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PERTANYAAN
Permisi min untuk layanan langsung ini
ditutup ya min?Makasih min, untuk mau
legalisir berarti juga ndak bisa ya min?
Selamat malam admind...Mohon maaf mau
bertanya...Bagaimana cara kita mengecek
akte kelahiran anak ya min .Untuk
pengurusan surat pindah keluar Anak lahir
di grobogan dan akte lupa naroh min
Pengambilan Ligalisir E -ktp ?? apa bisa
saya ambil di kantor Capil?

JAWABAN
pelayanan langsung ditunda sampai batas waktu yg
tidak bisa ditentukan,Dokumen kependudukan
yang sudah TTE dan ktp el tidak perlu di legalisir...
Ini untuk apa geh ??? Bisa kirimkan NIK dan foto
KK ke nomor wa aduan 085325225004 akan kita
cek pengurusan surat pindah tidak mensyaratkan
akta kelahiran

Kalau sudah daftar secara online atau WA silahkan
di ambil. Bisa. Silahkan sampaikan ke satpam
depan kalau mau mengambil saja.
Min minta tolong untuk d update kan kk ini Khusus untuk sensus, dari BPS belum difasilitasi
krena kmrin mau ngonline sensus penduduk untuk sinkronisasi data sehingga ketika ada
gak bsa krna belum d update???? suwun
masalah terkait sensus online, bisa menghubungi
BPS atau menunggu petugas sensus datang ke
rumah
MAU BENERIN KK NAMA ORANG
Silahkan kirimkan sesuai format ke nomor WA
TUA SALAH MBAK .
dibawah ini
blangkonya masih
bisa daftar online
Saya cma tnya pk bu udah jdi brangko ktp Blangko tersedia. Tetapi untuk pencetakan harus
nya blm blun kemrin aku ke kantor sipil
mendaftar terlebih dahulu. Melalui layanan online
ktnya blm ada
atau WA. Pelayanan langaung di tunda.
Selamat siang mohon bantuanya KK saya
Hari ini di coba dulu ke bpjs... jika belum bisa baru
sudah lama dicetak tapi untuk proses
konfirmasi ke kami kembali
pembuatan BPJS tidak bisa keterangan KK
belum online???? kk belum online
sudah ada blangko kok tidak
surat keterangan tidak otomatis dicetakktp nya.
dicetakkan,Online lewan wa bisa pak
harus di daftarkan kembali,bisa. silahkan cek
gambarnya untuk tata cara pendaftarannya
apakah ktp saya sudah selesai dibuat ?
Sudah mendaftar melalui online atau melalui WA
belum ????Surat keterangan tidak otomatis di cetak
ktp nya
: apakah ktp saya sudah selesai dibuat
Sudah mendaftar melalui online atau melalui WA
belum ??Surat keterangan tidak otomatis di cetak
ktp nya
Kalo belum online ya percuma ke bpjs, bpjs Pengecekan di layanan online berbeda dengan
juga bikinya online. Mohon bantuanya
konsolidasi data di masing masing instansi
pak/buk ????
pengguna.
.INGIN MEMBUAT KTP,ini kalo udah di monggo daftar online .Melalui WA saja juga bisa
isi terus gimana
Selamat pagi pakMau tanya syarat bikin kk Bisa cek di web dispendukcapil.grobogan.go.id
apa saja ,,Mau bikin kk baru pak. Soalny kk
masih ikut orang tua setelah menikah dan
mau pindah tempat .
ak mau ngurusi pisah kk dan bikin Kk
Sabar geh. Semua layanan lewat wa dan online
syarat²nya udah tak kirim lewat wa kok
nggak ada respon,
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Selamat pagi pak/buk saya mau buat akta
kelahiran anak saya.Kemarin saya sudah
watsap di nomer yg telah di sediakan untuk
pelayanan pwmbuatan akta tapi belum di
respon.
Selamat pagi pak/buk saya mau buat akta
kelahiran anak saya.Kemarin saya sudah
watsap di nomer yg telah di sediakan untuk
pelayanan pwmbuatan akta tapi belum di
respon.
saya ingin pisah kk dan bikin Kk sendiri
syarat²nya udah tak kirim tapi nggak ada
respon tolong sampaikan pada bagian yg
mengurusi KK suruh respon chat saya.
[08.08, 28/3/2020] +62 838-6558-7289: ktp
saya salah tgl lahir saya ingin
merevisinya,apakah kantor kecamatan
godong buka?[08.09, 28/3/2020] +62 8386558-7289: Dan ingin memintakan surat
kehilangan ktp saudara saya yang ada di
sumatra persyartannya apa
mintak inponya mas, mbk....gmn caranya
bikin ktp onlen.....udah rekam baru dapat
suket
Aku kmarin yg hari Jumat yg mau buat KTP
mas
Pak kecamatan Godong hari"biasa buka apa
tutup y
Mau tanya klu mau urus mutasi gimana,
apakah harus dtg kekantor?
Ktp,kk hilang...saya mau pindah ke smrng
gmn caranya?apa hrs buat ktp,kk baru?
Cek nmr akte kelahiran anak a/n Rochmad
Mohazez nmr nik 3315022104030001 Dan
memohon untuk di fotokan akte
kelahirannya guna untuk pengurusan surat
pindah keluar
Bpk/ibu yang bertugas,,, selamat pagi. Aku
bu murni kradenan.Mau tanya nomor NIK
KTP, tidak sama dengan NIK yang ada di
KK.kalau mau onlain syarat nya apa aja ya.
Terima kasih atas semua nya.Nomor NIK
KK. Tidak sama dgn nomor NIK KTP
Bpk/ibu kok lama gak
Mas mau tanya gmn ya saya udah wa dari
tanggal 30 Maret gk di respon cuma di baca
aja, Geh makasih mas sudah di bls...gk
kayak koran cma di baca aja
Selamat siang saya mau tanya KK keluarga
saya saat mau membuat BPJS NIK ibu saya
sudah terpakai jika ingin menggantinya
bagaimana? Serta tahun lahir mengalami
kesalahan.

mohon bersabar. semua layanan melalui wa dan
online

mohon bersabar. semua layanan melalui wa dan
online

Mohon bersabar geh

Layanan langsung di tunda baik di dinas atau di
kecamatan. Silahkan mendaftar melalui online atau
WA. pada jam kerja senin - jumat

SILAHKAN DAFTAR ONLINE VIA WA

Mohon maaf untuk sementara layanan pengajuan
lewat online
Semua layanan langaung di tutup. Diganti layanan
online
bisa melalui layanan wa atau online
Buat KK dulu
Fisik akta kelahirannya apakah hilang atau
bagaimana ??? Surat pindah keluar tidak
mensyaratkan akta kelahiran...

Silahkan di daftarkan melalui WA untuk
perubahan kk sesuai format diatas. Sabar geh.
Semua pelayanan melalui WA dan online

Akan kita teruskan ke bagian pelayanan geh.
Mohon bersabar geh. Akan di cek terlebih dahulu

ini perlu pengecekan data lebih lanjut.silahkan
daftarkan melalui layanan wa untuk perubahan KK.
selanjutnya sampaikan untuk diminta konsoidasi
data BPJS
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Tolong atas nama ini di buat kan ktp asli ya bisa mendaftar melalui wa atau online
pak atau buk
Pak mau tanya bikin ktp bisa gk yah? Blm bisa, tapi untuk rekam(foto) bagi pemula belum
pernah bikin ktp
bisa karna tidak melayani tatap muka secara
langsung. untuk rekam menunggu info kedepannya
MAU TANYA , MAU URUS KK
semua pelayanan masih lewat online
.KECAMATAN PENAWANGAN BUKA
GAK YAA SECARA LANGSUNG
Saya coba cek kok begitu kenapa ya? kok
eror
Dan memohon untuk di fotokan akte
kelahirannya guna untuk pengurusan surat
pindah keluar,Fisik aktenya hilang min
Aku kmarin yg hari Jumat yg mau buat KTP
mas
Mau buat KTP

mohon maaf. ada kesalahan database. akan di
perbaiki terlebih dahulu. silahkan di coba kembali
Surat pindah tidak mensyaratkan akta kelahiran.

Mohon maaf untuk sementara layanan pengajuan
lewat online
Silahkan melalui layanan WA di nomor dalam
gambar
Apakan hari ini blangko ada
Tersedia tetapi layanan menggunakan wa dan
online
Mau buat KTP
Silahkan melalui layanan WA di nomor dalam
gambar
Slmat mlam apakah hari ini kntor capil dah buka hanya untuk pengambilan
buka
Nik 3315043112620011 Ini nama yg tertera sebentar akan kita cek dulu geh
di sistem dup Capil apa ya?Muksin atau
mukhsin
min saya daftar kok gak bisa.bisa di bantu Bisa mendaftar melalui WA juga bisa.
min? masih terkendala dalam pendaftaran
online min
Selamat pagi pak, saya mau tanya kenapa
jika mengalami kesulitan bisa daftar online lewat
kode aktivasi belum terkirim padahal udah 1 wa
jam saya daftar
Assalamualaikum, maaf mengganggu syarat waalaikumsalam, persyartan bisa dibaca di web ya
bikin kk apa aja ya??
dispindukcapil.grobogan.go.id
Untuk pelayanan offline masih bisa gak ya? untuk pelayanan semua masih melalui online
Pertanya,anya:apakah kk saya yang baru
jika di KK mantan istri statusnya cerai mati berarti
dengan setatus kawin tercatat bisa buat
njenengan dianggap sudah meninggal dunia.Kawin
menikah tampa akte cerai.karena di kk saya tercatat tidak bisa di gunakan untuk menikah
yang baru saya hidup sendiri,trima kasih
kembali karena statusnya masih kawin. Kecuali
sebelumnya.Itu benar pak,, tapi saya sudah dianggap poligami. Silahkan konsultasi ke KUA
buat hak hidup dan dapat kk baru dengan
jika di buat stat
ststus k
Saat ini saya sedang dalam proses perceraian Tidak bisa... status selanjutnya harus cerai hidup (
di pengadilan. Dan tadi saya juga sudah
jika memang bercerai hidup ) Atau cerai mati jika
putus dengan denda mut, ah dan kiswah
istri lama meninggal dunia
sebesar 9juta,krn saya orang tidak mampu
saya tidak sanggup membayar,Saya bingung
harus bagaimana, di satu sisi saya sudah
mati.. A
Via wa kok Ndak ada respon ya kak
mohon maaf ada kesibukan pekerjaan yang lain
????. akan segera kami respon
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Via wa kok Ndak ada respon ya kak
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Kyak gni maksudnya gimana pak? Maaf
kurang paham(tanda terima) O
begitu,soalnya kemarin buat akta langsung
dikirim hasilnya,gak ada tanda terima,,
sudah diambil
Cetak ulang ktp yg rusak,baru dikirimi ini
hari selasa, belum
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Assalamualaikum ijin bertanya pak/ibu. Saat
mendaftar di web terjadi kesalahan padahal
saya belum pernah mendaftar tapi kenapa
seperti ini. Mohon penjelasan dan
pencerahannya pak/bu
Maaf pak apakh Dispenduk jga di liburin ya
Maap mau tanya buat kk br yg lm hilang
Cara online dah d kasih almt web tp bingung
caranya gimana
Mau membuat akte kelahiran anak saya dan
menambahkan ke KK baru.Terimakasih

mohon maaf ada kesibukan pekerjaan yang lain
????. akan segera kami respon
ini tanda terima setelah melakukan pendaftaran (
tetapi ini aplikasi lama ), tanda terima yang baru
sejenis dengan ini tetapi dengan format yang
berbeda ,aktanya sudah di ambil ataubelum ???
Sudah ada info dari wa bahwa ktp sudah jadi ??Jika
belum ada ditunggu dulu, karena ada penumpukan
antrian cetak. Jika sudah bisa di ambil di dinas
kirimkan NIK nya akan kita cek terlebih dahulu

pelayanan langsung ditunda,silahkan daftar online
untuk layanandukcapil.grobogan.go.id ada menu
bantuan
pendaftaran melalui layanan apa ???bidan/
langsung/ wa/ atau online
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Masalah. Saya di kasih ktp sementara mulai sekarang yang di miliki bukti dirinya apa ?? surat
tanggal 31. Juli 2019 tetapi sampai sekarang keterangan ?? jika iya silahkan di daftarkan secara
saya urus ke kecamatan malah di persulit
online untuk cetak ktp
pihak kecamatan, ini bagaimana,Terus
jadinya kapan, ini penting banget, di beri ktp
sementara gak mau, mau nya ktp yang asli.
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Prangko KTPnya udah ada pa mblom
npk/ibu??
Pak mau tanya ektp atas nama mukhoiri apa
udah jadi
Maap mau tanya buat kk br yg lm hilang[
Cara online dah d kasih almt web tp bingung
caranya gimana
Ktp sementara tetapi masa berlakunya udah
kadaluarsa, mau minta ktp yang asli gak bisa
melayani, terus minta perpanjangan ktp
sementara juga gak bisa, ini bagaiman
padahal surat kependudukan itu penting, kok
di persulit bagaimana
Mau bikin kk pak
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Min mau tanya, kmaren saya melakukan
pendaftaran online untuk perpindahan
alamat, sudah saya isi sesuai form, akan
tetapi setelah saya cek status, keterangannya
syarat tidak lengkap/kurang alamat tujuan,
sedangka diform tidak ada keterangan
pengisian ala

sudah daftar online ??? jika belum daftar dulu ya
daftarkan cetak dulu melalui layanan online ya...
untuk layanandukcapil.grobogan.go.id ada menu
bantuan
silahkan di daftarkan melalui layanan online untuk
cetak ktp nya

Monggo silahkan melalui layanan online dialamat
web diatas. ??????
silahkan alamat tujuan di tulis di selembar kertas.
dan di foto kemudian di upload di "PILIH FILE "
yang masih tersedia
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Maaf mau tanya kalau kalau statusnya kyk
gtu apa sudah jadi?

62

Nama :SURATMIN3315090501740002Mau Monggo silahkan melalui layanan online diatas.
buwat KTP
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Adik saya mau buat ktp sudah bisa blum
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: Mau nanya sarat bikin akte kelahiran.?
Akte kelahiran baru buat anak saya.
. Bagaimana cara daftar kartu KIA lewat
onlainItu lewat alamat web apa aplikasi
.....terima kasih.....
cara bikin AkTa anak..gimana cara nya
semua pendaftaran melalui layanan online.
ya..lewat onlen,,Lo pakai surat pengantar
dari desa..gak usah lewat onlen..di sana nya
bisa gak mas
Nofi Yunita arba Aini Maaf ktp saya sdh
sudah mendaftar melalui online atau WA ???Jika
jadi blm ya?
belum silahkan mendaftar dulu melalui layanan
online ??????
Jika nomor KK lama sekarang berganti dg Ktp berlaku seumur hidup. Tidak perlu di ganti.
nomor KK baru..Sedangkan nomor NIK
KTP tetap sama yg dulu..Apa KTP perlu
perbarui/di ganti atau tidak
Assalamualaikum min,, hari senin tgl 13
pelayanan langsung tutup,silahkan dafat online
april capil buka nggak ya? Mau bikin
ktp.terimakasih??
Mb'.. mau tanya.. pun wonten blangko ngge Blangko tersedia. Silahkan mendaftar melalui
ndamel ktp dreng njh...?,,,
layanan online
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alamat web ngmn pak
PINDAH TEMPAT DN PEMBUATN KK
BARU DN KTP BARU pertanyaan yang
dapat kami bantu mohon maaf gmna untk
sya daftr nggeh Karna sya mau bikin kk ktp
dm pindh tempt
Selamat pagi maaf pak bu..mau tanya kalau
mau bikin akta kelahiran syrtnya apa saja
ya...terimakasih
pak saya dan anak saya mau buat KTP tapi
setiap datang selalu saja tidak ada kartu buat
nyetak. katanya habis ., apa benar selama 6
bulan kebelakang kekurangan dan kosong
kartunya?untuk daftar kartu PRAKERJA.
apa mungkin saya harus DM sama pak
GANJAR ?
Kalau Mau penghapusan data itu hrus hdir
sndiri yg pnya/bisa d wakilkan pak

tgl 30 maret adalah cetakan terakhir ktp nya. jika
setelah tgl tersebut ada perubahan data berarti harus
pengajuan ulangtetapi jika tidak ada perubahan data
berarti ktp sudah jadi. pendaftaran cetak ktp
terakhir melalui layanan apa ??? kec/ dinas / onlin

bisa daftar melaui layanan online diatas. surat
keterangan tidak otomatis dicetak ktp nya harus di
daftarkan dulu
Syarat bisa cek di Dispendukcapil.grobogan.go.id
Untuk pendaftaran melalui layanan online diatas.
Monggo silahkan di coba(kirm gb)

monggo. lebih lengkap cek
dispendukcapil.grobogan.go.id
bisa mendaftar mellaui layanan online ( point 1 )

daftar online LEWAT WEB , untuk persyaratan
bisa dibaca di web dispindukcapil.grobogan
untuk enam bulan yang lalu memang stok blangko
dari pusat kosong. untuk bulan ini ada blangko,
daftar cetak silahkan lewat web, karna pelayanan
langsung tutup. maaf atas ketidaknyamanannya ??

penghapusan data karena apa ??? untuk sementara
pelayanan langsung di tunda .
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Selamat sore kak mau tanya kan kemarin
saya daftar online perubahan KK, la salah
masukin data , mau tak edit gabisa lupa ga
nulis nomer Registernya , la itu gmn ya?
Pak bikin akta udah bisa datang langsung ke
discapil gak,,Tolong penjelasan.a pak ..
kemarin saya daftar online membuat akte
kelahiran dan perubahan kk . Waktu
pengisian persyaratan gg ada tulisan tertera
di suruh nulis nama anak saya . terimakasih
Kenapa lama sekali prosesnya...
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Buka sampai jm brp ?
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Mau Ngambil Ktp tapi blm bisa caranya
gimana?
Ktp thn 2017,Ktp thn 2017Ingin
diperpanjang seumurhidup,Bisa lngsung
dtang
Min saya mau tanya maksut dari kata kunci
saat mau login untuk mendaftar pembuatan
akta kelahiran? Dan apa saya sebagai
pelapor untuk mendaftar pembuatan
tersebut?
Selamat pagi mau bertanya untuk
pengurusan perbaikan kk prosedurnya
bagaimana ?
Assalamu'alaikum maaf mau tanya cara
menukarkan surat keterangan KTP ?
Saya baru beberapa bulan kemarin bikin
KK, KK sudah jadi tetapi saya gunakan
untuk daftar BPJS kok keterangannya KK
tidak ditemukan. Apa yang harus saya
lakukan?Mohon solusinya karena ini untuk
pendaftaran BPJS istri saya. Bulan depan
sudah harus lahiran
Mau Ngambil Ktp tapi blm bisa caranya
gimana?
ingin membuat ktp
Saya mau membuat akta kelahiran karena
hilang. Sedangkan jika masuk ke pelayanan
akta kelahiran baru persyaratannya jauh
berbeda. Seperti surat kelahiran dari RS dan
keterangan dari desa, surat nikah orang tua
juga. Jadi solusinya bagaimana?
Saya mau Tanya, itu yg mengajukan buat
cetak ktp tanggal 16/07/2019, itu
ktpnya,Atas namaMAISYAROTUN
NIKMAH Maaf, mau Tanya udh dicek blm
ya datanya ada atau nggak?
Kak kalau udah kayak gitu gimana?
pengambilan?
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bisa cek no register pendafaran melalui NIK

mohon maaf pendaftaran langsung di tutup. semua
pendaftaran melalui layanan online. pengambilan
baru datang ke kecamatan atau ke dinas sesuai
petunjuk dlam aplikasi,,di tulis di kolom
keterangan dan nama anak akan di lihat di
dokumen pendukung yang di la
sudah jadi atau belum ??? mendaftar melalui
layanan online yang mana ?? bisa kirimkan NIK
nya mohon bersabar,,,, masih dalam antrian
tidak ada pelayanan langsung. pengajuan melalui
online
daftar dulu melalui layann online. point 1.
layanan langsung ditunda sampai batas waktu yg
belum ditentukandidaftarkan lewat online saja
jika belum berhasil bisa melalui layanan online di
http://e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id

silahkan daftar online melalui web

monggo melalui lyanan online. sudah belum ???
sudah dikonsolidasikan ??? kirimkan NIk dan no
KK untuk kita konsolidasi ke nomor 085 325 225
004,

silahkan daftar online
silahkan masuk ke layanan online
ini ada form akta kelahiran yang hilang/rusak

Tolong kirimkan NIK nya dan atas nama siapa .
Besok kita cek,Sudah di cetak. Silahkan diambil
dimana mb daftar

sudah di ambil ??
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Selmat mlm min. Mohon maaf mau tanya
ini saya mau dftr kartu pra kerja tp saat input
nik ktp dan tgl lahir kok gk bisa ya? Katanya
disuruh ke dukcapil dulu. Mohon
solusinya.3315191807077807 NO KK
Ktp saya hilang pak.saya udah ke kecamatan
karya harus lewat online .tp saya gak tau
carane pak, Mw buat ngurusi atm yg hilang
pak sma buku tabungan
Min admin kalu mau permohonan
perubahan KK gimana soalnya sudah lewat
situs dukcapil servernya eror
Min admin kalu mau permohonan
perubahan KK gimana soalnya sudah lewat
situs dukcapil servernya ero
Kalau cara membuat ktp online gmna min?
Saya ada masalah saat mau mendaftarkan
peralihan hak sertipikat tanah. Nomor NIK
saya ketika di input tidak otomatis muncul
data diri, dengan kata lain NIK saya tidak
ditemukan. Saya sudah akses web laman
online yg sudah disediakan. Namun saya
bingung se
Ada masalah dengan NIK saya sehingga
saya tidak dapat mendaftar kartu prakerja
ataupun akun di kemnaker. Tolong dicek.
Setelah dilakukan pengecekan data, NIK
Anda terdaftar dengan nomor KK berbeda.
Silakan ke Dinas Dukcapil sesuai domisili
untuk konsoli
Min mau bikin kk daftar lewat online kok
susah. Ini saya mau buatin kk nenek saya.
Kasian gak punya kk kalo ada bantuan2 gak
pernah dapet padahal udah tua. Sebelumnya
kk nya ikut keluarga bude saya, tapi udah di
pecah sama menantunya tapi gak bilang-bila

silahkan kirimkan NIK dan NO KK ke nomor 085
325 225 004 akan kita lakukan konsolidasi data
dengan disnakertrans,,akan kita lakukan
konsolidasi data. waktu tunggu 1 x 24 jam. setelah
itu di coba kembali
silahkan daftar online lewat e-simpel no 1,atau
dibaca dulu pengumuman resminya

100 Maaf min mau tanya, kmrn kan abis pecah
KK. KK dan eKTP baru udah jadi, tapi
kenapa datanya belum valid ya?Misal: mau
registrasi kartu sim perdana jawabannya data
belum valid mohon ke dukcapil terdekat,
jawabanya kyk gitu.Kalo mau verifikasi data
NIK KKK
101 pak/bu saya mau buat akta kelahiran di
http://layanandukcapil.grobogan.go.id saya
sdh upload form, ktp, kk tp masih blm
lengkap ya, apa yg kurang ya, utk
keterangan rumah sakit tdk ada karena dulu
lahirnya di rumah dibantu dukun beranak
102 buka gak pak

harus di konsolidasi data terlbih dahulu. kirimkan
NIK dan no KK nya kemudian untuk provider apa
ke nomor 085 325 225 004

93

94

95

96
97

98

99

sudah selesei proses perubahan KK nya

silahkan daftar online melalui web diatas

petunjuk ada digambar file atas
mohon maaf. sudah selesei permasalahan
sertifikatnya, jika belum silahkan kirimkan NIK
dan KK ke nomor wa 085 325 225 004 akan kita
lakukan konsolidasi data

data sudah dikonsolidasikan silahkan tunggu
maximal 1x24 jam setelah itu coba kembali

silahkan mencoba ke layanan online kita

bisa kirimkan nomor registernya. akan kita cek
telebih dahulu.atau bisa ulangi lagi daftar online ke
alamat yang baru http://esimpel.dispendukcapil.grobogan.go.id anak yang
sudah 1 tahun lebih tidak ada surat keterangan
dokter tidak apa apa.
dinas buka hanya melayani pengambilan berkas,
untuk daftar silahkan daftar oline lewat web

103 Soalnya di klik simpan selalu muncul sudah
terdaftar, namum belum mendapatkan nmr
registrasi.
104 Mau pindah tempat,Sudah di daftar kan
mbak, Kok lama ya pak,,Nggeh pak
matursuwon

sudah selesei pelayanan pindah domisilinya ???

dapat didaftarkan ke layanan online kami di alamat
web,1599202004165404 ini no reg anda cek terus
progress pendaftaran anda , njih sabar karena yg
mendaftar banyak
105 cara membuat E-ktp online
silahkan daftar online
106 Saya kemarin sudah daftar online,tpi masih status anda belum lengkap monggo bisa dicek
belom diversifikasi.Syarat sudah saya
lagi,nomor registernya
foto+kirim lewat form di e-simpel Mohon
tolong segera diversifikasi.
107 Pak kalo ada perubahan di Kk ada kesalahan pakai legalisir buku nikah dan kk asli. dan untuk
nama orang tua dan nama orang tua yang
cetak e-ktp silahkan daftar online
blm tertulis,cara memperbaruinya pake
syarat apa aja pak. Sma memperbarui KTP
elektrik syaratnya apa aja pak
108 .ingin pindah kabupaten dan sudah ada surat pindah kab seharusnya lewat dinas tetapi karena
dari kecamatan
layanan langsung ditunda,daftar lewat layanan
online kami saja di alamat ini
109 .cara membuat E-ktp online,kalau mau buat silahkan daftar online melalui web e-simpel,mohon
sendiri di kantor capil bisa gk ya
maaf belum bisa. harus melalui layanan oline., di
dinas hanya pengambilan
110 mau bikin ktp,,Tidak bisa
bisa didaftarkan lewat layanan online
kami,sekarang sudah bisa. silahkan di coba kembali
111 sudah mengajukan online pindah alamat dr
desa kopek godong ke semarang Akan tetapi
sudah pwrnah mengajukan di onlime
nya,Mohon bantuanya supaya saya bisa
proses pindah alamat,,Kalau saya pindah ke
semarang ikut nya luar daerah atau dalam
daerah njeh
112
Assalamu'alaikum..Mau tanya Pak/Ibu,
istri saya asalnya adalah lain kecamatan tapi
masih satu Kabupaten kemudian kami
memecah KK sendiri dan istri saya tinggal
di tempat saya Maka otomatis status
kewarganegaraannya dialamatnya yang dulu
dicabut da
113 saya ingin membuat KKbaru untuk
tambahan anggota baru
114 cara daftar KTP online gmana caranya
115 apa benar Jl. Dr. Sutomo No. 5 Timur
Simpang Lima Purwodadi Kabupaten
GroboganProvinsi Jawa Tengah 58111,Apa
benar ini alamat kantor pengambilan nya,ok
pak besok insyaallah saya ambil

jenengan pindah keluar atau pindah ke dalam
soalnya ada dua permohonan disini,
1599202004184836 ini no reg nya, untuk
kekurangan bisa dimasukan

silahakn di daftarkan melalui layanan online

silahkan daftar online melalui web monggo masuk
ke web layanan online dan klik daftar. petunjuk
setelahnya sudah jelas
daftar online melalui web
iya betul monggo diambil, njih monggo

116 . KK nya nenek sy hilang, trus mau buat lagi silahkan mendaftaran melalui layanan
online,syaratnya yang di upload . 1. fc KK atau
KTP dan 2. surat kehilangan KK dari kepolisian
117 Gimana caranya buat KTP baru
sudah perekaman e ktp ??? kalau belum mohon
maaf perekaman di tunda sampai virus corona
mereda , mohon maaf kalau belum perekaman , di
tunda dulu sampai semua aman. kecuali untuk
darurat sakit
118 Assalamualaikum, pak mau tanya, kalau
daftar online terlebih dahulu
buat ktp sekarang dimana ya?
119 Pak/buk keperluan saya untuk Perpindahan iya betul layanan lewat online smua memang, cara
KTP,Kmaren sudah dari RT RW lurah dan daftarnya e-simpel dispendukcapil grobogan
kecamatan, Terus waktu di kecamatan untuk
ke dukcapil suruh lewat online katanya,
120 Kemarinkan e ktp saya hilang saya udah
datang ke capil dan udah di beri surat
keterangan harusnya sekarang kan tinggal
ngambil ya kenapa sekarang saya harus
daftar online lagi ya?
121 Mau mecah Kk, mau masukkan nama anak
saya, buat akte anak saya.
122 Maaf pak...ini KK kok belum bisa terdaftar
ya pak? katanya disuruh nunggu 1x24
jam...tapi masih belum terdaftar
juga..mohon solusi nya pak
123 beberapa hari yang lalu kartu BPJS saya
tidak dapat digunakan dengan keterangan
"sudah meninggal" lalu ketika mengisi
sensus penduduk secara online 1 bulan yang
lalu nama saya tidak terdaftar di dalam KK,
hr ini saya membuat kartu prakerja tapi
mengalami
124 Hari ini saya sudah ambil KTP, tapi salah
dalam penulisan nama, apakah saya besok
bisa keembali ke kecamatan / capil lagi ? Ini
surat keterangan yg fotocopyannya pak &
dengan penulisan nama yang benar, sudah
terimakasih
125 bapak / ibu..untuk pembuatan ktp apa sudah
ada blangkonya ya?soalnya sudah satu tahun
ini saya mengajukan pembuatan ktp
blangkonya selalu habis dan cuma diberi
surat keterangan saja.terima kasih.
126 Saya sudah mendaftar untuk cetak KTP
karena hilang. Namun nomor registrasi saya
tidak ada Mohon kirimkan nomor registrasi
pendaftaran saya,sudah saya lengkapi
127 Mau Tukar suket ke EKTP apakah bisa min
?? Untuk hari ini

surat keterangan bukan sebagai pendaftaran cetak
ktp dan tidak secara otomatis akan di cetak ktp nya,
apabila menghendaki cetak ktp harus mendaftar
kembali
didaftarkan lewat layanan online kami saja,esimpel
dispendukcapil.grobogan
iya mohon sabar ditunggu dulu 1x24 jam,karena
konsolidasi langsung ke pusat juga butuh waktu

data anda sudah diaktifkan kembali tunggu 1x24
jam setelah itu silahkan coba kembali Okkk
bapak/ibu terimakasih untuk bantuannya??

ini sudah selesei ya

blangko tersedia. silahkan mendaftar melalui
layanan online

1599202004221046 monggo silahkan di cek dan di
lengkapi persyaratannya,data tidak lengkap
silahkan di tunggu untuk di verifikasi
silahkan daftr online saja

128

Saya sudah mendaftar untuk cetak KTP
karena hilang. Namun nomor registrasi saya
tidak adaMohon kirimkan nomor registrasi
pendaftaran saya
129 Mau tanya Pak, untuk pengajuan saya ini,
No. KTP3315000798. Kira-kira kapan bisa
diambil? Terima kasih,Dokumen apa saja
yang harus di bawa? Apa cukup dengan
Suket & KK?
130 Sya buka web dukcapil dr kemaren kok eror
terus geh.Sdah bisa masuk, tpi file nya
kebesaran
131 mau memperbarui ktp
132

133

134

135
136
137

138

139
140
141

142

1599202004221046 monggo silahkan di cek dan di
lengkapi persyaratannya data tidak lengkap

akan kita teruskan kebagian pencetakan. harap
bersabar geh,ktp sudah jadi. silahkan di ambil di
kecamatan masing masing, suket asli saja

dokumennya foto ulang. ketika foto resolusi
kamera di kecilkan sehingga hasil nya menjadi
lebih kecil dan upload ulang
daftar dulu ya melalui layanan online,cek
pengumumannya dengan seksama
MAU ganti ktp karena rusak no. Nik nya
silahkan mendaftar melalui layanan
Untuk pengecekan KK sudah terdaftar apa online,Pendaftaran perkawinan di KUA mana ???
belum gimana bapak/ibuSoale saya nikah
silahkan menghubungi petugas KUA untuk
bulan lalu dan belum ada konfirmasi
menanyakan KK dan KTP status kawin, dengan
mengenai KK nya
membawa KK orang tua dan mertua dan ktp suami
istri yang status belum kawin
Dari kemarin sampai sekarang kok belum
bisa kirimkan nomor registrasinya ??? akan kita
diverifikasi,1599202004210402
cek, sudah kita sampaikan ke bagian pencetakan
untuk di verifikasi. harap bersabar
Saya mau membuat akta kelahiran baru dan permohonan tidak bisa jadi 1. mohon maaf sistem
ubah kk untuk syarat sudah dilampirkan,
nya sementara harus daftar KK dulu, setelah itu
tapi disimpan kenapa tidak bisa,Kemarin
mendaftar Akta kelahiran untuk pengembangan ke
saya sudah coba daftar online, semua sudah depan akan bisa di integrasikan monggo di coba
saya lampirkan tapi tinggal ngesave malah kembali
error
permisi pembuatan ktp elektronik nya gmna silahkan didaftarkan melalui o nline, ikuti prosedur
ya dengan secara online?
berikutnya
permisi pembuatan ktp elektronik nya gmna silahkan daftaronline monggo ikut petunjuknya
ya dengan secara online?
Setelah dilakukan pengecekan data, NIK
akan kita lalukan konsolidasi ulang.
Anda terdaftar dengan nomor KK berbeda.
Silakan ke Dinas Dukcapil sesuai domisili
untuk konsolidasi data manual membawa
KTP El dan KK. Masih belum bisa,
Saya sudah menerima ini mau tanya di
silahkan diambil di dinas dukcapil. membawa KK
keterangan ada info bisa diambil di kantot dan KTP asli,bisa diwakilkan tetapi harus
dinas 22.04.2020 jam 09.45 Untuk teknis
membawa bukti pengambilan yang asli dan
ambil nya bgmn njeh,Bisa di wakilkan atau dokumen KK dan KTP
harus saya sendiri Kalau saya mungkin awal
bulan depan soalnya saya masih kerja
pengajuan surat pindah datang dari luar
dafar dulu melalui layanan online
Kabupaten
KTP ilang
silahkan daftar online
Slmt mlm mau tanya,utk pengambilan
mohon maaf belum bisa. harus di ambil langsung
berkas yg sudah jadi ap bisa dikirim lewat di lokasi pengambilan,, kalau hanya pengambilan
paket mksh,,Tp zona merah daerah saya
di perbolehkan
Assalamualaikum mau tanya saya mau buat semua pendaftaran melalui online ya
ktp kok ga bisa di kecamatan ya tadi siang
apakah di capil purwodadi bisa?

143 Assalamualaikum mau tanya saya mau buat
ktp kok ga bisa di kecamatan ya tadi siang
apakah di capil purwodadi bisa?
144 saya buat kk baru kelurga baru baru nikah
kemarin bulan februari,nah klo ini kan saya
daftarkan atas nama saya yg tercantum disitu
apakah sudah otomatis juga nanti
dicantumkan nama suami sy, Ngombak
kec.kedungjati
145 Udh dri kemaren daftary tpi ..g bisa
trus....kty fto am surat dri kepolisian .g g
msuk kedaftary gty .mbk. Udh . Tlvn
trus....mbk.. Kty fto kk am fto .surat dr
kepolisian blm..ad gt..jwby..sdngkan
sya..udh krim bolak.blek ftoy...mbk.... Jdy
pusing mbk gb
146 Maaf pak, tgl 21 april saya sudah ambil
dikecamatan, tpi salah pengetikan nama.
..Sebenernya di data sudah benar, tpi kalo
dicetak keluarnya tetap salah . .Mohon
solusinya ..Ini di cetak tgl 22 april.... sudah
diambil di kecamatan
147 saya ingin menanyakan untuk pembuatan
akta kelahiran untuk saya, kebetulan sempat
mengurus dan karna ad masalah pada nama
ayah, yang menyebabkan ayah harus
melakukan sidang pn. Saya lahir sebelum
pernikahan sah dari kua, saya lahir mei
1996, dan pernikah
148 Min, ktp online bisa ambil di capil
149 Min, ktp online bisa ambil di capil
150 kami mau bikin kk Kami bener bener blm
tau pak,dengan program baru ini
151 Kemarin kan mau ngatifin nik sama
mngganti status ,, tpi sampai saat ini kok
nik.ya masih gk bisa ya pak/buk .. Mohon
penjelasanya Untuk membuka rekening
pensiunan di BTPN pak/bukTadi saya ke
BTPN pak/buk untuk membuka rekening ,
tpi nik.y di tolak trus
152 Mengajukan kk hilang online. No register
1599202004233547. Di situ tertulis kurang
surat kehilangan. Bila nanti sudah dapat
surat kehilangan, langkah berikutnya
bagaimana?
153 Kalau sudah ada no.registrasinya trus gmn
Langsung ke kantor capil?

semua pendaftaran melalui online ya

Sudah mendaftarkan pindah suaminya belum dari
ngombak ke deras.Jika di sertakan surst pindah,
nanti akan di cetak beserta suami. Tetapi ketika
daftar nya tidak disertai surat pindah maka akan
berdiri sendiri
Gak bisanya kenapa ??? Schreen shoot masalah nya
Telpon ke nomor 0292 421940,Upload nya pakai
format .jpg atau format .pdf, Yg bisa masuk itu
format. Jpg

Sudah kita sampaikan ke ADB. Biar di cari
solusinya terlebih dahulu, Saya kira dari kecamatan
bisa mengusahakan nama & gelar jadi satu baris

Jika secara fakta anak tersebut anak ayah ibu maka
tidak bisa di buat anak ibu.,Penerbitan AKTA
berdasarkan jika anak lahir setelah pernikahan yg
sah maka menjadi anak ayah ibu. Jika anak lahir
sebelum pernikahan yang sah maka sebagai anak
ibu
Bisa Silahkan datang.
Bisa Silahkan datang.
silahkan daftar online di web
Untuk apa kok tidak bisa,Kirimkan NIK dan no KK
nya . Nanti akan kita konsolidasi

Masuk ke e simpel. Kemudian masukkan nomor
register dan cek status.Setelah itu ada kolom
upload dan simpan

Untuk cek status pengerjaanyan masuk ke web,
masukkan no register dan cek status. Jika sudah
jadi ada pemberitahuan tempat pengambilannya
154 Saya sudah bikin ktp pak dr tanggal 12 juni Surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya
2019 sampai sekarang blm jadi,sedangkan harus di daftarkan kembali
SUKET masa berlakukany sdah habis,masih
pembuatan ktp smp selama itu?

155 Saya mau pindah tempat dan bikin kaka
ganti setatus
156 malam min.. maaf ganggu ya... mau tanya
kalo mau penerbitan KK dan KTP yg ilang
persyaratan dokumen yg harus dibawa apa
aja nggih?Untuk KTP nya salah satu
anggota keluarganya gak apa2 ya min?
157 Mau membikinkan KK baru sodara karena
suami meninggal.dan sudah memiliki surat
keterangan kematian dari desa Tapi ketika
mau masuk ke web yg di anjurkan tidak bisa
trs Tapi sdh ad surat keterangan kematian
dari desa
158 membuat ktp el merubah setatus perkawinan
dan memecah kk
159 mbak sabtu capil buka nggak, saya ambil
senin y mbak pengambilan ngak bawa syarat
apa2 ya mbak
160 KTP bisa ak ambil?apakah daftar nya di e
simpel

161 Selamat pagi Kak, ada yang ingin saya
tanyakan, dulu saya pernah upload data
pribadi KK dan KTP, dan sepertinya ada
yang mau mensalahgunakan data saya,
apakah yang harus saya lakukan? Apakah
bisa dengan pembaruan data? Terimakasih
162 Pembuatan ktp baru karna ktp saya hilang
163 saya mau bikin ktp lalu gimana caranya
164 ADUAN KTP BELOM JADI DAN DI
SURUH DAFTAR ULANG
165 .ingin merubah pekerjaan yang tertera di KK
maupun KTP karna perkerjaan tidak sesuai
dengan pekerjaan sekarang. Di KK dan KTP
pekerjaan sopir(dulu asal karan belum
bekerja) Sekarang pekerjaan Kuli/buruh
bangunan
166 Kalau nomer regristasi kita hilang
bagaimana
167 Ada kesalahan nama orang tua... Dan
bagaimana cara menggantinya.?
168 Nomor registrasi tidak tersimpan Sudah jadi
apa belum bu

Monggo mendaftar melalui online
surat kehilangan kk dan ktp dan fotocopinya, yang
akan di buatkan ktp nya. syaratnya pilih salah satu
bisa fotocopi kk atau fotocopi ktp

sudah ada akte kematian atau belum,kalo sudah nik
yg meninggal biasanya sudah dihapus,sehingga
tidak bisa digunakan untuk mendaftar

silahkan daftar online.Verifikasi di jam kerja. Sabtu
minggu libur
Tutup,Membawa syarat yang di upload

Sudah daftar belum?Nomor registernya di
masukkan cek status akan kelihatan sudah jadi atau
belum dan mengambil dimana Verifikasi di jam
kerja Sabtu minggu libUR
bisa di perjelas dengan penukungnya. kirimkan ke
nomor wa 085 325 225 004

silahkan daftar online melalui web Verifikasi di
jam kerja. Sabtu minggu libur
silahkan mendaftar melalui lyanan online
silahkan mendaftar melalui layanan online
silahkan mendaftar melalui layanan online.

bisa di cek melalui NIK NYA. silahkan di coba
silahkan mendaftar melalui layanan online. dan
upload dokumen pendukung perubahan data
1599202004105105 ini nomor registernya silahkan
di cek. dan upload dokumen pendukungnya

169 Mau nanya lagi, kata bapakku KTP beliau pengecekan di mana ??? untuk keperluan apa ??
udah elektronik, tapi pas saya cek data e-ktp silahkan kirimkan NIK dan no KK nya
tidak ditemukan

170 Form NIK dan Nama di menu pembuatan
Akta kelahiran baru diisi data orang tua
ya?Untuk perubahan KK juga melalui esimpel? Di menu formnya ada NIK juga.. itu
diisi NIK siapa? Masuknya di menu
PERUBAHAN KK atau AKTA
KELAHIRAN BARU DAN UBAH KK
171 mau membuat akta kelahiran anak
172 Bagae mana cara bikin KTP elektronik
173 Aduan:pengaktifan kartu KK
174 Mau menanyakan cara pindah kk satu
keluarga antar kecamatan satu kabupaten
pak
175 Apakah pelayanan sudah normal kembali..?
176 Mau merubah status eKTP yg tdnya blum
nikah jd sudah nikah Udah td cuma gk ad
langkahnya
177 Untuk pendaftaran ktp online gmn ya
soalnya punya suami saya sudah jadi
sedangkan punya saya baru ktp sementara
178 Persyaratan bikin akta kelahiran dan
perubahan KK itu ap saja tolong kasih
petunjuk

179

Saya hendak meminta pembuatan kembali
KTP saya karena hilang
180 Min mau tanya kalau ektp dgn no reg ini
ambilnya dimana ya,
181 Ingin membuat kk baru dan ktp baru,
caranya bagaimana ya ?
182 KTP saya hilang, beberapa waktu lalu sy
buat surat kehilangan di Polsek brati lalu sy
bawa ke kantor kecamatan. Petugas di
kantor camat bilang kalo gabisa karna saya
sudah menikah tapi di KTP status belum
kawin
183 kan saya daftar ganti suket di e-simple . Trus
saat saya Cek status . Keterangannya bisa di
ambil di kecamatan. Mau tanya , apa bisa
kalo di ambil di dukcapil juga.
184 Assalamualaikum min, mau ligalisir KK &
KTP bagaimana?Untuk pendaftaran polri
min,Aku sudah perbarui tapi KK nya sama
ga ada barcode nya apa itu sudah dapat TTE

prosesnya perubahan KK terlebih dahulu untuk
memasukkan anak. setelah anaknya masuk baru
proses pembuatan akta kelahiran mohon maaf
sistemnya belum bisa integrasi sehingga harus satu
persatu dahulu

daftarnya melalui layann online geh. monggo
daftar online ya
untuk keperluan apa ? bisa di foto KK aslinya
daftar melalui layanan online.nanti di kolom
keterangan di sebutkan sekaligus perubahan status
kawin dan alamat pindah di sebutkan
belum. jika sudah normal akan kita informasikan di
media sosial
monggo daftar melalui layanan online

monggo,silahkan daftar online

1.Surat Keteranan kelahiran asli (F2.01) dari
desa/kelurahan 2. Fc akta perkawinan/buku nikah
atau akta cerai orang tua yang dilegalisir 3. Fc KK
dan KTP el dan aslinya 4. Surat keterangan
kelahiran dari RS/dokter/bidan penolong (untuk
kelahiran 0-1ta
monggo mendaftar melalui layanan online
BISA KIRIIMKAN nik NYA...di kecamatan
tawangharjo. dengan membawa bukti yang di
upload
Monggo silahkan daftar onliene
STATUS BIODATA DALAM PROSES
PINDAH.SILAHAKN DI TERUSKAN
PINDAHNYA ATAU proses batal pindah

di ambil di kecamatan karena cetaknya di
kecamatan

legalisir untuk apa,KK yang blum TTE di perbarui
saja melallui layanan online,ya mnanti dah dapat
TTE

185 Assalamualaikum min, mau ligalisir KK & legalisir untuk apa,KK yang blum TTE di perbarui
KTP bagaimana?Untuk pendaftaran polri
saja melallui layanan online,ya mnanti dah dapat
min,Aku sudah perbarui tapi KK nya sama TTE
ga ada barcode nya apa itu sudah dapat TTE
186 dengan adanya covid19 untuk pelayanan
penerbitan akta anak prosedur terbarunya
bagaimana ya pak? terimakasih,ketika
berkas yang diajukan sudah jadi
pengambilannya ke kantor dukcapill atau
bagaimana? trimakasih,
187 dengan adanya covid19 untuk pelayanan
penerbitan akta anak prosedur terbarunya
bagaimana ya pak? terimakasih,ketika
berkas yang diajukan sudah jadi
pengambilannya ke kantor dukcapill atau
bagaimana? trimakasih,
188 Min mau tanya Kalau mau perubahan kk
Yg suami udah meninggal syaratnya apa dan
prosesnya gimana???

silahkan daftar online,Akta kelahiran pengambilan
di kantor dukcapil dengan membawa berkas yang
di upload

silahkan daftar online,Akta kelahiran pengambilan
di kantor dukcapil dengan membawa berkas yang
di upload

silahkan mendaftar melalui online layanan akta
kematian otomatis akan mendapatkan KK dan KTP
sisa yang meninggal.NIK yang di masukkan adalah
pelapornya dan di kolom keterangan di tulis NIK
dan nama yang meninggal
189 Min mau tanya Kalau mau perubahan kk
silahkan mendaftar melalui online layanan akta
Yg suami udah meninggal syaratnya apa dan kematian otomatis akan mendapatkan KK dan KTP
prosesnya gimana???
sisa yang meninggal.NIK yang di masukkan adalah
pelapornya dan di kolom keterangan di tulis NIK
dan nama yang meninggal
190 Itu gimana ya pak,, sedang proses itu waktu sudah jadi atau belum ??idak perlu legalisir
tunggunya brapa lama,Sudah pak, brarti kalo
sudah begini tidak dilegalisir lagi kan pak
191 Itu gimana ya pak,, sedang proses itu waktu sudah jadi atau belum ??idak perlu legalisir
tunggunya brapa lama,Sudah pak, brarti kalo
sudah begini tidak dilegalisir lagi kan pak
192 Slmt mlm PK, saya mau ambil berkas Akte
kelahiran online, apakah bisa dikirim
melalui paket pengiriman, soalnya saya
takut virus,Krn daerah kami zona merah,
mkshmlm PK, saya mau ambil berkas Akte
193 Slmt
kelahiran online, apakah bisa dikirim
melalui paket pengiriman, soalnya saya
takut virus,Krn daerah kami zona merah,
mkshtanya kenapa nik saya belum terdaftar
194 Mau
di dispendukcapil ya ,,, Saya mau buat akta
Kematian
195 maaf saya mau nanya foto saya di KTP kan
lama di dompet jadi lembab dan gambarnya
jadi ngeblur dan gak jelas,, kalo mau di ganti
bisa gak foto nya ???? trima kasih

kita belum bekerja sama dengan paket pengiriman
??????

kita belum bekerja sama dengan paket pengiriman
??????

http://e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id bisa
daftar online
Bisa. Tetapi pada saat jam kerja senin sampai jumat
di kantor dinas dukcapil

196 maaf saya mau nanya foto saya di KTP kan
lama di dompet jadi lembab dan gambarnya
jadi ngeblur dan gak jelas,, kalo mau di ganti
bisa gak foto nya ???? trima kasih
197 Min, izin tanya.. untuk persyaratan
pembuatan Akta Kelahiran kalo gak ada
surat kelahiran dari RS/Bidan gimana ya ?
Kan dulu lahirannya di dukun beranak gak
ada suratnya kan, dan skrg si dukun
beranaknya udah meninggal
198 Min, izin tanya.. untuk persyaratan
pembuatan Akta Kelahiran kalo gak ada
surat kelahiran dari RS/Bidan gimana ya ?
Kan dulu lahirannya di dukun beranak gak
ada suratnya kan, dan skrg si dukun
beranaknya udah meninggal
199 Mau tanya kenapa nik saya belum terdaftar
di dispendukcapil ya. Saya mau buat akta
Kematian
200 Kak untuk keamanan ktp saya gimana yang
udah terlanjur ke kirim ke pihak lain tanpa
sengaja dan ternyata dia itu penipu takutnya
disalah gunakan,Solusinya gimana ya
201 In saya mau bikin akte, websitey kok g bsa
di buka2 ya

Bisa. Tetapi pada saat jam kerja senin sampai jumat
di kantor dinas dukcapil

anak umur 1 tahun keatas tidak mwwajibkan surat
kelahiran dari RS / Bidan.ada lebih baik, tidak ada
tidak apa apa

anak umur 1 tahun keatas tidak mwwajibkan surat
kelahiran dari RS / Bidan.ada lebih baik, tidak ada
tidak apa apa

http://e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id
http://e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id
waduh. bisa konsultasi lebih lanjut ke nomor wa
aduan 085 325 225 004,Mohon maaf kita tidak bisa
mengendalikan jika ktp di kirim kan ke orang lain.
Monggo silahkan di coba kembali. Mungkin saat
itu overload

