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1 06-03-2017 

14:01 WIB 
Andhyka souji 
falyusufa@gmail.com 

Kepada Yth. Bapak Ganjar Gubernur Jawa tengah. Saya 
selaku panitia Pesta Baratan 2017. Memohon bantuan 
dana. Guna mensukseskan acara Event tahunan Pesta 
Baratan 2017. Yg akan diselenggarakan pada tanggal 10 
Mei 2017 di kec kalinyamatan (start dari masjid al 
makmur desa kriyan-lapangan kenari desa purwogondo. 
Dan saya berharap Bapak Bisa hadir diacara tersebut. 
Atas perhatian nya, saya mewakili panitia yg lain 
mengucapkan banyak terima kasih. 

Terimakasih atas laporan Saudara, Silahkan saudara kirim 
surat / proposal kepada Gubernur Jawa Tengah, d.a Kantor 
Gubernur Jawa Tengah, Jl.Pahlawan No.9 Semarang Telp. 
(024) 8311150/8311166 dan tembusan Dinas 
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa 
Tengah, Jl.Ki Mangunsarkoro No.12 Semarang. sertakan 
pula kontak person yang bisa dihubungi. Matur nuwun 

2 13-03-2017 
11:54 WIB 

rahmadia maudy putri karina 
rahmadiakarina@gmail.com 

selamat siang pak ganjar. saya Rahmadia salah satu atlet 
taekwondo jawa tengah yang berprestasi pada ajang 
PON 2016 lalu. Mohon maaf pak ganjar, sesuai janji yang 
pernah bapak sampaikan bahwa pak ganjar akan 
memberikan rekomendasi kepada para atlet Jawa 
Tengah yang berprestasi di PON dan berprestasi di 
bidang akademik untuk melanjutkan studi nya melalui 
beasiswa LPDP. untuk itu, saya akan meminta 
rekomendasi dari bapak untuk melanjutkan studi saya 
dengan beasiswa LPDP. terimakasih pak ganjar 

Terimakasih atas laporan Saudara, Silahkan saudara kirim 
surat / proposal kepada Gubernur Jawa Tengah, d.a Kantor 
Gubernur Jawa Tengah, Jl.Pahlawan No.9 Semarang Telp. 
(024) 8311150/8311166 dan tembusan Dinas 
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa 
Tengah, Jl.Ki Mangunsarkoro No.12 Semarang. sertakan 
pula kontak person yang bisa dihubungi. Matur nuwun 

3 16-03-2017 
18:23 WIB 

08972199xxx LAPOR Bani syaifullah Brebes, pak Ganjar Pranowo yg 
kami hormati Kami menunggu janji bapak. Yang katanya 
akan memberi Anggaran dana APBD Provinsi 9 milyar 
untuk merenovasi Stadion Karangbirahi Brebes. Kami 
warga kabupaten Brebes menanti janji bapak. 
Matursuwun 

Terimakasih atas laporannya 
 
Saat ini masih banyak daerah memerlukan dana untuk 
pembangunan infrastruktur jalan. dipersilakan 
mengajukan usulan melalui Pemerintah Kabupaten Brebes 
cq. Bappeda untuk menjadi skala prioritas utama. 
Terimakasih, terus berkarya 

mailto:falyusufa@gmail.com
mailto:rahmadiakarina@gmail.com
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4 20-03-2017 
10:55 WIB 

nugroho bramantyo lapor pak Ganjar,saya warga Klaten sy prihatin dengan 
kondisi tempat wisata rowo Jombor yg semrawut 
dengan adanya keramba2 yg menutupi keindahan rowo 
tsbut,harus nya pihak pemerintah klaten bisa menata 
ulang mana yg bisa d gunakan untuk keramba dan mana 
yg di gunakan untuk wisata,pdahal wisata rowo Jombor 
sangat bagus tp sayang kondisi nya sangat 
memprihatinkan. 

Pemkab Klaten melaui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga telah membuat DED kawasan 
tersebut. Pada Tahun 2017 dianggarkan untuk penataan 
warung apung, warung apung akan direlokasi ke daratan, 
area rowo jombor di setting seperti halnya bedugul di Bali. 
Namun karamba kita pertahankan dan ditata di sisi pojok 
timur selatan. Bukit Sidoguro nantinya akan terintegrasi 
dengan rowo jombor.Terimakasih 

5  06-04-2017 
20:09 WIB 

6282327885xxx  Assalamualakum wr wb.. Pa Gub.. Yg trhrmt.sy seorg 
bruh yg bkrja di Dispora tp bukn PNS di Tgal. Sy bkrja sdh 
8 th, dg uph Rp 35 rb / hri dri th 2009 smpi skrg blm prnh 
ada knkan. Tp sy hran di Dnas yg lain sdh ada knaikn 
uph.. Stlh sy tnykan ktnya SK kmi adlah cuma dri dana 
kegiatan. dan status kmi bkn krywn...trus bgimna nasb 
kmi slnjtnya. Smtra anak kmi sdh 2 org.. Kmi mhon 
bntuan pa Gub. Yg trhrmt.. Untk bsa mbntu mslh kmi 
slama ini... 

nama saudara siapa? disporapar kabupaten tegal atau kota 
tegal?, silakan saudara menghadap kasubbag umum dan 
kepegawaian di instansi saudara untuk mendapat solusi 
terbaik, terimakasih 

6 07-04-2017 
12:58 WIB 

nugroho bramantyo 
nugroho_bramantyo89@yahoo.co.id 

lapor pak gub..daerah klaten,tepatnya desa ngrundul,kec 
kebonarum dan sekitar nya banyak sekali sumber air dan 
cocok sekali buat wisata air serta perikanan,monggo 
buat dinas pariwisata saget ninjau langsung,dan lihat hal 
positif apa yg bisa memajukan perekonomian daerah 
sekitar kebonarum khusus nya dan klaten pada umum 
nya.serta jalan2 menuju sumber air tersebut masih 
alami,dan agak sulit Medan nya,jadi pengunjung agak 
kesulitan mengakses ke tempat2 tsb mari majukan 
wisata Jateng. 

Pemkab Klaten melaui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga akan terus mengoptimalkan potensi 
wisata di Kabupaten Klaten baik alam maupun budayanya. 
salurkan aspirasimu untuk kemajuan wisata klaten melalui 
musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten untuk 
menjadi skala prioritas pembangunan,  
Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga Klaten beralamat di Jl. Sulawesi No. 37, Klaten 
57413 Telp. 0272 – 328055 
Terimakasih 
 

7 10-04-2017 
09:19 WIB 

+6285842044xxx Assalammualaikum, Maaf sebelumnya pak, untuk 
pengharg aan dan bonus atlit PON th 2016 di Jabar blm 
terealisasi sepe -uhnya. mhn di tindak lanjuti. trima kasih 
Wassalammualaikum 

Bonus atlet PON sudah di transfer ke masing-masing atlet 
melalui bank jateng ke masing-masing rekening atlet pada 
tanggal 31-3-2017. apabila blm masuk mohon atlet ybs 
bisa menghubungi Disporapar Prov Jateng, alamat: jl.ki 
mangunsarkoro no.12 Telp. 0248419959/8419958 cq. 

mailto:nugroho_bramantyo89@yahoo.co.id
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Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga 
pada Bidang Olahraga. Terimakasih 

8 11-04-2017 
12:54 WIB 

+6282134525xxx Asallamuallaikum Bapak Gubernur Maaf menganggu,ini 
saya salah satu atlit pomnas aceh 2015 Mau bertanyaa 
pak,Dulu kan katanya ada pemberian bonus untuk atlit 
yang meraih medali di Pomnas banda aceh 2015 Tapi 
sampai saat ini kok masih belom ada kabar ya Pak 
Terima kasih sebelumnya pak mohon maaf apabila ada 
kata kata yang salah bapak... 

Pemberian penghargaan atlet pomas melekat di Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Prov Jateng Telp. 
0243515301. kami telah komunikasikan dengan pihak 
Disdikbud dan menurut rencana akan diberikan di bulan 
Mei, saat peringatan Hardiknas Prov tanggal 2 Mei 2017 
 
Terimakasih 

9 17-04-2017 
12:09 WIB 

Masrokhan azari  
masrokhanazari@gmail.xxx 

PEMBANGUNAN KEMBALI LAPANGAN BOLA DI DESA. 
Dua bulan yang lalu saya pribadi sudah membuat surat 
terbuka ke ke bapak presiden JOKOWI dan dari 
pemerintah desa juga telah melayangkan surat resmi ke 
KEMENPORA untuk masalah ini, tapi belum ada 
tanggapan. Sarat terbuka untuk bapak president sya 
cantumkan di lampiran file. Mohon kiranya ada jawaban 
dari pemprov JATENG, dan kami akan terus men follow 
up masalah ini sampai ada realisasi. terima kasih. berikut 
isi surat terbuka saya untuk presiden RI: Bpk president 
yang terhormat, Assalamualaikum WR.WB Saya 
Masrokhan , usia 42 th, perantau di Qatar no.telp 
+97466149554. Email masrokhanazari@gmail.com Hari 
ini saya seperti ketiban pulung saat melihat berita 
kompas tanggal 24/01/2017 tentang “Jokowi minta 
lapangan kampung tidak di komersialisasi”. Untuk bapak 
ketahui, di desa saya sejak 10 tahun di pimpin kepala 
desa yang maaf agak kurang memperhatikan kegiatan 
pemuda2 kampungnya, di akhir Desember 2016 kemarin 
saya baru saja pulang kampung , mendengar dan 
kemudian melihat dengan mata kepala sendiri, anak2 
muda desa itu setiap menjelang tengah malam 
berkumpul di tengah2 kuburan, terkadang di tengah2 
sawah yang jauh dari perkampungan mabuk-mabukan 

Terimakasih telah berpartisipasi dalam usaha membangun 
kembali lapangan bola di desa. Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah sedang berupaya melaksanakan pembenahan dan 
peningkatan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan 
guna menunjang pergerakan arus barang dan manusia dari 
dan ke Jawa Tengah. perihal pembangunan lapangan bola, 
panjenengan dapat mengajukan proposal melalui 
musrenbangdes (musawarah rencana pembangunan 
pedesaan) yang selanjutnya dapat diusulkan pada 
musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. 
Pembangunan fasilitas lapangan bola di desa apabila 
masuk dalam skala prioritas kabupaten dapat diusulkan ke 
tingkat Provinsi. 

Terimakasih atas laporan dan kerjasamanya, selamat 
berkarya. 
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bahkan salah satu di antara mereka sudah ada yang di 
tangkap polisi karena tersandung kasus narkoba. 
Kebetulan kepala desanya baru saja ganti dan punya 
komitment terhadap pemuda desa. sebagai bentuk 
keprihatinan saya pribadi terlebih saya memiliki anak 
yang merupakan teman2 dari anak2 kampung itu, saya 
sempat berdiskusi dengan kepala desa yang baru dan 
berfikir bagaimana mengatasi masalah tersebut apakah 
dengan ketegasan meminta pihak kepolisian polres 
kecamatan untuk membubarkan mereka atau dengan 
cara pendekatan lain. Sebagai orang yang hobby bola 
saya bersama kepala desa yang baru berinisiatif 
memanggil dan mengumpulkan mereka semua di rumah 
saya, saya beri ceramah sekaligus iming2 untuk 
merenovasi lapangan bola yang sudah menjadi hutan 
gelagah karena terbengkelai dari 10 tahun yang lalu, 
termasuk lapangan2 yang lain seperti bola volley dan 
lapangan badminton yang dulu pernah jaya di masa kecil 
saya di kampung. Kepala desa yang baru mengatakan 
bahwa APBD desa untuk tahun ini sudah di susun dan di 
putuskan pada tahun sebelumnya oleh lurah lama , dan 
di situ tidak ada anggaran dana untuk lapangan bola 
serta lapangan2 yang lain. Jadi beliau bilang mungkin 
tahun depan baru bisa di ajukan dan di anggarkan, 
itupun belum ada dalam rumusan2 perencanaan APBD 
karena lebih banyak focus ke infrastruktur. Dengan 
melihat antusias dan banyaknya anak2 muda yang 
datang di rumah saya, maka saya memutuskan untuk 
tetap meneruskan rencana pembongkarang hutan 
glagah dan pembuatan kembali lapangan bola kampung 
yang sudah mati dengan kerjabakti bersama dan sedikit 
dana dari saya. Sampai hari ini kami sudah mampu 
membuka setengah dari lapangan itu dan masih terus 
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berlanjut, bahkan dalam waktu dekat akan kami 
borongkan yang sudah separoh itu ke orang untuk 
menggaru dan ngluku agar bisa rata. Dan untuk yang 
setengahnya lagi kami pesimis, karena tanahnya yang 
menurun dan selalu banjir. Saya pribadi sudah meminta 
ke kepala desa yang baru untuk mengganti yang separo 
itu dengan tanah di sampingnya yang juga merupakan 
bondo deso yang posisinya sejajar dan tinggi bebas air 
serta memanjang sejajar dengan jalan raya. Dari semua 
proses itu sampe hari ini saya pribadi sudah 
mengeluarkan dana yang cukup banyak dengan tenaga 
rulisan anak2 muda dari yang usia SD sampe yang sudah 
dewasa semua turun ke lapangan. Dari semua cerita saya 
ini, saya memohon secara pribadi ke Bapak president 
yang akmi banggakan untuk kiranya sudi memberikan 
perhatian dan supportnya untuk kemudian menindak 
lanjuti. Desa: Gebanganom wetan, kecamatan kangkung 
, kabupaten Kendal, Tawa tengah. Terima kasih Hormat 
saya Masrokhan Azari. Wassalamualaikum.WR.WB. 

10 18-04-2017 
14:26 WIB 

Alridho Deska Briandoko SH. 
alridhodow.poerbonegoro@gmail.xxx 

Nuwun sewu pak Ganjar, mau tanya pak. Kalo mau 
ngadakan foto prewedding di situs Candi Ratu Boko 
dan/atau Candi Plaosan Prambanan prosedurnya dan 
dasar aturannya adakah pak? perihal izin dan perihal 
retribusi serta administrasinya apabila kita ingin 
mengadakan foto prewedding di situs tsb. terimakasih 

Silakan langsung menghubungi PT Taman Wisata Candi 
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko 
Jalan Raya Jogya – Solo Km 16 Prambanan Sleman, 
Yogyakarta 55571, Indonesia 
  
Phone: +62 274 496 402 / +62 274 496 406 
Fax: +62 274 496 404 
Email: info@borobudurpark.co.id 

11 19-04-2017 
19:00 WIB 

Aditya Kurniawan  
adityacumapenulis@gmail.xxx 

Selamat Malam Pak Ganjar, perkenalkan sebelumnya 
saya dari Bali. kali ini saya bukan ingin mengadukan 
perihal sebuah permasalahan apapun itu bentuknya. 
Namun kali ini saya ingin mengajak Bapak untuk 
menyaksikan sebuah cuplikan film Peperangan yang 
cukup legendaris dan terkenal yaitu Palagan Ambarawa 

Apresiasi untuk karya filmnya yang mengangkat tema 
kepahlawanan. "Satukan Langkah Untuk Negeri", teruslah 
berkarya, gali terus ide-ide segar dan kreatif, berjuang, 
bekerja, menjadi pahlawan bagi lingkungan, pahlawan bagi 
masyarakat maupun pahlawan bagi negeri ini 

mailto:alridhodow.poerbonegoro@gmail.xxx
mailto:info@borobudurpark.co.id
mailto:adityacumapenulis@gmail.xxx
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yang terjadi pada 20 November-15 Desember 1945. Apa 
jadinya, sebuah perjuangan yang cukup legendaris 
diangkat menjadi sebuah film pendek oleh kreatifitas 
anak-anak Bali. ya, mungkin kami memang bukan orang-
orang magelang atau pun berasal dari jawa tengah. 
Namun, karena kecintaan kami terhadap sejarah 
Indonesia dan juga untuk mengenang kembali segala 
jasa perjuangan para pahlawan kemerdekaan. kami 
memutuskan untuk membuat sebuah film pendek dari 
cerita peperangan nyata yakni "Palagan Ambarawa" . 
Untuk lebih lengkapnya bapak bisa menyaksikan trailer 
dari film kami terlebih dahulu yang nantinya akan disusul 
dengan filmnya yang mudah-mudahan akan kami rilis 
tanggal 21 april 2017 mendatang apabila tidak ada 
kendala. silahkan cek di Youtube, Linknya : 
https://www.youtube.com/watch?v=ONIdLViZx3U . 
Akhir kata saya ucapkan terimakasih atas perhatiannya 
dan Selamat malam pak Ganjar. 

12  02-05-2017 
11:59 WIB 

+6281380606xxx  Ass. Pak Gub... Sy mau menanyakan,untuk bonus pelatih 
PON 2016 kok sampai sekarang belum cair ya pak..??? 
Mohon info nya kapan kepastian bonus tsb akan 
dicairkan pak,trmksh Wssalam 

Sisa bonus pelatih PON 2016 telah diserahkan pada hari 
kamis (20/4) di kantor Disporapar Prov Jateng, apabila 
belum menerima silakan pelatih yang bersangkutan bisa 
menghubungi Kantor Disporapar Prov Jateng Jl. Ki 
Mangunsarkoro No.12 Semarang, 
Telp.0248419959/8419958 dengan Bapak Bono Listiyanto, 
Kepala Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan 
Olahraga, Terimakasih 

13 06-05-2017 
03:19 WIB 

SUTRISNO  
082226222230 / marikalaborasi@gmail.xxx 

PAK GUB YANG SAYA CINTAI,,, KAMI PAGUYUBAN 
MASYARAKAT PARIWISATA BATURRADEN INGIN 
MEMPUNYAI EVENT YANG MENJADI KEBANGGAAN 
MASYARAKAT DIBATURRADEN. MOHON DOA RESTUNYA 
AGAR KAMI BISA MEWUJUDKANYA,,, DOA KAMI 
SEMOGA PAK GANJAR BISA HADIR DI ACARA DRAMA 
TARI KOLABORASI KAMANDAKA 2017. MATUR SUWUN 

kami sangat mengapresiasi dengan akan 
diselenggarakannya event tersebut. Sektor pariwisata 
diharapkan dapat mendongkrak laju pertumbuhan 
ekonomi, dalam hal penyelenggaraan event harus 
terjadwal dengan jelas, supaya promosinya juga jelas. 
teruslah berkoordinasi dengan dinas kabupaten setempat 
yang membidangi pariwisata. terimakasih, terus berkarya 

https://www.youtube.com/watch?v=ONIdLViZx3U
mailto:marikalaborasi@gmail.xxx
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PAK GUB TERCINTA 
14  08-05-2017 

09:14 WIB 
+6281380606xxx 
 

Ass. Pak Gub... Sy mau menanyakan,untuk bonus pelatih 
PON 2016 kok sampai sekarang belum cair ya pak..??? 
Mohon info nya kapan kepastian bonus tsb akan 
dicairkan pak,trmksh Wssalam 

Sisa bonus pelatih PON 2016 telah diserahkan pada hari 
kamis (20/4) di kantor Disporapar Prov Jateng, apabila 
belum menerima silakan pelatih yang bersangkutan bisa 
menghubungi Kantor Disporapar Prov Jateng Jl. Ki 
Mangunsarkoro No.12 Semarang, 
Telp.0248419959/8419958 dengan Bapak Bono Listiyanto, 
Kepala Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan 
Olahraga, Terimakasih 

15  15-05-2017 
10:14 WIB 
 

+6285868440xxx Dukung PPSM sebagai juara club sepakbola posisi nomor 
1 klasemen liga 2 grup 4 

Dukung terus tim-tim dari Jawa Tengah di Liga 2 Indonesia 
2017, Posisi 1 dan 2 pada akhir klasemen grup berhak 
mengikuti putaran kedua atau Babak 16 Besar Liga 2 
Indonesia 2017. Semangat & Terus Berkarya 

 


