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PENGADUAN

JAWABAN / TINDAK LANJUT

suketku wes tk tumpuk kok kon ngenteni Jika memilih ke dinas. Suketnya silahkan di
1 bln baru jadi,itupun klu bisa jadi
ambil di kecamatan untuk di bawa ke dinas.
,ktanya pegawenyaaaa,mau bikin ke
dinas , suketku udah ku tumpuk di kec.
Dah 6 bulan kok blangko slalu gk da si Pengadaan dan distribusi menjadi kewenangan
bos, surat keterangan perpanjang lg huffff pusat geh. Mohon maaf keterbatasannya
Sudah datang 2x, dan jawabannya
hanya, KTP-el di peruntukan untuk yang
baru pertama kali cetang, sedangkan
saya juga butuh ktp, karena kecopetan
dan ktp saya hilang,.
Gini bu..saya ank nya..ca sy di ksh ktp
ny..tp agak buram ini ktp nya..mohon
bisa di bantu bu pak
Masih KTp sementara.
Maaf min mau tanya kalau penukaran
KTP pas rekaman dulu di kecamatan
Geyer tapi di tuker di Dinas bisa? Dan
apakah di wakilkan bisa?
mohon info ektp atas nama danu pebri
susanto sudah d cetak pak nik
3312072502920003

Sya kecamatan karangrayung apa bisa
cetak ktp di kecamatan godong ya min
8 Soalnya di kecamatan karangrayung
ndak bisa langsung cetak min Pdahal
blangko lumayan banyak
Kak mau nanya..saya sering datang ke
kec.Brati untuk mengambil ktp dengan
bawa surat keterangan..knp di kec.Brati
9
blanko nya selalu habis.sampe masa
berlaku surat keterangan saya sudah mau
habis??
Assalamualaikum min. Tadi saya ke
kantor capil mau membuat ktp tapi kata
10 satpam kecamatan purwodadi harus
membuat di kecamatan, itu maksudnya
bagaimana min?

Saat ini blangko sudah lancar. Semua di
layani. Pantau medsos kita biar update
informasi tentang bkangko

mohon maaf sekali lagi data data personal
seseorang di lindungi undang undang.
sehingga apabila membutuhkan silahkan
datang ke dispendukcapil
Blangko ada. Silahkan didaftarkan di
kecamatan masing masing atau ke dinas
Bisa di wakilkan tetapi harus membawa surat
keterangan yang asli.

surat keteraangan harus di daftarkan kembali.
tidak otomatis di cetakkan. tetapi karena
blangko terbatas pencetakanan nya ada skala
prioritas. jika termasuk bisa di daftakan cetak
Pendaftaran tetap di kecamatan karangrayung.
Petugas yang akan membawa ke godong untuk
di cetak.Atau langsung datang ke dinas.

Silahkan pantau medsos kita.Bisa langsung
datang ke dispendukcapil Blangko selalu kita
update di medsoa

kecamatan purwodadi tersedia printer dan
blangko. sehingga pencetakan cukup di
kecamatan.
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