
LAPORAN  SEKTOR DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2022  SKPD DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

1 Agung Swito (No Telepon) Pak ganjar gor jati diri sudah jadi. Tapi lungkungan 

taman2 kurang rapi. Dan lingkungan kotor. Pintu 

mssuk kurang menarik. Kumuh

https://www.faceboo

k.com/Ganjarpranow

oOfficial/posts/47537

9220615818?comme

nt_id=475580877262

319&__tn__=R

facebook 04-01-2022 12:23 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terimakasih atas laporan dan masukannya  Terima 

kasih atas laporannya,   pada tahun 2022 akan 

dilaksanakan pekerjaan lanskap kawasan area 

stadion termasuk GOR untuk pemenuhan fasilitas 

publik dan aksesbilitas termasuk pintu masuk     

2 Rein's QNoy Bismark (No Telepon) Mohon rembuk saran pak Ganjar, mbok harga tiket 

masuk candi disesuaikan, soalnya minggu kemarin 

ada kawan pergi kecandi borobudur sudah bayar 

mahal perorang 50 rbu koq ngga bisa naik sampe 

stupa, cuma dibawah saja, kalo bisa harga 

disesuaikan, maksudnya diturunkan atau diberi 

fasilitas yang sesuai dangan tarif yg dibayarkan, 

semisal diberi fasilitas tour lengkap dengan tour 

guidenya atau diberi welcome drink / snack khas 

magelang sekalian promosi kuliner khas magelang 

tow pak, oh iya satu lagi, saya juga dapet kabar dari 

kawan bahwa sekarang parkir disana pakai secure 

parking ya pak yang notabene bayar jam2an, jadi 

semakin lama kita berada disana bayar parkir 

semakin mahal, kenapa tidak diberlakukan satu tarif 

saja biar orang yg berwisata disana bisa dengan 

nyaman dan santai tanpa harus kepikiran bayar 

parkir yg mahal, mohon maaf bila masukan saya 

keliru, matur sembah nuwun ya pak Ganjar 

Pranowo , Gbu

https://www.faceboo

k.com/Ganjarpranow

oOfficial/posts/48102

1060051634?comme

nt_id=481208686699

538&__cft__[0]=AZV

HnBPgyw5nA09-

iwdKlxO7JNxd8tyYqO-

pw3z2vGOss5BWA4E

sjgvhmQkmUzLHVUJg

kyqPS1dbFHzFRsZAZg

TNr30l6AlMF8zdbGpF

wYhKNzhXHYQ2pgwk

UBaOXDxHTrOTEbWi

xqCmedgwb3MV

facebook 10-01-2022 22:00 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  PT Taman Wisata 

Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko 

menerima saran dan masukan saudara melalui  Telp: 

(0274) 496-402, 496-406  Fax: (0274) 496-404 

3 Anggit Novian Berlianto 

(anggixxxxxxxx)

Saya ingin melaporkan mengenai penerimaan 

PKKP Jateng, pada surat edaran tertera skor 

minimal 7 akan tetapi mengapa nilai dibawah 7 

tetap diterima, mohon ditindak lanjuti. Karena ini 

termasuk kecurangan, bagaimana Indonesia bisa 

maju jika masih terdapat hal-hal kecurangan seperti 

ini. Terimakasih

Non Infrastruktur Web 02-02-2022 18:38 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terimakasih atas laporannya  Terima kasih atas 

laporannya,   Dikarenakan hasil nilai yang masuk dari 

ujian tertulis online cenderung rendah, sehingga 

disepakati oleh tim seleksi untuk menurunkan 

standart minimal nilai yang lolos ketahap berikutnya 

menjadi 6 ke atas untuk mencapai kuota 1200 orang 

yang akan mengikuti seleksi administrasi.       Jika 

ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi 

custemer service PKKP di nomor 085163720240 

atau langsung datang ke Bidang Kepemudaan lantai 

3 Kantor Disporapar Prov. Jateng Jl. Ki 

Mangunsarkoro No. 12 Semarang 

4 muhammad surono 

(Surbaxxxxxxxx)

Assalamualaikum..Pak Ganjar Kami Cleaning 

Service DISPORAPAR PROV.JATENG  sejumlah 

80 orang, melaporkan bahwa sampai dengan 

tanggal 4 Februari 2022 kita belum menerima gaji 

bulan Januari,kami bekerja sama dengan PT . 

SEMARANG JAYA PERKASA ,padahal di 

perjanjian gaji akan di bayarkan pada tgl 1 bulan 

berikutnya Kami sudah menunggu terlalu lama,dan 

kita semua punya tanggungan cicilan motor, rumah 

serta untuk menghidupi keluarga .Kami sdh bekerja 

1 bln skrg minta hak kami..Minta tolong pak Ganjar 

perjuangkan hak kami.. Terima kasih  

Wassalamualaikum

Non Infrastruktur Web 04-02-2022 17:57 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannyaTerima kasih atas 

laporannya. Disporapar Prov Jateng telah 

mengirimkan surat teguran kepada pihak PT 

dimaksud, selaku penyedia jasa tenaga kebersihan 

agar segera menyelesaikan pembayaran. Terima 

kasih

5 Lukma Safai (lukmaxxxxxxxx) Pak tolong untuk harga makanan dan minuman di 

SALOKA untuk ditinjau pak,mahalnya kebangetan 

hehe

Non Infrastruktur Web 06-02-2022 16:25 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Terima kasih atas 

laporannya. perihal tersebut telah kami informasikan 

kepada pengelola. untuk saran masukan dapat 

menghubungi pengelola saloka (0298) 322266 WA: 

0823-5900-0077, terima kasih 
6 akhwan (keiraxxxxxxxx) Asslamualaikum pak ganjar  saya akhwan fattah 

phyrgiant dari pplop jawa tengah mau lapor ini di 

jatidiri semarang ada anak pplop yang kena positive 

covid-19 dan ini tidak di pulangkan malah di 

sentralkan????????????????????????

Non Infrastruktur Web 10-02-2022 20:04 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannyaTerima kasih atas 

laporannya, yg bersangkutan sudah ditangani pihak 

balai pplop dan sentralisasi untuk mencegah 

penyebaran lebih luas

KATEGORI DITERUSKAN TANGGAPANNO NAMA LAPORAN JENIS DARI WAKTU



7 aldarizi kurnia (titanxxxxxxxx) saya dari siswa pplop ingin melaporkan karena 

adanya kasus covid19 di sini, dan seperti di tutup 

tutupi oleh pihak balai, saya sebagai atlet cukup 

resah karena tidak ada tindakan dan tempat isolasi 

berada di asrama dan gedung tenis

Non Infrastruktur Web 11-02-2022 07:39 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannyaTerima kasih atas 

laporannya, yang bersangkutan sudah ditangani 

pihak bpplop dan sentralisasi untuk mencegah 

penyebaran lebih luas

8 veraa_lindaw123 (No Telepon) Assalamualaikum Selama pagi, Maaf ijin bapak, 

saya atlet pplop Jawa tengah, Maaf bapak saya 

mau menyampaikan di pplop Jateng sudah banyak 

atlet yang positif covid dan banyak atlet yang reaktif, 

ada sebagian yang hanya di isolasi dikamar atletnya 

atau ada juga yang di mess pelatih dan ada juga 

yang di balai kota, maaf bapak kalo sudah banyak 

yang terpapar jadi yang negatif merasa parno , dan 

takut sedangkan disini masih banyak kegiatan 

diluar seperti apel, Latian dll, mohon sarannya 

bapak

Non Infrastruktur instagram 16-02-2022 13:11 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima atas perhatian saudara,   di BPPLOP  

memang ada beberapa Atlet yg terpapar, upaya  

pencegahan penularan yg lebih luas sudah dilakukan 

melalui isolasi  ditempat khusus, untuk yg masih 

gejala sudah ada penanganan khusus, sedang atlet 

yg tidak  bergejala kami harap untuk tetap latihan 

walapun hanya latihan ringan dalam upaya  tetap 

menjaga kebugaran. Dan Mohon do,a nya semoga 

semua atlet segera sehat kembali... dan dapat 

beraktifitas seperti sediakala...Terimakasih atas 

perhatian saudara,   di BPPLOP  memang ada 

beberapa Atlet yg terpapar, upaya  pencegahan 

penularan yg lebih luas sudah dilakukan melalui 

isolasi  ditempat khusus, untuk yg masih gejala 

sudah ada penanganan khusus, sedang atlet yg tidak  

bergejala kami harap untuk tetap latihan walapun 

hanya latihan ringan dalam upaya  tetap menjaga 

kebugaran. Dan Mohon do,a nya semoga semua atlet 

segera sehat kembali... dan dapat beraktifitas seperti 

sediakala...aamiin

9 Guntur Adhy Unggul Sejati (No 

Telepon)

Pak Ganjar Yth, sebenarnya yg sakit di PHP itu 

adalah JATENG VAllEY. Kapan jadinya???? 

Panjenengan gubernur harus tegas menyelesaikan 

proyek yg harus dikerjakan secepatnya, jgn sampai 

mangkrak!!!!

https://www.youtube

.com/watch?v=xDd75

xFjUFk&lc=UgyL38iQ

Ozg90ybNajd4AaABA

g

Web 20-02-2022 23:45 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  Pembangunan Jateng 

Valley dimulai setelah peletakan batu pertama fase 

satu oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 16 

Juni 2021. diharapkan pembangunan berjalan lancar 

dan meningkatkan potensi pariwisata Jawa Tengah 

10 frnugroho15 (No Telepon) Selamat pagi pak ganjar wakil rakyat jawa tengah 

izin melaporlan pak sudah puluhan tahun sarana 

olahraga di perbatasan jateng jabar tepatnya kec 

majenang lapangan tennie tidak pernah tersentuh 

renovasi pak sehingga komdisinya 

memprihantinkan mohon arahannya pak ganjar, 

saya 2016. sudah pernah dm pak ganjar dan di 

bales suru lapor bupati kami sudah mengirim 

surat(proposal pengajuan dana) tetapi sampai saat 

ini belum ada respon dan selalu tertolak mohon 

arahannua pak ganjar kami juga ingin warga 

perbatasan punya fasilitas olahraga

https://twitter.com/g

anjarpranowo/status/

149664529641105817

6

twitter 25-02-2022 08:04 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terimakasih atas laporannya  Perencanaan dalam 

penyediaan sarana dan prasarana olahraga dapat 

diusulkan melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan, 

kecamatan sampai tingkat Kabupaten untuk menjadi 

program prioritas pembangunan. Usulan tersebut 

dapat dikomunikasikan dengan dinas yang 

membidangi keolahragaan di Kabupaten setempat. 

Terima kasih         

11 supriyanto (suprixxxxxxxx) Iji lapor pak, tmpat wsata pasir kencana 

pekalongan, pembukaan masih baru tapi kok 

sampahnya tidak diperhatikan, pngunjungnya tidak 

mnjaga kebersihan, petugasnya malas malasan. 

Tolong seGera tim bagian kebersihan diberi arahan 

agar tidak malas malasan, dn juga tolong 

diperbanyak tempat sampah diarea wisata. Terima 

kasih.

Non Infrastruktur Web 19-03-2022 09:54 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  Terima kasih atas 

laporannya. kunjungan wisatawan di saat pembukaan 

daya tarik wisata pasir kencana cukup tinggi 

sedangkan petugas kebersihan masih terbatas 

jumlahnya, untuk itu pengelola akan menambah 

jumlah petugas kebersihan, menyediakan tempat 

sampah di beberapa lokasi dan mengingatkan 

wisatawan untuk menjaga kebersihan. semoga 

kedepan akan semakin baik dan wisatawan dapat 

berkunjung dengan nyaman. Terima kasih 



12 Batang Info.id (No Telepon) Mohon Doa untuk kesembuhan Putra Terbaik 

Batang Hadi Nur Ehsan, semoga lekas sembuh dan 

bisa sedia kala. Aamiin Berikut prestasi putra 

Batang ini -sertifikat pelatih Sprint & Strength 

Conditioning  Coach Achievements -Rekornas lari 

1000  - 2 medali Emas Asean School Games di 

Vietnam -medali emas ASEAN School games 2014 

lari 400&800m; di Filipina -Medali Perunggu 1000 

meter Sea youth Games Singapore 2012 -2 medali 

Perunggu PON Papua 2021 -2 medali emas 

Porprov Jateng 2018 -medali emas Piala Panglima 

TNI - medali emas berbagai kejuaraan nasional 

Saya ngirim sambil berdiri mas buku kuduknya.. 

pengabdian teman kita ini luar biasa untuk daerah.. 

da untuk Indonesia Tapi sungguh terlalu kalao di 

jenguk pun tidak.. padahal penting sekali dukungan 

moril untuk kesembuhan dan hati yg ceria. Biaya itu 

pun tabungan dia

https://www.faceboo

k.com/Batanginfo.id/

posts/482054520258

213?comment_id=48

2318990231766&noti

f_id=1648247632558

733&notif_t=commen

t_mention&ref=notif

facebook 28-03-2022 08:26 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Terima kasih atas 

laporannya, sebagai informasi bahwa atlet tersebut 

telah dijenguk oleh Bupati Batang, Disparpora Kab 

Batang dan Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Dari 

pihak Pemkab sudah menawarkan fasilitas 

pengobatan sampai sembuh secara medis, namun 

dari pihak keluarga masih memilih melanjutkan 

pengobatan secara tradisional.   Terima kasih 

13 @qdewangga_ (No Telepon) Pak, saya dari Ungaran, renovasi Jatidiri kapan ya 

dilanjutkan kembali? Ini sudah bulan April soalnya. 

Kl telat lagi, berarti PSIS mengungsi lagi tahun ini. 

Sayang sekali lho, Pak. Padahal kurang finishing 

saja (utamanya akses masuk, area parkir, scoring 

board).

https://twitter.com/q

dewangga_/status/15

10147608668680192

twitter 04-04-2022 11:55 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  Terima kasih atas 

perhatiannya, sebagai informasi saat ini pekerjaan 

renovasi stadion jatidiri masih dalam proses lelang. 

14 FriscaMaya (No Telepon) Alamat: Kabupaten/Kota Semarang, Kecamatan 

Tembalang, Kelurahan Sendangmulyo  Laporan: 

Maaf,apakah bs mnt bantuan dr Pak Ganjar utk 

penyelesaian anggaran transportasi ke Filipina 

acara lomba olahraga anak berkebutuhan khusus th 

2016? Waktu itu Bu Ganjar & Putra, mas Alam juga 

ndereki ???? ada kekurangan bayar yg belum 

terselesaikan sampai sekarang. Lebih detailnya, klo 

diperkenankan saya bisa sowan kemana njeh?? 

Mohon balasannya. Matur suwun ????????

Non Infrastruktur Ponsel 22-04-2022 15:20 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  Terima kasih atas 

laporannya, perihal tersebut dapat berkoordinasi/ 

menghubungi kantor Disporapar Prov Jateng, pada 

Bidang Keolahragaan. Jl. Ki Mangunsarkoro No.12 

Semarang, 024-8419957 

15 Randi (No Telepon) Alamat: Kabupaten/Kota grobogan, Kecamatan 

tegowanu, Kelurahan tlogorejo  Laporan: pencairan 

bonus atlet Jateng Dipo papua yang belum kunjung 

cair

Non Infrastruktur Ponsel 09-06-2022 09:36 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada para atlet dan 

pelatih atas perjuangannya di PON Papua, terkait tali 

asih, untuk pencairan tahap kedua kepada para atlet 

maupun pelatih peraih medali PON XX Papua telah 

ditransfer oleh KONI Jawa Tengah. untuk info 

selengkapnya dapat menghubungi Pengprov masing-

masing cabang olah raga dan KONI Jawa Tengah,  

(024) 8412940 – (024) 8412950, Fax: (024) 

8412950, Email: konijateng@gmail.com 
16 Ferdinand dian setyo utomo 

(Ferdixxxxxxxx)

Yth. Gubernur Jawa Tengah,  kami mewakili orang 

tua atlet Festival Olah Raga Rekreasi Nasional 

(FORNAS) 2022 merasa prihatin sdh mengajukan 

beberapa bantuan dana unt atlet berprestasi yg 

akan mewakili Jawa Tengah namun baru dpt 1 juta,  

unt itu mhn petunjuk Bapak, trm ksh.

Non Infrastruktur Web 11-06-2022 00:09 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada para atlet dan 

pelatih atas perjuangannya di FORNAS Palembang, 

perihal tersebut dapat berkoordinasi dengan KORMI 

Jawa Tengah Jl. Anugerah I/15 RT04/RW03, 

Semarang (082136060209) 

17 Ferdinand Dian (No Telepon) Yth. Gubernur Jawa Tengah,  kami mewakili orang 

tua atlet Festival Olah Raga Rekreasi Nasional 

(FORNAS) Palembang (karate tradisional INATKF) 

2022 merasa prihatin sdh mengajukan beberapa 

bantuan dana unt atlet berprestasi yg akan mewakili 

Jawa Tengah namun baru dpt 1 juta,  unt itu mhn 

petunjuk Bapak, trm ksh.

Infrastruktur Ponsel 11-06-2022 08:30 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada para atlet dan 

pelatih atas perjuangannya di FORNAS Palembang, 

perihal tersebut dapat berkoordinasi dengan KORMI 

Jawa Tengah Jl. Anugerah I/15 RT04/RW03, 

Semarang (082136060209) 



18 Mochammad Abduh 

(adrmuxxxxxxxx)

Assalamualaikum wr wb. Selamat pagi pak Gub. 

Lapor pak, ada peserta seleksi paskibra tingkat 

provinsi Jawa tengah dari perwakilan Kota 

Pekalongan yaitu Revan Arjunan M nomor dada 53 

yg diloloskan oleh panita,padahal ybs tdk 

memenuhi syarat, ybs tingginya hanya 168 Cm 

sedangkan ketentuannya utk peserta putra minimal 

170 cm.  Mohon Pak Gub utk mengecek kembali ke 

panitia nya dan mestinya peserta tsb 

didiskualifikasi. Matur nuwun pak Gub, salam 

hormat dari saya

Non Infrastruktur Web 16-06-2022 08:01 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Waalaikumsalam 

wr.wb.  perihal tersebut, bersama ini kami sampaikan 

bahwa pada hari Rabu  tanggal 22 Juni 2022  kami 

melakukan ukur ulang kepada Revan Arjunan M di 

Kantor Dinas Parbudpora Kota Pekalongan dengan 

disaksikan Pejabat setempat dan Kedua Orang Tua 

masing-masing Calon Paskibraka Prov. Jateng 

perwakilan dari Kota Pekalongan.  Hasil ukur ulang 

tersebut menunjukan Revan Arjunan M terbukti 

memiliki ketinggian badan  di bawah 170 cm, 

sehubungan dengan hal tersebut mengucapkan 

terima kasih dan menjadi pengalaman yang berharga 

bagi kami ke depan. Dalam hal administrasi kami 

sudah melakukan perubahan keputusan dan proses 

pemberitahuan secara resmi kepada pihak-pihak 

yang terkait. terima kasih. 

19 rizwanbayhaqi (No Telepon) Kursi tribun jatidiri tidak layak di pakai pak, mending 

kalo di copot copot semua, di buat duduk malah 

mleyot yang tengah sampe ada yang kejepit juga, 

itu mau di pasang lagi tetep saja nanti pas di 

dudukin tetep mleyot pak, tolong di evaluasi masalh 

kursi tribu jatidiri. Thanks

Non Infrastruktur instagram 04-07-2022 07:54 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya Terimakasih, terkait 

hal tersebut selanjutnya akan kami perbaiki

20 Wiryo (No Telepon) Alamat: Kabupaten/Kota Sukoharjo, Kecamatan 

Baki, Kelurahan Gedongan  Laporan: diskiminasi 

atlet trw yg dicoret NPCI

Non Infrastruktur Ponsel 08-07-2022 15:19 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Perihal tersebut 

dapat di sampaikan kepada NPC Jawa Tengah untuk 

dapat dikoordinasikan dengan NPC Indonesia, 

dengan alamat Komplek Stadion Manahan Jalan Adi 

Sucipto No. 1 Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139, 

(0271)728344 
21 Mahisha Candra Kusuma 

(hisa.xxxxxxxx)

Salam pramuka kakak, mohon izin kak, saya 

Mahisha dari DKR Purbalingga, mohon bantuannya 

kakak, kami dari Kwartir Ranting Kecamatan 

Purbalingga belum memiliki sanggar pramuka kak, 

kami kesulitan untuk berkegiatan, terkadang kami 

harus pinjam sana pinjam sini untuk berkegiatan, 

dan bahkan kami harus menerima penolakan 

sehingga kami juga harus membatalkan kegiatan, 

dulu kami berkegiatan bertempat di kantor 

kecamatan purbalingga, tetapi karna “suatu” hal 

kami akhirnya kesulitan untuk meminjam tempat 

tersebut, kami mohon bantuan kakak selaku 

Ka.Mabida Jawa tengah agar kami bisa di berikan 

sanggar pramuka, rapat saja kami susah kak, 

apalagi kegiatan, sarana prasarana juga kurang 

memadaih????, kami sangat mengharapkan 

bantuan dari kakak

Non Infrastruktur Web 19-07-2022 18:28 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terimakasih atas laporannya   Perihal tersebut 

saudara dapat berkoordinasi dengan dengan Kwartir 

Daerah Jawa Tengah  Gedung Pramuka Lt.5 Jl. 

Pahlawan no. 8 Semarang  Tel: +(024) 8311163 dan 

Fax: +(024) 8311902 

22 subursantoso (No Telepon) Alamat: Kabupaten/Kota batang, Kecamatan 

pecalungan, Kelurahan bandung  Laporan: BONUS 

PON PAPUA , Pak Gubernur, saya kakak sekaligus 

pelatih Hadi Nur Ehsan, atlet lari peraih 2 medali 

perunggu di Papua. Saya melatih dan meloloskan 

kualifikasi  Hadi untuk ikut mewakili Jawa Tengah di 

PON. Dan melatih sampe meraih medali. Namun 

pengprov dan KONI tidak mencantumkan saya 

sebagai pelatih resmi/ber-SK.  Tapi saya tetep 

mendampingi Hadi sampe selesai. Sekarang sudah 

pembagian Bonus Pelatih saya sepeserpun tidak di 

beri dari pengprov dan KONI. Alasannya saya 

bukan pelatih yang di SK kan. Padahal dari awal 

saya berharap meski tidak ber SK saya akan dapat 

bagian itu Pak.. saya merasa ini tidak adil Pak 

Gubernur. Sekarang adek saya juga masih tertatih 

karena kecelakaan beberapa bulan lalu yg sempat 

viral. ????

Non Infrastruktur Ponsel 22-07-2022 09:08 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  Terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada para atlet dan 

pelatih atas perjuangannya di PON Papua, terkait tali 

asih, untuk pencairan tahap kedua kepada para atlet 

maupun pelatih peraih medali PON XX Papua telah 

ditransfer oleh KONI Jawa Tengah. untuk info 

selengkapnya dapat menghubungi Pengprov masing-

masing cabang olah raga dan KONI Jawa Tengah,  

(024) 8412940 – (024) 8412950, Fax: (024) 

8412950, Email: konijateng@gmail.com 



23 Supratigno (pratixxxxxxxx) Anak saya an Aditya Mona Anggraini dan beberapa 

temannya, Mendaftar sbg Volunteer Asean Para 

Game dinyatakan diterima, tetapi Untuk Selanjutnya 

Tidak Dundang pada Pelatihan dan kegiatan lain 

mulai, namun ada yang tidak mendaftar malah ikut 

Pelatihan, sehingga Rekrutmen tidak Profesional / 

tidak Transparan yang mencoreng Kota Solo dan 

Jawa Tengah sbg ajang bergengsi dmkn 

Pengumumannya  :                                      

SELAMAT Aditya Mona Anggraini!  Melalui 

whatsapp ini, kami ingin mengucapkan selamat dan 

memberi Anda kesempatan untuk menjadi bagian 

dari tim volunteer 11th ASEAN Para Games 2022, 

yang akan diselenggarakan pada 30 Juli-6 Agustus 

2022.      Anda diterima sebagai sukarelawan pada 

divisi Transportasi *  ID Registrasi Anda: EPFQW 

NIK Anda: 3372014610020003  Sebelum 

mengonfirmasikan kesediaan anda melalui 

registrasi ulang, mohon perhatikan hal-hal berikut:  

1. Penempatan divisi tidak bisa diganggu gugat.  2. 

Bersedia berpartisipasi aktif dalam seluruh 

rangkaian acara: Pendaftaran Ulang Relawan : 16 -

17 Juli 2022 Pengiriman Undangan Pelatihan 

Umum Relawan : 17 Juli 2022 Pembukaan 

Pelatihan Umum Relawan (Offline & Online) : 21 

Juli 2022 Pelatihan Umum Relawan (Offline) : 22 - 

23 Juli 2022 Pelatihan Divisi (Sesuai konfirmasi 

divisi terkait) : Pasca 23 Juli 2022 Main Games : 30 

Juli - 6 Agustus 2022 Dimungkinkan untuk 

bertugas sejak H-6 dan H+3 Main Games, dan/atau 

Non Infrastruktur Web 25-07-2022 13:28 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  Terimakasih atas 

laporannya, perihal tersebut dapat memperoleh 

informasi dari Media Center ASEAN Para Games 

2022 yang berada di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo, 

Solo. Terimakasih 

24 Yuswanto (wantoxxxxxxxx) Assalamualaikum, saya yuswanto dari KPGB 

komunitas pendaki gunung kabupaten batang, kami 

berencana mengadakan kegiatan lomba lintas alam 

gunung Kamulyan didesa Pacet reban,pada tgl 24 

25 September 2022, kami ingin permohonan piala 

dari gubernur, untuk mekanisme nya seperti apa 

mohon penjelasannya terimakasih

Non Infrastruktur Web 29-07-2022 21:30 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Terimakasih, silakan 

mengajukan permohonan kpd Gubernur Jawa 

Tengah d.a TU Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan 

No.9 Semarang 50243Telp. (024) 

8311150/8311166, dilampiri proposal kegiatan dan 

Contact Person yang bisa dihubungi, Terimakasih 

25 subursantoso (No Telepon) Alamat: Kabupaten/Kota batang, Kecamatan 

pecalungan, Kelurahan bandung  Laporan: BONUS 

PON PAPUA , Pak Gubernur, saya kakak sekaligus 

pelatih Hadi Nur Ehsan, atlet lari peraih 2 medali 

perunggu di Papua. Saya melatih dan meloloskan 

kualifikasi  Hadi untuk ikut mewakili Jawa Tengah di 

PON. Dan melatih sampe meraih medali. Namun 

pengprov dan KONI tidak mencantumkan saya 

sebagai pelatih resmi/ber-SK.  Tapi saya tetep 

mendampingi Hadi sampe selesai. Sekarang sudah 

pembagian Bonus Pelatih saya sepeserpun tidak di 

beri dari pengprov dan KONI. Alasannya saya 

bukan pelatih yang di SK kan. Padahal dari awal 

saya berharap meski tidak ber SK saya akan dapat 

bagian itu Pak.. saya merasa ini tidak adil Pak 

Gubernur. Sekarang adek saya juga masih tertatih 

karena kecelakaan beberapa bulan lalu yg sempat 

viral. ????

Non Infrastruktur Ponsel 08-08-2022 12:16 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  Terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada para atlet dan 

pelatih atas perjuangannya di PON Papua, terkait tali 

asih, untuk pencairan tahap kedua kepada para atlet 

maupun pelatih peraih medali PON XX Papua telah 

ditransfer oleh KONI Jawa Tengah. untuk info 

selengkapnya dapat menghubungi Pengprov masing-

masing cabang olah raga dan KONI Jawa Tengah,  

(024) 8412940 – (024) 8412950, Fax: (024) 

8412950, Email: konijateng@gmail.com 

26 Doel tosuro (No Telepon) minta tolong pak ganjar untuk anak yg ikut di 

pesonas di Semarang kmrn ada hadiahe apa GK ya 

pak kok anak saya katane GK di kasih sama gurune 

dan sepatu bola pun di minta kembali oleh 

Infrastruktur Ponsel 14-08-2022 15:22 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

Terima kasih atas laporannya  Terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada para atlet dan 

pelatih atas perjuangannya di Pesonas. Sebagai 

informasi bahwa pada event ini tidak ada hadiah, 



27 subursantoso (No Telepon) Alamat: Kabupaten/Kota batang, Kecamatan 

pecalungan, Kelurahan bandung  Laporan: BONUS 

PON PAPUA , Pak Gubernur, saya kakak sekaligus 

pelatih Hadi Nur Ehsan, atlet lari peraih 2 medali 

perunggu di Papua. Saya melatih dan meloloskan 

kualifikasi  Hadi untuk ikut mewakili Jawa Tengah di 

PON. Dan melatih sampe meraih medali. Namun 

pengprov dan KONI tidak mencantumkan saya 

sebagai pelatih resmi/ber-SK.  Tapi saya tetep 

mendampingi Hadi sampe selesai. Sekarang sudah 

pembagian Bonus Pelatih saya sepeserpun tidak di 

beri dari pengprov dan KONI. Alasannya saya 

bukan pelatih yang di SK kan. Padahal dari awal 

saya berharap meski tidak ber SK saya akan dapat 

bagian itu Pak.. saya merasa ini tidak adil Pak 

Gubernur. Sekarang adek saya juga masih tertatih 

karena kecelakaan beberapa bulan lalu yg sempat 

viral. ????

Non Infrastruktur Ponsel 20-09-2022 20:41 PARIWISATA DAN 

BUDAYA 

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

  Terima kasih atas laporannya   Terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada para atlet dan 

pelatih atas perjuangannya di PON Papua, terkait tali 

asih, untuk pencairan tahap kedua kepada para atlet 

maupun pelatih peraih medali PON XX Papua telah 

ditransfer oleh KONI Jawa Tengah. untuk info 

selengkapnya dapat menghubungi Pengprov masing-

masing cabang olah raga dan KONI Jawa Tengah,  

(024) 8412940 – (024) 8412950, Fax: (024) 

8412950, Email: konijateng@gmail.com     


