaf Pak 
jika perkataan saya kurang sopan saya mengucapkan terimakasih 
sebelumnya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

4 2 SEPTEMBER WA 

Selamat malam 
Kmrn tgl 21 juli saya sudah suntik vaksin yg pertama, tgl 27 agustus 
dijadwalkan untuk vaksin yg kedua. Tp sampai saat ini blm ada info untuk 
vaksin yg kedua 
Itu bagaimana ya pak? 
Di gereja paulus miki 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

5 2 SEPTEMBER 

WA Selamat malam PIC-19 ...  
 
setelah saya membaca SE Walikota Salatiga No. 443.1/728/101.2 ttg PPKM 
Level 3 di Kota Salatiga dan juga membaca Instruksi Mendagri No. 38 ttg 
PPKM di Jawa & Bali, yg dijadikan salah satu Dasar Hukum / Rujukan SE, 
saya bertanya : 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Instruksi Mendagri No. 38 ttg PPKM di Jawa & Bali, memungkinkan Resepsi 
Pernikahan Diadakan,  
 
sementara dalam 
 
SE Walikota Salatiga No. 443.1/728/101.2 ttg PPKM Level 3 di Kota Salatiga, 
Resepsi Pernikahan Ditiadakan.  
 
Mengapa SE Walikota Salatiga menyimpangi Instruksi Mendagri ? 

 
PPKM Level 3 : resepsi pernikahan maks. 20 undangan 



 
PPKM Level 3 di Salatiga : pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan 
Mohon penjelasan PIC-19  
 
Terima kasih 
 
Salam :  
Dwiprasetyo 

 
Sekitar 2 jam yl saya dapati SE Walikota Salatiga ttg PPKM Level 3, krn baru 
saja dimuat dlm IG humassetda 



6 3 SEPTEMBER 

WA Selamat siang bapak walikota salatiga yang saya hormati. Semoga bapak 
selalu dalam lindungan Allah.  Ijin lapor keluhan kepada bapak yuliyanto.  
Pak saya mewakili salah satu warga salatiga yang lahir dan besar di salatiga 
tapi kami susah sekarang untuk mencari pekerjaan di kota sendiri terutama 
untuk laki laki .  Kami dengar perusahaan sci salatiga sedang membuka 
lowongan besar besaran. Terus terang kami sangat sulit untuk dapat masuk 
kerja di perusahaan tersebut pak.  Tidak mengurangi rasa hormat saya ke 
bapak,  pak jika bapak berkenan saya mohon bantuannya untuk 
memasukkan sebagian warga laki laki salatiga untuk kami agar bisa 
bergabung di pt SCI salatiga.   
 maaf jika kami kurang sopan mengeluh hal ini kepada bapak..Terimakasih 

atas perhatiannya bapak yulianto       

terimakasih bapak atas perhatian kepada kami.  Semoga suatu saat jika ada 
perusahaan di sekitar salatiga dan ada kapasitas untuk laki laki, Kami 
sebagai warga salatiga agar mempunyai kesempatan untuk bergabung di 
perusahaan. Mengingat kami sebagai tulang punggung sulitnya sekarang 
mencari kerja untuk laki laki .kami mohon infonya ya pak jika ada 
kesempatan kerja untuk kami.  Terimakasih atas waktunya dan mohon maaf 

telah mengganggu waktu bapak       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

7 6 SEPTEMBER 
IG Vaksin apa yah min? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

8 6 SEPTEMBER 
IG Prosedur nya gimana min Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

9 6 SEPTEMBER 
 Luar salatiga bisa daftar gak kak ? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

10 6 SEPTEMBER 
 Ada syarat ketentuannya tidak ya pak? 

Mungkin ktp / domisili / umur..🙏🙏🙏 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

11 6 SEPTEMBER 
 Daftar dulu atau langsung datang? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 



12 7 SEPTEMBER WA 
vaksinasi di disbun bsk pendaftarannya bagaimana ya? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

13 7 SEPTEMBER WA 
MLM...maaf mau tanya...untuk vaksin tahap 1 besok di disbun Salatiga 
apakah terbuka untuk umum...misal KTP kabupaten semarang 
Syaratnya apa...apakah lgsg ke disbun ikut ambil antrian? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

14 7 SEPTEMBER IG 

Selamat sore min, sebelumnya mohon maaf sudah menganggu waktunya.. 
Min saya mau tanya diwilayah salatiga yang melayani vaksinasi bagi mum 
(tanpa syarat domisili) untuk usia ≥12tahun apakah ada? 
Terimakasih sebelumnya pak 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

15 8 SEPTEMBER IG 
Izin bertanya, untuk daftar vaksin nya melalui mana ya Pak/ bu? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

16 8 SEPTEMBER IG 
Untuk domisili luar kota Salatiga apakah bisa min? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

17 8 SEPTEMBER IG 

assalamualaikum pak, maaf mengganggu sebentar.. 
pak saya mau tanya info bantuan usaha yg terdampak ppkm kemarin. 
Dinkopukm salatiga tgl 17 juli mengadakan pendaftaran bantuan usaha yg 
tutup akibat ppkm. BUKAN BANTUAN BPUM. Tapi sampai tgl 9 september 
tidak / belum ada transparansi pengumuman siapa saja yg dapat.. 
mohon bantuan informasinya pak, 
wassalamualaikum 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

18 9 SEPTEMBER WA 

Selamat pagi pak/buk 
Mohon informasi jadwal terkait vaksinasi 
Kami pekerja swasta di kota salatiga, dan kami blm di vaksin sama sekali, 
Kami pekerja swasta dan bukan warga asli sidorejo lor pak,buk.. 
Apakah ada quota untuk kami? 
Di sidorejo lor 
Osamaliki 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

19 10 SEPTEMBER WA 

Halo, selamat pagi Bapak/Ibu. Saya Dewi Hapsari Maulidatul Khasanah dari 
#WargaBantuWarga, pusat informasi covid. 
Mohon maaf mengganggu waktunya, saya menghubungi Bapak/Ibu dengan 
maksud hendak memverifikasi informasi yang kami terima. Apakah benar 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



nomor tertera merupakan kontak resmi Pusat Informasi Covid Salatiga  untuk 

pelaporan pasien covid? Terima kasih Bapak/Ibu       

aik, terima kasih       

Jadi kami dari #WargaBantuWarga, dimana #WargaBantuWarga merupakan 
inisiatif warga untuk berbagi informasi dan saling membantu warga yang 

membutuhkan yang terdampak Covid 19       

Mohon maaf izin bertanya kembali, apakah di PSC 119 menyediakan 
informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan respon covid? Semisal, 
apakah menyediakan ambulan, oksigen atau tempat isolasi untuk pelayanan 
pasien Covid? 

20 10 SEPTEMBER IG 

Permisi min, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah 
pemkot salatiga mengadakan swab antigen gratis bagi para peserta SKD di 

wilayah salatiga? Terimakasih 🙏🏻 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

21 11 SEPTEMBER WA 

Selamat siang pak Yuli.. 
Melalui WA Matur mas Yuli saya warga dr Kauman Raya, Sidorejo kota 
Salatiga badhe matur bahwa dlm seminggu ini air di wil.Monginsidi, Seruni, 
Kauman Raya sering mati..Sudah lapor PDAM tp masih sering mati juga..  
Area Monginsidi,Seruni dan Kauman area niaga,kost,hunian dan kuliner tp 
pasokan air PDAM tidak lancar..  
Semoga segera diatasi apalagi di daerah ini mendapat jatah aliran Kalitaman 
yg sering mati².. Terima kasih sebelumnya pak ..Mohon bantuan sakestu 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



22 12 SEPTEMBER WA 

 
Kak aku donwload setiap di buka ko gini ya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

23 12 SEPTEMBER 
IG kak, ada program swab antigen gratis khusus peserta cpns di salatiga kah? 

kapan ya salatiha ada.. pemkot lain banyak yang adain gratis khusus peserta 
cpns 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

24 14 SEPTEMBER 
WA Selamat pagi pak.. Untuk SE walikota perpanjangan ppkm nya apakah sdh 

keluar ya? 
Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

25 17 SEPTEMBER WA 

Malam pak.... 
Matur nggih, kenapa kog jalan fatmawati lampunya dimatikan kalau setelah 
jam 7 malam...? 
Apa kami tidak berhak mendapatkan fasum PPJU..? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

26 17 SEPTEMBER IG 

Selamat sore. Saya Henry Bagaskara Samiaji, peserta CASN Pemkot 
Salatiga. 
Mohon informasi nya mengenai ujian SKD peserta CASN. Pada 
pengumuman di website SSCASN tertera lokasi ujian di BKN Jogja, Pada 
kartu peserta ujian dan pengumuman website Pemkot Salatiga tertera lokasi 
ujian di Setda Salatiga 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

27 17 SEPTEMBER IG 
Pake SKL gabisa ya min? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 



28 22 SEPTEMBER WA 

Selamat siang pak Yuli.. saya warga Kauman badhe matur bahwa 
2 hari ini dari pagi air di Kauman Raya kembali mati dan dari Seruni juga 
dikabarkan juga mati.. 
Jika ngecek sudah mengalir atau belum pasti keluar anginnya sehingga 
meteran ikut mutar..Pdhl jika memutar otomatis tercatat direkening shg 
tagihan juga jd bertambah,,sebab dr bulan lalu sering mati airnya.. 
 
Selain itu tdk ada pemberitahuan penyebab air mati / akan terjadi 
pemadaman aliran air.. 

Mohon bantuan pak Yuli            terima kasih sakderengipun 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

29 23 SEPTEMBER WA 

Assalamualaikum wr wb, selamat sore Bapak/Ibu yang kami hormati.  
 
Mohon maaf saya bpk suradi warga perumahan sehati blotongan salatiga. 
Kami mohon info tentang aturan mengenai hajatan, terutama masalah 
pernikahan menurut info yang saya terima bahwa ijab kobul hanya bisa 
dilaksanakan di KUA dan di hotel. kalau melihat data covid sudah banyak 
wilayah wilayah yang hijau dan prosentasinya juga sedikit.kalau melihat kota 
kota yang lain sudah banyak yang melaksanakan hajatan pernikahan yang 
dilaksanakan di rumah. 
Apakah disalatiga juga sudah diijinkan melaksanakan ijab kobul dirumah. 
Kami mohon bantuan informasi yang jelas, terima kasih 
Wassalamualaikum wr wb 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

30 23 SEPTEMBER IG 
Kalau mau lapor lampu jalan mati gmn ya. Daerha krian rt 2 rw 4. Tingkir lor 
tingkir salatiga 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

31 25 SEPTEMBER WA 

Yth Bpk Walikota Salatiga mohon kebijaksanaan tempat sampah di jln 
hasanudin merebah saya Lego W dah 5 kali ke LH tidak ada tanggapan jadi 
pemandangan tempat sampah sepanjang jalan hasanudin malah kelihatan 
jorok dan bisa menimbulkan penyakit kadang2 bau busuk mohon 
kebijaksanaan Bpk Walikota supaya menegur LH 
Ada yg dm di ig prokompim...ijin meneruskan... 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



32 28 SEPTEMBER 
WA Pak bisa melaporka sesuatu 

Ada perbuatan tidak menyenangkan dr salah 1 perangkat desa tingkir lor 
Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

33 28 SEPTEMBER 
WA kampus salatiga kapan tatap muka min:( Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 
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REKAPITULASI MATUR MAS YULI BULAN OKTOBER TAHUN 2021 

 

NO TANGGAL MEDIA ADUAN KETERANGAN 

1 3 OKTOBER WA 
Selamat pagi pak 
Saya mau tanya knp ya setiap hari air dirumah saya mulai jam 10an 
sampai sore sekitar jam 4/5  mati? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

2 6 OKTOBER IG 
Masih adakah loker di situ kak? 🙏 Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

3 6 OKTOBER IG 

Selamat sore.. mau tanya.. kalu iklan radio di suara salatiga untuk 

kehilangan stnk biaya nya berapa ya? Tanya di suara salatiga, diminta 

tanya ke diskominfo.. tp diskominfp tidak ada IG nya… Terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

4 7 OKTOBER IG 

Selamat siang min. saya saat ini membutuhkan info mengenai RKPD 

kota salatiga tahun 2020 dan 2021. Apakah saya bisa meminta file 

tersebut? 🙏 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

5 8 OKTOBER  IG 

Assalamualaikum wr wb. Selamat sore 

 

Sebelum perkenalkan saya Windy Sabrina mahasiswa IAIN Salatiga. 

Saat ini sedang melakukan penelitian, topik dari penelitiannya yaitu 

tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan ini saya ingin 

meminta izin kepada admin dan menayakan apakah boleh pemkot 

Salatiga dijadikan objek penelitian tersebut? 

 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

 

Salam, 

Windy Sabrina 

6 9 OKTOBER WA 
Selamat siang, maaf mau tanya apalah di puskesmas bisa antigen? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

7 11 OKTOBER WA 

Selamat pagi, apakah salahsatu wisata di Salatiga sdh melayani 
camping komunitas (24 jam) di lokasi? 

 

 
Saya sempat tag di Twitter ke pak ganjar dan polres Salatiga blm 

ada respon       

Kalau bisa, saya mau ikut suami camping ke sana. 
Kalau tidak bisa, mohon ada tindakan tegas dan jangan eksekusi 

saat acara berlangsung.       

 
 
 
 

Aduan bukan 
kewenangan 

Pemerintah Kota 
Salatiga 



8 12 OKTOBER  IG 
Format pengiriman ?gambar kurang jelas min, 🙏 Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

9 13 OKTOBER WA 
 

 
Bisa dikirim 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



10 13 OKTOBER 

 
 
 
 
 
 

WA 

 
Cara dftr nya gmn pak,,ada website nya ?? 
Knpa mlah bnyakan dr kabupaten yg dpt pak,,yg ktp kota mlah 

kelewatt                 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

11 13 OKTOBER 

 
WA 

Selamat siang Pak/Bu 
Saya Elwin, mau tanya kalau saya mau adakan acara di masa 

PPKM level 2 ini bgmn syarat dan batasannya ya?       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

12 13 OKTOBER 

 
WA 

Selamat siang bapak 
perkenalkan sy pedagang di kemiri salatiga 
Omset per hari kadang 1 item 2 item karna dampak pandemi 
Apakah sy bisa mendapatkan csr dari pemerintah salatiga pal 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

13 15 OKTOBER 
WA selamat siang, mohon info vaksinasi covid 19 dosis pertama untuk 

orang dewasa kota salatiga, maturnuwun sanget 🙏 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

14 18 OKTOBER 

WA Assalamualaikum pak, selamat sore. Maaf pak mengganggu 
waktunya. 
Saya Irfan dari SMK Negeri 2 Salatiga, izin bertanya pak. Untuk 
program PKL di KOMINFO itu kata bapak kemarin 4 orang sudah 
bisa PKL semua atau ad pemilinan ulang ya pak? 
Jadi begini pak, dari sekolah akan mengeluarkan surat pengantar 
jika sudah benar benar di setujui oleh tempat PKL yang akan di tuju. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Maaf pak sekali lagi jiga ada kata kata yang kurang berkenan, 
Terimakasih 

15 18 OKTOBER 
IG Untuk mahasiswa kak? Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

16 19 OKTOBER  

 
WA 

Selamat siang Bapak/Ibu 
Maaf mau tanya untuk video vlog gempur rokok ilegal boleh diberi 
credit tidak ya? 
Dan ada logo yg harus dicantumkan tidak ya? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

17 20 OKTOBER 
IG Malam min 

Apakah bisa saya minta info tentang akad nikah ? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

18 22 OKTOBER  

 
WA 

Selamat siang Bapak/Ibu. Mohon maaf bolehkan saya informasi 
tentang PPKM di Salatiga utk saat ini. Sudah level berapa? 
Kami bermaksud berkunjung ke hotel Larasati Resort and SPA, 
adakah larangan membawa anak-anak? Terimakasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

19 25 OKTOBER WA 

Selamat pagi pak, Saya Suci Indah Sari dari SMK Negeri 2 Salatiga 
temannya Irfan. Untuk program pkl dari sekolah untuk 4 orang yang 
dari irfan itu sudah di aprove kan pak? Nah, Rencana hari ini kami 
akan mengunjungi Diskominfo untuk menanyakan mengenai seputar 
Bagaimana PKL disana nanti dan pada bidang apa saja. Kira kira 
jam 1 kami kesana pak, dan kami sudah membuat surat pernyataan 
dari sekolah untuk kami kirim ke Kesbangpol dan nanti tinggal 
menunggu Surat Rekomendasi dari Kesbangpol, pak. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

20 26 OKTOBER IG 

Minn, minta tolong di promosikan nggih 🙏 

Siapa tau ada warga salatiga di boyolali mau dukung tim salatiga 

Semangatin kita dong lur hehe 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

21 26 OKTOBER IG 

Pak mnta tolong ini gaktau siapa, mau di serenpet pdhl udh jelas 

liat… dan salah tapi ttp jalan gak bethenti 

Udh di stop masih jalan 

Sampe lampu merah pasar sapi di tegur katanya gak lihat 

Ya gakpapa2 sebenarnya tp itikad baiknya itu lho wong ya liat kalok 

sini mau jatuh gara2 mobil itu  

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Setidaknya berhenti dlu minta maaf. Hanya butuh itu aja pak..mohon 

di tegur baik2 ya pak saya gaktau harus mengadu ke siapa kalu plat2 

merah gini 

22 27 OKTOBER WA 

assalaamualaikum wrwb 
bapak walikota saltg yg sll kami banggakan..kami sebagai warga 
saltg bbrp hari ini kami membaca ASN yg lg ramai membicarakan 
calon pejabat eselon2..kami selaku warga saltg yg baik berharap 
sekali semoga keputusan bpk dlm memilihnya betul2 orang yg 
profesional,mampu serta amanah dlm menjalankan tugasnya bukan 
orang2 yg ada pamrihnya ..agar saltg semakin memberikan rasa 
nyaman..penuh kedamaian 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

 

 

 

.. 
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REKAPITULASI MATUR MAS YULI BULAN NOVEMBER TAHUN 2021 

 

NO TANGGAL MEDIA ADUAN KETERANGAN 

1 
1 NOVEMBER 

2021 
WA 

Selamat siang       

Izin bertanya pak, 
Apakan ppkm disalatiga diperpanjang lagi ya? 

Terimakasih      

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

2 
5 NOVEMBER 

2021 
WA 

Sugeng ndalu Bapak, sehat selalu.. mau menginformasikan bahwa 
di jalan jendral sudirman, tepatya di depan Alfamidi, terdapat 
cekungan di tengah jalan, dan cukup rawan khususnya bagi 
pengendara motor. Kemarin sempat ada motor terjatuh akibat 

melewati cekungan tersebut. matursuwun..            

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

3 9 November 2021 IG 

Selamat pagi, saya Irfan dari Staf Bag. Kerja Sama dan Otonomi 
Daerah Kota Semarang. Saya mau mengirimkan undangan untuk 
Bupati/Walikota dalam acara Festival HAM 2021 yang akan 
diadakan pada 16-19 November 2021 di Kota Semarang. Apakah 
ada email atau kontak yang bisa saya kirimkan undangan tersebut? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

4 
10 November 

2021 
IG 

Selamat siang mohon bantuan saya ada kendala mengenai 
kesalahan input data vaksinasi saya sehingga tidak update saya 
sudah mencoba menghubungi faskes puskesmas mangunsari & dr 
pihak faskes mengatakan ada kesalahan input sehingga saat nik 
saya diinput muncul nama lain akan tetapi saat saya meminta data 
yg muncul / salah untuk digunakan sebagai lampiran untuk email ke 
pedulilindungi sampai sekarang belum ada respon dr faskes , saya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



juga sudah email ke disdukcapil kota salatiga untuk melakukan 
pengecekan NIK nmn sampai sekarang juga belum ada respon 
padahal saya membutuhkan data2 tsb untuk dikirim ke peduli 
lindungi & saya merasa terhambat dalam pengurusan status vaksin 
saya. Sekali lagi mohon bantuan nya langkah seperti apa yg harus 
saya lakukan 

 

5 
 

15 November 
2021 

IG 
Peserta yg ikut udah ada berapa ya? (lomba vlog) Tindak Lanjut, 

aduan 
diselesaikan 

6 
15 NOVEMBER 

2021 
WA 

Siang pak  
Mohon ijin saya mau melaporkan pohon yang keropos di depan 
warung ibu saya, takutnya tumbang dapat menyebabkan kerugian 

materil maupun korban jika tumbang pak 🙏🏼 

 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

7 
15 NOVEMBER 

2021 
WA 

Saat hujan angin sangat terganggu 
Warga mau tebang sendiri takut kabel pada putus semua 
Sdh hub Telkom blm ada tindakan sdh dari bulan awal Oktober kami 
laporan 
Blm ada Tindakan 
Kalau warga tebang sendiri putus semua kabel...kan merungikan 
negara juga harus meyambung sekian banyak kabel dan warga yg 
menggunakan speedy terganggu 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

8 
 

22 NOVEMBER 
2021 

WA 

Mas yuli bade matur. Kulo salah setunggaling pengecer gas melon 
saat meniko kawulo kesulitan  anggenipun pados gas. Mohon 
kawulo dibantu supados angsal gas supados kulo angsal rejeki 
damel urip. Suwun mas 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

9 
 

23 November 
2021 

IG 
Assalamualaikum saya mau nanya kalau mau magang di pemkot 
salatiga syaratnya bagaimana nggih? 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

10 

 
23 November 

2021 
IG 

Halloo. Selamat pagi Pak/ Buk. Sebelumnya maaf mengganggu 
waktunya, perkenalkan saya Laila Fitriana dari salah satu Panitia 
RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) IAIN Salatiga. 
 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Begini Pak/ Buk, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak 
perusahaan Bapak/ Ibuk untuk ikut serta dalam mensukseskan acara 
kami dengan menjadi sponshorship dalam acara yang telah kami 
buat. 
 

11 
 

25 november 
2021 

IG 
Mas, jam di bunderan kok rusak lagi. Sudah dari beberapa hari yg 
lalu lho itu. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 
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REKAPITULASI MATUR MAS YULI BULAN DESEMBER TAHUN 2021 

 

NO TANGGAL MEDIA ADUAN KETERANGAN 

1 
6 DESEMBER 

2021 
WA 

Lapor Pak..ini pohon di Jlan Muwardi sudah kropos dan 
membahayakan..sudah lapor tapi blum ada tindakan dari pihak 
terkait.. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

2 
6 DESEMBER 

2021 
IG 

Trimakasih pamkot salatiga. Alhamdulillah walapu juara harapan 1 tp 
bersyukur 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

3 
8 DESEMBER 

2021 
IG 

Selamat siang bapak/ibu 
Kami ingin sekedar menyampaikan bbrp keluhan dr warga sekitar yg 
menggunakan akses jalan ini merasa terganggu, kalau mau lewat 
saja susah, parkir di sisi kanan kiri jalan, pernah kami tegur yg punya 
warung sudah menegur anak²nya jg kembali lagi spt itu, apalagi ini 
berkerumun kebanyakan lepas masker semua, mohon 
pencerahannya 
Kami jg sudah laporan ke Sekolah yg bersangkutan semoga segera 
terselesaikan 
Biasanya ada satpol pp pas patroli dibubarkan, tp sangat jarang 
lewat sekaranf 

Terima kasih       

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

4 
11 DESEMBER 

2021 
IG 

Bapak admin, Saya di sini mau mengkritik. Di jalan depan SMP 6 Salatiga 
kan merah-merah yang baru saja di buat belum ada satu bulan. Tapi di situ 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



sudah banyak orang kecelakaan. Termasuk saya. Kalo boleh coba di tinjau 
ulang aja. Nanti banyak yang kecelakaan lagi. Sekian dan terimakasih. 

5 
12 DESEMBER 

2021 
IG 

Salam hangat untuk kemajuan kota salatiga terutama rsud salatiga Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

6 
18 DESEMBER 

2021 
IG 

Selamat sore, benarkah taman tingkir sudah dibuka kembali...??? 

karena sudah banyak pengunjung, tetapi beberapa pengunjung tidak 

memakai masker... 

Mohon kebijaksanaan bapak wali kota mengenai hal ini.. 

Kalau memang sudah diperbolehkan dibuka dan aktivitas, mohon 

diperketat untuk pengunjung dan tetap sesuai prokes.. 

🙏maturnuwun 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

7 
22 DESEMBER 

2021 
IG 

Selamat pagi pak humas.. Mohon disampaikan kepada bpk Walikota 

H.Yulianto,SE.MM bahwa air PDAM di wil.Kauman Raya sudah 3 hari 

mati dan sering sekali terjadi tiap pekannya.. Menurut info aliran ini 

dr Kalitaman dan tiap Minggu / Kamis ada pengurasan kolam.. Dulu 

aliran dari Kalisombo namun entah ada apa dialihkan ke Kalitaman.. 

Mohon kpd bpk Walikota menyampaikan kepada direktur PDAM 

agar memberikan solusi atas tidak lancarnya pasokan air PDAM di 

wil.Kauman Raya, Sidorejo Lor..  

 

Berikut kami sampaikan laporan video pagi ini .. 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

8 
26 DESEMBER 

2021 
IG 

Admin, boleh dibantu untuk disampaikan ke pemerintah kota Salatiga, 
kalau bisa ditertibkan aturan truk dilarang masuk jalan jenderal sudirman 
dari ABC , jalan Dr. MUWARDI dan jalan Buk Suling sampai Bundaran taman 
sari, jalan jadi rusak parah karena truk pasir kelebihan muatan, beberapa 
kali ada motor jatuh, jelas ada rambu dilarang melintas untuk truk dari ABC 
tetapi tetap saja setiap hari banyak truk pasir melintas bahkan beriringan 
bikin macet, jika tidak ada tindakan maka mereka tidak akan jera dan tidak 

patuh rambu rambu, terima kasih 🙏😊 
Terimakasih sebelumnya 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



9 
26 DESEMBER 

2021 
IG 

Kepada Yth Bpk Walikota Kotamadya Salatiga sy Lego ,W tinggal di jln, 
Hasanudin salatiga dengan ini mohon kepada Bpk selaku Walikota. Kodya 
salatiga untuk memeritahkan kepada Lingkungan Hidup agar tong sampah 
yg dipasang depan ruko saya untuk dipindah , sebab malah membuat 
pemandangan yg gak bersih malah sebaliknya, saya sudah pernah lapor ke 
LH gk ada tanggapan untuk kelanjutan , sekian dan terima kasih 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

10 
28 DESEMBER 

2021 
IG 

Matur Mas Yuli, 

 

Punten, saya aldin tinggal di cabean, hendak memberikan masukan 

kepada pelayanan dinas dan BPN Salatiga. Agar memberikan 

informasi benar, lengkap dan akurat sehingga tidak tepotong 

informasi yang dibutuhkan warga dalam memenuhi syarat 

pengajuan. 

 

Mohon untuk benar2 di wanti2 lagi, kadang gemes dengan petugas 

yang bertele2 apalagi sampai tidak tahu bagaimana harus melayani, 

perlu retraining service excellent lagi buat petugas pelayan. 

Maturnuwun 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

11 
29 DESEMBER 

2021 
IG 

Selamat pagi 

 

Utk BPN atas nama ibu Munjiatun, subjektif saya menilai beliau jika 

menyampaikan sesuatu tidak to the point, 

 

Kalo satu pintu berhubung menjadi corong semua dinas, saya tidak 

mengingat, hanya utk dinas PTSP terkait info pelayanan saja, butuh 

informasi yang akurat dan kredibel sehingga kami tidak bingung 

kemana lagi jika mau bertanya 

 

Ketiga PUPR; admin SIMB 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 



Saya minta informasi lengkap, dijawab hanya sepotong, jadi saya 

harus tanya lagi untuk mendapatkan jawaban yang spesifik, padahal 

diawal saya sudah minta informasi yang Benar, akurat dan lengkap 

agar tidak perlu bertanya 2x untuk informasi yang sama 

12 
30 DESEMBER 

2021 
IG 

Admin, boleh dibantu untuk disampaikan ke pemerintah kota Salatiga, 
kalau bisa ditertibkan aturan truk dilarang masuk jalan jenderal sudirman 
dari ABC , jalan Dr. MUWARDI dan jalan Buk Suling sampai Bundaran taman 
sari, jalan jadi rusak parah karena truk pasir kelebihan muatan, beberapa 
kali ada motor jatuh, jelas ada rambu dilarang melintas untuk truk dari ABC 
tetapi tetap saja setiap hari banyak truk pasir melintas bahkan beriringan 
bikin macet, jika tidak ada tindakan maka mereka tidak akan jera dan tidak 
patuh rambu rambu, terima kasih.  

Pagi kak mimin, kami meneruskan saran dari masyakat ya,, 

Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 

13 
30 DESEMBER 

2021 
IG 

Akses jalan alun2 ditutup juga tidak min?? Tindak Lanjut, 
aduan 

diselesaikan 
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