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NO

PERTANYAAN
Pak blangko di kecamatan gubug ndak ada
1
update lagi pak ?

JAWABAN
Info blangko cek di medsos ya,Saat ini masih
kosong

Pak saya dulu udah pernah buat ktp tapi
namanya salah, terus buat lagi ini udah nunggu
2 7bulan, udah bolak balik yerus ke capil tapi
katanya belum bisa di tujar terus gimana ini
Blangko kosong. Jika tersedia silahkan di
pak,Dan saya kan mau ke luar Negeri masih
daftarkan cetak ktp nya.Info blangko bisa pantau
sekolah, jadi saya kepikiran ktp sa
di medsos.Sekarang ketika tersedia blangko bisa.

Bagaimana cara mengurus KK double karena 1
tanpa nama anak anak yang satu lagi ada nama
anak anak, mau dihapus yang tidak ada nama
anak anak
E-KTP sudah jadi belum hari kamis soalnya
4
blangko sisah 353 keping.
3

5 mau ganti KTP yang baru soalnya saya udah
cerai sama istri
6 Apa sudah ada blangko KTP pak? Soalnya
saya udah 6 bulan pake surat keterangan
Selamat malem mau tanya nih kapan ya
7 blangko e-ktp di kabupaten Grobogan desa
godong

Silahkan datang ke dispendukcapil membawa 2
kk nya, nanti akan di verifikasi lebih lanjut,Lebih
baik jika membawa akta anak anak, surat nikah (
jika status kawib ) tau akta cerai ( jika cerai )
Surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
Harus di daftarkan kembali.
jika KK belum berubah cerai hidup, di rubah
terlebih dahulu... syaratnya KK asli dan fotocopi
akta cerai legalisir..
Surat keterangan silahkan di daftarkan kembali
ketika tersedia blangko,Info blangko bisa dj
pantau di medsos

Silahkan di pantau di medsos kita

pak.. kl mau mengambilkan org lain,misal ortu
/ istri.. bisa gk pak?soalnya.. punya saya.. ortu
8 dan istri masih surat keteranganPak.. saya
kemarin ke capi,ltp katanya ambilnya
kamis,baru ada blangko,saya sdh ke capil.. tp
tetep d suruh ambil hr kamis pak

Bisa. Yang penting harus keluarga.saat ini sudah
ada blanko,boleh.kita belum tahu kondisi di
bagian pengambilan. silahkan di konfirmasi ke
bagian pengambilan.

pak.. kl mau mengambilkan org lain,misal ortu
/ istri.. bisa gk pak?soalnya.. punya saya.. ortu
9 dan istri masih surat keteranganPak.. saya
kemarin ke capi,ltp katanya ambilnya
kamis,baru ada blangko,saya sdh ke capil.. tp
tetep d suruh ambil hr kamis pak

Bisa. Yang penting harus keluarga.saat ini sudah
ada blanko,boleh.kita belum tahu kondisi di
bagian pengambilan. silahkan di konfirmasi ke
bagian pengambilan.

10 Kak mau nanya cara buat akte kelahiran hilang
persyaratan apa y
Maaf Mau tanya,bikin KIA anak
11
persyaratannya apa aja

Cek dispendukcapil.grobogan.go.id,Lengkap
semua persyaratan...
Cek di dispendukcapil.grobogan.go.id ya.
Lengkap semua

KET

Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas

12 Maaf pak tadi saya di kecamatan grob saya
kasih ktp smntara saya bilangNya juga belom
ada blangko
Assalmu'alaikum wr.wbPak/buk apakah blanko
13
E-KTP untuk hari ini tersedia ?
Kosong
masih kosong
14 Info blangko
Assalamualaikum.wr.wb,Mau tanya apakah
Blangko nya sudah ada untuk di kecamatan
15 godong?soal nya kemaren kesana katanya
habis, di suruh balik lagi hari senin pagi
apakah sudah ada ?mohon informasi
nya,terima kasih,wassalamualaikum.wr.wb.

Saat ini kosong. Jika tersedia akan kita update di
medsos

16 Assalamualaikum.KTP nya atas nama lUKY
REVALDO SYAHRUL sudah jadi belom

Surat keterangan harus di daftarkan lagi ketika
tersedia blangko. Saat ini kosong.

Assalamualaikum.wr.wbPagi ...Mau tanya
apakah Blangko nya sudah ada untuk di
17 kecamatan godong?soal nya kemaren kesana
katanya habis, di suruh balik lagi hari senin
pagi apakah sudah ada ?mohon informasi
nyaterima kasihwassalamualaikum.wr.wb
18 Pak..di capil ada stok blangko ndx

Saat ini masih kosong.Jika tersedia kita update di
medsos. Silahkan di pantau
Saat ini kosong

Sya mau tnya soal akta klhiran bpk&ibu
19 sya,msalhnya udah dri hri rabu kemarin sya
mnta tlng ptugas desa sya utk d buatkn akta
klahiran,tp smpai skrang blm jadi.
20

Mau buat ktp udah bisa blm...?

21
Maaf Niki nopo nggeh termasuk wilayah
karang rayung nggeh,Untuk wilayah karang
rayung kpn blangko nya ada ya
Mau tanya bisa tolong cek kartu
22
keluarga.Nama ibu kandung

Jika di urus sendiri kita bisa melacaknya. Jika di
uruskan perangkat desa. Konfirmasinya sama
perangkat desa... nomor pendaftarannya berapa ??
Sehingga kami bisa melacak
Blngk okosong,Jika tersedia kita update di
medsos. Silahkan pantau.
Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas,untuk semua wilayah kabupaten
grobogan.printer masih terbatas. pendafaran di
kec

Nama ibunya di database menir, ayahnya reso d
bisa,Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
23 Pak mau tanya apa suket udah bisa d tukerin
ktp asli.Brarti harus ke dinas... Ke kec.toroh gk Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
bisa ya
Dinas

assalamualaikum,,, pak blangko ktp di
dispendukcapil Purwodadi masih ada gk utk hr
24 ini?mau gnti surat keterangan ktp mnjd ktp asli
pak.di dinas Purwodadi kantornya ttup smpe
jam brp pak?kmaren" sdh dtg ke kecamatan tp
blangko slalu kosong trz... m'ksih.

ada,Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas,jam 15.00.

Pengadaan dan distribusi menjadi kewenangan
25 Dah 6 bulan kok blangko slalu gk da si bos,
surat keterangan perpanjang lg huffff
pusat geh. Mohon maaf keterbatasannya
siang bpk/ibu blankgo persediaan blankgo hari
26
ini habis..ya
betul
Saat ini masih kosong.Minggu ini kemungkinan
27 Assalamualaikum apa sudah ada blangko ya
mas/mba?
tersedia. Silahkan di pantau medsos kita
Sudah jadi belum ektpnya blankonya sudah ada
28
belum
Blangko masih kosong.
ini pencetakan dan distribusi pertama ketika
Apakah KTP A.n Oviana dengan NIK Tersebut massal. jika pernah mengalami perubahan data
29
sudah di distributorkan ke kecamatan/kantor
maka bisa di daftarkan kembali untuk cetak e ktp
kelurahan desa
nya.
Assalamualaikum kalau langsung buat ktp di bisa. tetapi antrian lebih banyak dan lebih lama
30
capil saget mboten min?
sehingga harus bersabar
Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
31
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Belangko ya masih Ter sedi a?
Dinas
Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
32
Saya mau tanya blangko buat e-ktp masih apa Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
gak
Dinas
hemsss. semua legalisir , pelayanan dokumen
kependudukan GRATIS.jika anda membayar itu
33
Assalamualaikum Pak/Bu, mau tanya ligalisir berarti membayar jasa orang yang
KK, KTP, dan AKTA bayar ngga ya? kok
menjalankannya karena anda minta tolong kepada
saudara saya ligalisir disuruh bayar 300rb
orang tersebut. mungkin bisa di pahami geh.
Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
34
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Pak blankone buat KTP np mpun enteng pak Dinas
Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
35
Pagi pak,Mau tanya blangko nya datang kpn lg Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
ya
Dinas

36
Apakah stok bangko hari ini sudah ada?
37

Kok trbtas mas?

Maaf pak ini bener nggak ya ini yang punya
suket bisa cetak ktp asli?Bulan kemarin saya
38
mau cetak katanya yg d utamakan yg belom
pernah rekam ektp gtu.Berarti yg perubahan
status bisa d cetak ya pak?

39
Untuk kec. grobogan kok gk ada daftarnya
Asalamualaikum Pak mau tanya hari ini
40 blangko nya sudah Ada belum ya d kecamatan
godong
Selamat pgi mau tanya Menurut Informasi hari
Ini wilayah godong ada blangko Benarkah klau
41
ada kita mau Ke Sana pak Mohon infonya Yg
jelas
42
Ada no. Wa nya?.Terimakasih.
43 Bnar kah blangko hari ini trsedia
Admin maaf mau tanya itu maksut dari 8000
keping dinas itu apakah di dinas ada stock
44
blanko sebanyak itu,trus kalo saya ke dinas
berati tinggal nuker ktp sementara saya ya?
Maaf mohon bimbingannya

sekarang semua di layani kecuali perubahan
tanggal masa berlaku menjadi seumur hidup.bisa
grobogan ikut stok wirosari. pendaftaran tetap di
kecamatan masing masing dan petugas yang akan
membawa ke kecamatan terdekat yang memiliki
stop blangko. atau silahkan datang ke dinas
petugas baru perjalanan ke dinas untuk
mengambil blangk

petugas sedang perjalanan untuk mengambil
blangko ke dinas
085 325 225 004.monggo itu nomor layanan
aduan ( khusus chating ). untuk telepon ke nomor
0292 421940
benar

Blanco ktpnya masih pak buk?

betul
Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas

ternyata nomer hp yang saya masukan salah
sehingga saya tidak bisa mendapatkan kode
aktivasi, bisakah direset ulang?

934906 ini kode aktivasinya. selanjutnya login
dulu dan ganti nomor hp yang aktif

45

46

Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
itu masih copyan yang lama. sekarang sudah tak
perbaiki hehehehehehe

47 Pak , besok pagi hari rabo saya mau datang ke
dinas apa masih ada sisa blangko.nya pak ..
masih ada

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59

persyaratan : ktp /surat keternangan asli, jika
hilang : surat kehilangan. dan fc kk jika rusak :
ktp yang rusak dan fc kk,.JAM PELAYANAN
SENIN-KAMIS : 08.00-15.00 WIB ISTIRAHAT
Kak pelayanan percetakan e ktp sampai jam
: 12.00-12.30 WIB JUM’AT : 08.00-13.00 WIB
berapa nggih? Persyaratannya apa saja?
ISTIRAHAT : 11.30-12.30 WIB (0292
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Belom dapat blangko KTP dari tanggal 16
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Desember 2019 sampai sekarang.
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
apakah blanko ktp elektronik masih tersedia? Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Apakah blangko untk hri ini trsedia
Dinas
Untuk har ini blanko untuk kecamatan toroh
selalu pantau medsos ya...info blangko selalu kita
sudah ada belum
update
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Apakah blangko untuk ktp sudah ada apa
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
belom pak
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
ada e KTP ngk pak
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
kak ktp atas nama ini sudah jadi apa belom
Dinas
blangkos elalu kita update di medsos silahakn di
Taseh mboten mas blangkone..suwun
pantau
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
mau menanyakan apakah blangko E-ktp sudah Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
tersedia?
Dinas
Mau tanya sebelumnya,itu pelayanan ktp hari
sabtu buka apa tidak?
Libur. Hanya senin sampai jumat
Surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
Padahal tetangga saya kalau lewat kecamatan Harus di daftarkan lagi di kecamatan atau ke
sudah jadi
dinas

60

Blangko ktp udah Ada Blum pak..?

61

untuk KIA siswa SD N 2 Kronggen kec.brati
apa sudah jadi
Hari ini kalau ke capil positif bisa cetak Ktp
62
asli ya
Apakah blanko ktp baru sudah
63 tersedia?Khususnya untuk kecamatan
tegowanu
64

65

Persediaan blangko KTP el masih tersedia
sampai Minggu depan tidak ya?
Bapak blangkone taseh wonten boten??

66 Kalo mau masukan anak ke KK syarat nya apa
saja?Status pernikahan sudah cerai tapi si anak
lahir sebelum putusan ceraiDan sekarang entah
dimana keberadaan bapak nya

67
Ktp cm suket apa sdh ada blangkonya

68
Selamat siang pak.saya mau buat ktp apakah
udah ad blangkonya iya pak.

69
.ktp sekarang berupa lampiran.. Apakah sudah
ada blangkonya buat E-KTP asli

Silahkan pantau di medsos. Akan kita Info kan
ketika tersedia
mohon maaf masuknya melalui layanan depan
geh ??? bisa di foto tanda terimanya , nanti akan
kita konfirmasi ke bagian pengambilan
Positif
Sering cek medsos kita ya. Info blangko selalu
kita update.
Kalau untuk minggu depan belum dapat di
informasikan. Karna pelayanan masih
berjalan.Pantau saja medsos kita. Info blangko
selalu kita share di medsos
blangko selalu kita update di medsos. silahkan di
pantau
KK asli, akta cerai, surat lahir dari dokter/ bidan
yang membantu melahirkan,A. Kelahiran Baru 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 e
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
penentuan nama ayah disesuaikan dengan
peristiwa pernikahan atau perceraiannya. apabila
mau perubahan nama ayah di akta kelahiran di
tetapkan dengan pengadilan negeri.untuk lebih
jelas silahkan datang ke dispendukcapil
membawa bukti bukti pendukung yang

70 Kalau akte ank pertama kan KK ny atas nama
mantan suami.Dan AKTE nya nama ayahny
nama ortu skarang.Kalau mau ngerubah
sayatnya apa njeh.
Selamat pagi, mau tanya saya melakukan
request pengganti an e-ktp melalui website,
71
status nya sudah di cetak. Itu apa sudah bisa di bisa di ambil. syaratnya KTP / surat keterangan
ambil
asli datang ke dinas

72
Masih ada blangko ktp kak

73
MAU MENANYAKAN KETERSEDIAAN
BLANGKO KTP PAK

74
Mau nanya pak,kalo mau ngambil ktp di
kec.grobogan bisa nggak pak?
Minta info'y pak...Keponakan saya suami'y
orang boyolali dan belum pindah tempat ke
75 grobogan...kemaren pas nikah status'y
numpang nikah.Sekarang keponakan saya
sedang hamil...klo nanti anak'y lahir akte'y
bagaimana pak ?

76
Belangko suda apa blm ?
77 bagaimana cara untuk pendaftaran akta
kelahiran secara online?trmksh
Mau tanya apakah blangko ktp nya sudah
78
tersedia...?
79 Data KTP el tidak ditemukan

80

KTP dah jadi belum,,
81 Utk stok hari senin diumumkan kpn pak
82 No.password akun?
83

Gini bu..saya ank nya..ca sy di ksh ktp ny..tp
agak buram ini ktp nya..mohon bisa di bantu
bu pak

Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
akta kelahiran bisa di buat dimana saja sesuai
dengan anak tersebut mau di daftarkan. contoh
jika lahir di grobogan sedangkan anak tersebut
mau didaftarkan di KK boyolali maka nanti
pembuatan aktanya di boyolali. nanti di akte tetap
tertera tempat lahir
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
masuk di web layanandukcapil.grobogan.go.id
ada menu bantuan yang bisa di buka
sudah
Silahkan di cek
surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
harus di daftarkan kembali,Stok blangko KTP
tersedia.Pendaftaran dan pengambilan "TETAP"
dikecamatan masing2, petugas yg akan
mencetakkan KTP nya di 5 Kecamatan tersebut
atau langsung datang ke Dinas
SENIN PAGI
281395 monggo
mohon maaf sekali lagi data data personal
seseorang di lindungi undang undang. sehingga
apabila membutuhkan silahkan datang ke
dispendukcapil

84

85

86

87

88

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
(untuk akta yang hilang) 2. Akta kelahiran yang
Assalamualaikum pak/buk Ajeng tangklet akte rusak/ fc akta kelahiran yang hilang 3. Fc KK dan
ne telas dimaem rayap TPI sh gdah foto copy KTP el 4. Fc KTP pelapor ditambah form f. 2 01 (
ane n NK Damel akte syarat² e npo mwon
surat kelahiran dari desa ) dan fc ijazah nya ( jika
nggeh
ada per
Maaf pak,,,suami'y kan belum pindah tempat
ke grobogan,,jadi belum masuk ke kk yg
lebih baik di pindahkan dulu. seandainya tidak
baru...nanti klo mau membuat akte apakah si juga tidak apa apa. nanti anak di ikutkan ibunya di
suami ini harus pindah tempat ke grobogan
grobogan dan mencetak akta kelahiran di
dulu ?
grobogan
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Blanko utk KTP masih ada gak yaa
Dinas
Assalamualaikum, mau tanya dukcapil kalo
sabtu libur apa nggak?
Libur
Untuk mnganbil motor di lising OttoKatanya
data Lum ada Lum regristrasi katanya,Udah
masuk belum datanya di komputer

89 Maksud dari syaratnya ktp asli/surat
keterangan asli itu gimana pak? soalnya kan
aku sebelume blom punya ktp asli / surat
keterangan asli,, baru mau bikin

90

maksud didistribusikan apa ya

91
ktp atas nama Meliana Siemadhinata sdh jadi
belum ya?

92
Blangko kapan adanya saya dah 7 bulan buat
ktp blum jadi2

Sudah di konsolidasi. Waktu tunggu 1x24 jam.
Besok silahkan di coba kembali
kalau baru bikin harus perekaman terlebih dahulu
di kecamatan atau langsung ke dinas. syaratnya
membawa fc kk.jika jaringan lancar akan
mendapatkan KTP, jika tidak lancar maka akan
mendapatkan surat keterangan. setelah itu surat
keterangan di daftarkan m

itu distribusi waktu KTP massal,ketika sudah ada
perubahan data silahkan di daftarkan kembali
untuk cetak ktp nya,Stok blangko KTP
tersedia.Pendaftaran dan pengambilan "TETAP"
dikecamatan masing2, petugas yg akan
mencetakkan KTPnya di 5 Kecamatan tersebu
surat keterangan tidak otomatis di cetak. harus
didaftarkan kembali,Stok blangko KTP
tersedia.Pendaftaran dan pengambilan "TETAP"
dikecamatan masing2, petugas yg akan
mencetakkan KTPnya di 5 Kecamatan tersebut
atau langsung datang ke Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas

93
pak saya mau tny kl mau bkn akte klhrn syrat
ya ap aj

94
mas kl mau bkn akte klhrn syrt ya ap saja pax ,
Kalo usia 33 pak

95
Blangko KTp sudah ada Blm Ya Mba? Suwun
Untuk Wilayah kec Klambu
Selamat siangMaaf mau tanya, kalau hari
Sabtu, kecamatan buka sampai jam berapa
96 ya?Dan apakah stok blangko KTP nya masih di
kecamatan Karangrayung?Baik terimakasih
infonya
97
Untuk poin no 3 fto 4x6 pakai bigron tidak?
98

Udah jadi belum e-ktp nya

99
Apa bner ktanya dikcmtan krryung ada blanko

100
Apakah blangko untuk kec Wirosari masih
bapak/ ibu

A. Kelahiran Baru1. Surat Keteranan kelahiran
asli (F2.01) dari desa/kelurahan2. Fc akta
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
yang dilegalisir3. Fc KK dan KTP el dan aslinya4.
Surat keterangan kelahiran dari RS/dokter/bidan
penolong (untuk kel
A. Kelahiran Baru 1. Surat Keteranan kelahiran
asli (F2.01) dari desa/kelurahan2. Fc akta
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
yang dilegalisir3. Fc KK dan KTP el dan aslinya
5. Fc KTP el pelapor point 4 diganti dengan
fotocopi ijazah
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
seharusnya kelahiran genap : niru, ganjil : merah.
tetapi kita masih menerima seadanya. yang
penting jelas
silahkan di daftarkan. surat keterangan tidak
otomatis di cetak
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas

A. Kelahiran Baru 1. Surat Keteranan kelahiran
asli (F2.01) dari desa/kelurahan,2. Fc akta
101
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
yang dilegalisir, 3. Fc KK dan KTP el dan
Kalau bikin akta kelahiran syaratnya ap aja ya aslinya,4. Surat keterangan kelahiran dari
gan??
RS/dokter/bidan penolong (untu

SAYA MAU MENANYAKAN APA SUDAH
BLANGKO E-KTP UNTUK KECAMATAN
102
TOROH SOALNYA RESI SAYA SUDAH
HABIS MASA AKTIFNYA DAN SAMPAI
SEKARANG BLOM PUNYA E-KTP

Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas

Pencetakan E-KTP ( diberi surat keterangan
103 sudah lama ) apkh bisa dicetak E-KtP nya di
dispendukcapil..??Aduan / masalah/
pertanyaan yang dapat kami bantu

104

105

106

107

108

109

110

bisa. silahkan di daftarkan
berkas yang wajib di bawa adalah berkas yang
maaf pak klo keterangan sprti ini berarti kartu njenengan upload .nanti pengambilan di dinas di
KIA sdh bs d ambil y pak,dan syarat utk
loket pengambilan. bilang saja KIA online. nanti
mngambilny berkas apa sja yg hrs d bawa y
akan di carikan. ini KIA sudah ttercetak dan siap
pak, terimakasih
diambil
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Mohon maaf bapak /ibuk ada blangko nya
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
moreng geh
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Karangrayung masih ada gk....blangkonya
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
pakMau ambil ktp
Dinas
Mas mau tanya, KTP nya ibu Sri Sulasih udah suket tidak otomatis di cetak. harus di dafarkan
jadi apa belum?
kembal
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Stok blanko masih ada nggak pak
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
apakah blangko ktp sudah ada pak?
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Mu tanya pak apakah blangko e KTP sudah
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
ada
Dinas

bisa. tetapi ketika mengambil harus menyerahkan
suket asli dan memperlihatkan notifikasi sms
111 Asslmkm... Nderek tAngklet bos... Masa
belaku suketku hampir habis... Tpiii aku masih pengambilan, layananonline di alamat :
diluar Jawa... Ap bs lewat online bos..
layanandukcapil.grobogan.go.id
ada
112 Min, maaf hari ini blanko ktp ada gk ya
113 mohon infonya untuk syarat dan alur KTP
baru karena yg lama hilang bagaimana?

langsung datang ke kecamatan atau ke dinas
untuk cetak ktp nya

114
Info stok blangko hari ini bos

Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTPnya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas

115 Maaf pak. Mau tanya. Klo ktp sementara mau surat keterangan yang asli di serahkan untuk
ganti yg Ekpt itu persyaratanya ap pak.
daftark e ktp
Maaf, mau tanya sdh punya ktp tetapi namanya
kurang benar tertulis jumiyati yg benar jumiati
116
cuma data pendukung berupa ijasah dan
KK diperbaiki terlebih dahulu.jika ijazah hilang
dokumen lainnya dimakan rayap tinggal surat bisa minta surat keterangan dri sekolah bahwa
nikah apa bs sbg pendukung mengganti ktp
yang benar adalah ..ditambah dengan surat nikah
Berarti Saya Harus Ke Dinas Untuk Cetak
117 Print Nya Klo di Kec kLambu Blm Ada
Printer nya..Atau Bisa Print Di wilayah kec
Godong.Terima Kasih Informasinya

daftar di klambu. petugas klambu yang akan
mencetak di kec. godong.atau silahkan langsung
ke dinas

119 Saya kemaren rekam ktp hari kamis tanggal 6
Feb 2020

KK asli. dokumen pendukung untuk
mencantumkan nama ibu, bisa akte kalhiran, bisa
surat nikah, dlluntuk perubahan rt yang penting di
KK sudah betul. nanti ktp di daftarkan cetak
otomatis akan menyesuaiikan
silahkan konformasi kembali ke bagian
perekaman di kecamtan atau di dinas. apakah
langsung di cetak atau tidak ???

Selamat siang admin Dukcapil_grobogan @
saya mau tanya, saya seorang duda KK yang
120
asli hilang la itu harus buat KK baru tanpa
anggota apa ikut orang tua lagi,la trus gimana
cara membuat KK baru lagi trima kasih ????

syaratnya : 1. surat kehilangan KK dari kepolisian
2. fc KK atau KTP nya. silahkan pilih boleh
berdiri sendiri boleh ikut dengan orang tua.
langsung datang saja ke kecamtan untuk cetak KK

Kalau mau perubahan data syaratnya apa
118
saja,,,soalnya ada kesalah penulisan RT di
KTP,,dan di KK tidak tercantumkan nama ibu
kandung

121

Klou masa resi nyh hbis kita harus rekaman
ulang atau tidak ya,Surat keterangan maksud
saya

tidak perlu. cukup daftarkan surat keterangan
tersebut di kecamatan atau langsung ke dinas
untuk di cetakkan ktp nya

Pak/buk saya mau ganti nama kk.ktp.samain
yang di akte bisa

akan di verifikasi terlebih dahulu dengan database
sebelum menentukan bisa atau tidaknya. silahkan
datang ke dispendukcapil membawa kk dan ktp
asli dan dokumen pendukung perubahan data
tersebut.

122

Kak mau tanya. Ktp saya berlaku sampai 2017.
Katanya dulu kan itu sudah mewakili ektp. Tp
123 kok saya cek status. NIK saya tidak terdaftar
ya? Apakah harus diganti ektp yang baru?Kalo
semisal pergantian agama harus bawa syarat
apa kak?

untuk pergantian agama dari apa menjadi apa ???
syaratnya KK asli dan dokumen perubahan agama
tersebut, jika non islam menjadi islam maka ada
dokumen syahadat yang dikeluarkan KUA, dan
sebagainyaktp tidak perlu di ganti karena berlaku
seumur hidup. akan

sementara baru ada 5 kecamatan yang punya
printer. silahkan di daftarkan di kecamatan
masing masing. petugas yang akan mencetakkan
124
Blangko buat kecamatan godong karangrayung di kecamatan terdekat yang ada printernya. atau
udah ada belum pak
langsung ke dinas
Asalammualaikum bu mau tanya mau ngambil
Di daftarkan dulu di kecamatan masing masing
125 ktp atas nama riyan alek setiawan ..krajan
sedadi rt 0.5 rw02. Trmksih
atau langsung ke dinas
Pak /Buk.Saya mau mengajukan ktp kok nggak
126
bisa
bisa di schreen shoot kenapa kok tidak bisa ??
127 KTP elektronik atas nama Kiki putri hardani
(NIK : 3315134202950008) apakah sudah jadi.
saya mau bertanya apakah KK saya sudah
128
terfaftar online?

surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
harus di daftarkan kembali
sudah untuk keperluan apa ???? ada yang tidak
bisa di cek secara online

129 Assalamualaikum bpk/ibu mau nanya KTP atas surat keerangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
nama Lukman umar udh jadi apa blum?
harus di daftarkan lagi
data kita sudah online.
130 Kk kok belum online
131 Mohon maaf apa sudah ada kertas untuk KTP
njih
132 Mau membuat akte kelahiran

Sudah ada. Silahkan di daftarkan di kecamatan
masing masing atau langsung ke dinas
Monggo silahkan datang ke dispendukcapil

133 Saya sudah punya Ktp sementaranya pak,mau
tanya blangkonya sudah ada apa blm
134 mau tanya cara buat akta kelahiran
135 Kak tutup nya jam berapa kak

Blangko ada. Silahkan di daftarkan cetak
Bisa di klik dispendukcapil.grobogan.go.is
Jam 15.00

136

Maaf min mau tanya kalau penukaran KTP pas
rekaman dulu di kecamatan Geyer tapi di tuker Bisa di wakilkan tetapi harus membawa surat
di Dinas bisa? Dan apakah di wakilkan bisa? keterangan yang asli.

Kak mau nanya..saya sering datang ke
kec.Brati untuk mengambil ktp dengan bawa
137
surat keterangan..knp di kec.Brati blanko nya
selalu habis.sampe masa berlaku surat
keterangan saya sudah mau habis??
138 Mau tanya cara membuat akta kelahiran itu
bagaimana? Syaratnya apa saja?Terima kasih
Assalamualaikum min,kalo mau buat KTP tapi
139 domisili KK di Tangerang itu bisa buat KTP di
Capil pwd gak ya?
Assalamualaikum min,kalo mau buat KTP tapi
140 domisili KK di Tangerang itu bisa buat KTP di
Capil pwd gak ya?
suketku wes tk tumpuk kok kon ngenteni 1 bln
baru jadi,itupun klu bisa jadi ,ktanya
141
pegawenyaaaa,mau bikin ke dinas , suketku
udah ku tumpuk di kec.

Silahkan pantau medsos kita.Bisa langsung
datang ke dispendukcapil Blangko selalu kita
update di medsoa
Silahkan cek di web
dispendukcapil.grobogan.go.id
Teknis nya bisa. Tetapi tergantung jaringan pada
hari itu. Silahkan langsung datang ke
dispendukcapil Grobogan
Teknis nya bisa. Tetapi tergantung jaringan pada
hari itu. Silahkan langsung datang ke
dispendukcapil Grobogan

Jika memilih ke dinas. Suketnya silahkan di ambil
di kecamatan untuk di bawa ke dinas.

142 Saya mau bikin bpjs,Tapi semua data kk saya
kok belum online?
143 Menanyakan apakah e-KTP atas nama Noera
Dear Deviatries sudah sudah jadi apa belum.
kalo bikin akta berapa hari terus untuk biaya
144
berapa
145

Mau tanya? Blangko KTP nya apa sudah ada? jumlah blangko di dinas 507 keping

Pak saya mau bikin akte kelahiran tp buat ank
tiri bs tdk bw srt nikah kmi,Waktu jdi istri saya
146
istri saya dh punya ank dr suaminya yg dl tp
cm nikah siri.It bw srt nikah saya
tdk?Syaratnya apa aj? Anknya dh usia 17 thn
147 Dah ada blangko blum pak
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

159

Akan kita usulkan konsolidasi sekeluarga.
Silahkan besok di coba kembali untuk
pengecekan data maupun BPJS nya.
Surat keterangannya di daftarkan kembali ke
kecamatan masing masing atau ke dinas untuk di
cetak ktp
Sehari jadi. Dan gratis. Persyaratan bisa dilihat di
dispendukcapil.grobogan.go.id

Mohon maaf. Jika nikah siri berarti sebagai anak
ibu karena anak lahir tidak berdasarkan
pernikahan yang sah.Untuk lebih jelas silahkan
datang ke dispendukcapil di loket B.Cek di
dispendukcapil.grobogan.go.id ya.
ada
Sehari jadi. Silahkan datang ke dinas. Untuk hari
klo utk proses gnti fto ktp apa lgsung jd hri itu ini blangko tinggal sedikit. Besok pagi blangko
juga
tersedia kembali.
Selamat siang, maaf Untuk pengambilan KTP
jam berapa (dan istirahat)?
Jam 08.00 - 15.00
Assalamu'alaikum., kalau mau perpanjang
masa aktif ktp sementara bisa langsung di capil bisa di kecamatan masing masing. bisa juga ke
kan min.?
capil. silahkan pilih
Silahkan di daftarkan di kecamatan masing
mau tanya apa ktp saya udah jadi. makasih
masing
Mohon info pelayanan dukcapil jumat sampai Senin - kamis : 08.00 - 15.00Jum at : 08.00 jam brp?saya mau ambil ktp.
13.00Sabtu minggu libur
1. Surat kehilangan dari kepolisian dan fc kk, jika
Cara mengurus kartu identitas anak yang
sudah 5 tahun bisa ditambahkan foto 4x6 1
hilang bagaimana???
lembar
ada,Pendaftaran di kecamatan masing masing atau
Mbk dah ada blngko KTP
langsung ke dinas
Minta tolong disinkronkan, anak sya blm bsa Waktu tunggu 1 x 24 jam geh. Setelah itu di coba
masuk di sistem bpjs
lagi
1. Surat kehilangan dari kepolisian dan fc kk, jika
Cara mengurus kartu identitas anak yang
sudah 5 tahun bisa ditambahkan foto 4x6 1
hilang bagaimana???
lembar
Ada. Bisa di daftarkan di kecamatan masing
Mau tanya ini di Capil ada blangkonya?
masing atau ke dinas
Malem, mau tanya? Besok Kamis ,13
February 2020 stok blangko di kantor dinas
masih ada apa gak ???
bisa langsung datang ke dinas.
mohon maaf, saya menggangu, saya ingin
menanyakan terkait EKTP, saya sudah 9 bulan
EKTP saya sampai sekarang belum jadi,
padahal cuman perubahan data belum kawin
menjadi kawin, sampai sekarang. masih di
Silahkan suketnya di daftarkan di kecamatan
kasih surat keterangan sementara, mohon di
masing masing atau ke dinas. Stok blangko
bantuan
tersedia

kn dh daftar pk.ktnya belangkonya habis.ni dh
160 ada belangkonya belum pak.kn kemarin di
kasih ktp sementara
Silahkan di daftarkan kembali untuk cetak ktp
A. Kelahiran Baru 1. Surat Keteranan kelahiran
asli (F2.01) dari desa/kelurahan 2. Fc akta
161
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
saya ingin mengurus/membuat akta kelahiran yang dilegalisir 3. Fc KK dan KTP el dan aslinya
pak karna saya belum punya...bagaimana cara 4. Surat keterangan kelahiran dari
nya dan apa yabg harus saya lakukan
RS/dokter/bidan penolong (u
162

kpn ktp saya jadi, karena saya daftar udah dri
bulan 11 pak...

surat keterangan tidak otomatis di cetakkan ktp
nya.silahkan daftarkan kembali di kecamatan
masing masing atau langsung ke dinas

163 Buat hari Jum'at besok masih ada blangko KTP
gak pak
stok blangko di capil grobogan masih ada gk
164
ya mas,Purwodadi
pagi pak mau tanya kantor hari jumat buka
165
nyampe jm brp ya
Assalamualaikum,Untuk hari ini blangko
pembuatan ktp ada pak..?Untuk blangko hari
166
ini ada kan pak..?Terima kasih atas
pelayanannya pak..memuaskan??

silahkan di daftakan dikecamatan masing masing
atau langsung ke dinas. stok blangko tersedia

Mau tanya kak..apakah untuk mengurus pindah
domisili berarti skrng langsung ke Capil tdk
perlu minta surat pindah dr desa?
169 Blanko ktp tegowanu hari ini ada tdak ya

betul. untuk pindah antar kabupaten / kota
langsung ke dispendukcapil. syaratnya KK dan
KTP asli
cek medsos ya
daftarkan saja di kecamatan atau langsung ke
dinas. stok blangko lihat di medsos ya

cek postingan kita ya
Jam 13.00

Siap. Terima kasih
ampirkan KK asli dan fc ijazah, fotocopi SK
167 tentang cara perubahan kk jenjang pendidikan pekerjaan ( jika ada SK nya ) jika tidak ada bilang
dan pekerjaan anak
saja mau ganti pekerjaan
168

170

sudah jadi blum mbak ktp nya
Mau tanya, apakah yang suket sudah bisa
171
cetak KTP

172
Minta tolong untuk mencetakkan SUKET
173 Apakah blangko sudah tersedia?
174

Pak blangko e ktp daerah brati masih?

175 Maaf pak/ buk di kecamatan grobogan udah
ada blangkonya blum ya
Kalo orang karangrayung ambilnya di
176
karangrayung ap godong?
177 Hari apaa ,ada blangko ktp nya bu..?

bisa. daftarkan saja di kecamatan atau ke dinas
Bisa tetapi tidak melalui media sosial tetapi
melalui layananonline dialamat :
layanandukcapil.grobogan.go.id,Silahkan
mendaftar akun dan pengajuan ktp nya di layanan
online
sudah
Yang tidak ada stok blangko, pendaftaran tetap di
kecamatan masing maaing
Blangko ada. Silahkan datang ke kecamatan
masing masing. Atau langsung datang ke dinas.
Karangrayung
Cek di postingan medsos hari senin

178

Buat besok Jum'at ada blangko ktp gak pak

179

selalu cek postingan kita ya
Silahkan di daftarkan cetak di kecamatan masing
masing atau langsung ke dinas,Surat keterangan
tidak otomatis di cetak ktp nya.

Ktp saya Sudah jadi pa blum??
Assalamualaikum pak/ibu mau tanya apakah
akte kk sama ktp bisa di ganti gak ada
180
kesalahan sedikit pak tempat lahir sama ijazah kesalahannya apa menjadi apa ??? untuk
enggak sama,,
keperluan apa kok di ganti ??
Assalamualaikum pak. Pak ini saya lagi
dirumah sakit . Anak saya usia 7 bulan masuk
181 igd .rawat inap. Tapi anak saya belum kedaftar
bpjs. Gegara sewaktu lahir kk dan akta
kelahiran yg sudah jadi harus direvisi lagi
karna tgl lahir salah. Dan yg mengurus

186 Atau butuh surat pengantar aja dari
kelurahan?Atau bagaimana?Mohon dibantu

.langkahnya 1. silahkan komunikasikan ke bidan
desa kenapa kok belum jadi , sehingga bidan desa
bisa koordinasi dengan kami untuk
menyeleseikan kk dan akta tersebut.langkah 2.
akan kami cek melalui NIK dan No KK, dan
riwayat pendaftarannya . jadi silahka
Ktp asli (status belum kawin ) dan fc kk ( yg
status kawin ),Jika sudah punya surat keterangan (
status kawin ) cukup itu saja
Cek postingan medsos hari senin
Akan di cek senin ya. Pastikan no hp yang di
masukkan aktif dan bisa menerima sms
Silahkan pantau di medsos. Hari senin akan kita
posting
Surat kehilangan dari kepolisian dan fotocopi
KK.Bisa daftar di kecamatan masing masing atau
langsung ke dinas

187 Mau tanya apa hari minggu ada pelayanan
pembuatan suket el. Terima kasih

Tidak ada. Pelayanan sesuai jam kerja. Silahkan
cek di dispendukcapil.grobogan.goid

182 Mau tanya,syarat pembuatan e ktp baru untuk
keluarga baru menikah apa saja?
183 Mau tanya. Sisa blangko msih gk y
minta kata kunci utk mendaftar akun online
184
baru dukcapil
185

Blanko ektp sudah ready blom pak.

KK dan KTP saya kan sudah jadi sejak lama
yaitu sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi saya cek di
188 online kok gak ada datanya ya baik saya
ataupun istri. Apa memang belom dimasukkan
di online nya njeh..? Sehingga tiap kali ada
Ktp yang sudah jadi otomatis online. Untuk
pemilu saya gak dapat lampiran bua
pemilu silahkan di konfirmasi ke KPU.

189

Klo akte lahir hilang gmn cara urus nya ya p
Mas mau tanya.!! blangko masih ngg.? Di
190
kecamatan penawangan

B. Akta Hilang / Rusak 1. Surat keterangan
kehilangan dari Kepolisian (untuk akta yang
hilang) 2. Akta kelahiran yang rusak/ fc akta
kelahiran yang hilang 3. Fc KK dan KTP el 4. Fc
KTP pelapor5. fotocopi surat nikah ( jika tidak
ada fotocopi akta kel
info lengkap silahakan cek medsos kita ya

mengurus surat cerai dan mencabut
kependudukan dua hal yang berbeda. mengurus
191
surat cerai di pengadilan agama,untuk mencabut
Assalamualaikum,, mau bertanya jika mngurus kependudukan, anda bisa minta tolong
surat cerai/ mnacbut kependudukan bisa
dispendukcapil kalimantan timur untuk membuat
kah,,,??? sya warga grobogan tpi tgl di kaltim surat resmi kedinasan kepada kami pokok permsa
maaf mau nanya,dulu saya kan sudah bikin eKTP ,tetapi sudah ngga jelas dan saya minta
192
surat keterangan ,kalau mau ambil KTP nya
ktp di tarik dulu baru di perbarui. silahkan datang
LG yg baru,saya harus bikin LG e-KTP,apa e- ke kecamatn masing masing atau langsung ke
KTP saya yg di tarik dulu sudah di perbarui ya, dinas
193 Selamat siank,blangko ktp nya udah ada blom
zaw,ats nama ALFARUQ ALIFARISTA
Blangko ada
Sya dri kab.indramayu n mau pindah tmpt ke
194 kab.grobogan, kec. Sumberjosari karang
rayung,Kira2 bsa gk pak lwt online. N kna
biyaya berp y pak. Soal nya sy perlu bngt
195

Mohon maaf layananonline belum memfasilitasi
pindah datang.Setelah mendapatkan surat pindah
silahkan datang langsung ke dispendukcapil.
Layanan kita langsung jadi.
info lebih lengkap silahkan di cek di media sosial
kita ..

Apa masih ada blangko
Mat sore pa sy tingal di jkt kk sy lupa sy bawa
kita bisa bantu kirim seperti ini. mohon
196 sy bisa liat poto nya ga .atas nama herudin
tingal di kecamatan toroh
dimaklumi
Stok blangko yg masih tersedia dimana aja
197
Min?
info lengkap lihat postingan kita di instagram
Selamat sore. Pak/bu mau tanya.. Setelah
menikah data nama saya kok jadi salah ya.
198 Padahal dibuku nikah udah bener. Tapi pas
kemaren bikin ktp Ssama kk baru namane jadi
salah.. Di buku nikah sama ktp. Kk yang lama
udah bener penulisannya DIAH tapi pas ke
Saya mau konfirmasi lagi Atas nama yudi ari
prayogo Nik 3374082701940001Kapan bisa d
cek d BPJS
Saya mau nanya , saya warga grobogan kalau
200 mau pindah jagi warga sragen syaratnya apa
ya?
199

201

solusinya dilakukan konsolidasi data. kirimkan
NIK dan no KK nya dan mau bikin rekening
bank apa ???? setelah di konsolidasi waktu
tunggu 1 x 24 jam setelah itu silahkan di coba
kembali membuat rekening di bank tersebut.

hari ini akan kita lakukan konsolidasi ulang.
besok bisa cek kembali di BPJS
Kk dan ktp asli. Silahkan langsung datang ke
dispendukcapil

.saya ingin membuat kk tapi nama ibu saya
dibuku nikah dan ijazah berbeda.apakah harus Silahkan datang ke dispendukcapil. Nanti akan
membenarkannya di KUA?
diverifikasi di cek dengan database nya.

Sya kecamatan karangrayung apa bisa cetak
202 ktp di kecamatan godong ya min Soalnya di
kecamatan karangrayung ndak bisa langsung
cetak min Pdahal blangko lumayan banyak
203 blanko nya msih ada pak

Pendaftaran tetap di kecamatan karangrayung.
Petugas yang akan membawa ke godong untuk di
cetak.Atau langsung datang ke dinas.
nanti di infokan di IG

204

Ktp udah jadi mbak
Siang, saya sudah mengirim pendaftaran
pembuatan akte kelahiran cara online, tapi
205
belum ada keterangan balasan. Mohon
pencerahanya
Itu kalo seumpama rekap ulang disipil bisa
206
langsung jadi?
mau tanya untuk blanko e ktp apakah sudah
207
ada ? Terimakasih
208

209
210
211

212
213
214
215

Silahkan didaftarkan di kecamatan masing masing
atau langsung ke dinas

Sekitar 1 - 2 hari akan segera di verifikasi.
Tidak perlu rekam ulang. Langsung daftar cetak
di dinas langsung jadi
silahkan di pantau medsos kita. nanti akan kita
informasikan

Mbk apa mas dulu saya sudah rekam ktp tpi
tidak dikasih surat keterangan lha ini saya mau harus menyertakan surat keterangna yang asli. jika
ngambil harus bawa foto copy apa saja ya
hilang di cetakkan surat kehilangan
Blangko ada. Silahkan didaftarkan di kecamatan
Masih KTp sementara.
masing masing atau ke dinas
Info blangko nya pak untuk hari ini
stok blangko pagi ini gan
Selamat pagi, min mau tanya kalo pindah
datang ke kab.grobogan trus mau buat E KTP
itu melakukan rekam KTP lgi di capil
Grobogan tidak.
Tidak perlu
Selamat pagi min, semoga sukses selalu.Maaf Penerbitan KK karena hilang atau rusak 1. Surat
mau tanya, kalau mau cetak KK sebab
Keterangan Hilang dari Kepolisian atau KK lama
kehilangan itu syaratnya apa ?
yang rusak 2. KTP el
untuk hari ini, stok blangko ada berapa njeh
pak
stok blangko hari ini
Blangko godong mpon enten dreng
Cek postingan kita terakhir
Mw tanya prihal sisa blangko per tanggal 18
februari untuk kecamatan
sisa blangko untuk hari ini monggo bisa langsung
tegowanu...Matursuwun
datang ke kecamatan terdekat

Selamat pagi, Dukcapil Grobogan, apakah
216 permohonan validasi data kependudukan pada
sistem online yang saya ajukan melalui saluran
ini sudah disetujui?

sudah di konsolidasikan. seharuanya di BPJS
sudah bisa. silahkan di cek di kantor BPJS atau
melalui layananonlinenya. jika belum bisa
silahkan konfirmasi ke kami kembali
Jika ortu tidak punya surat nikah resmi maka anak
yg dilahirkan akan menjadi anak ibu di akte
Mohon maaf, jika mau membuat akta kelahiran nya.nama bapaknya tidak ditulis dicatatkan diakte
217
tetapi status orangtua tidak punya bukunikah nya.A. Kelahiran Baru,1. Surat Keteranan
karena nikahnya bukan resmi negara, solusine kelahiran asli (F2.01) dari desa/kelurahan. 2. Fc
pripun nggih? Mohon solusinya pak.
akta perkawinan/buk
Mohon maaf mau bertanya, ktp saya kan hilang
dan udah bikin suket 1x. Dan posisi saya
untuk keperluan keluar negeri termasuk keadaan
mendesak. silahkan datang ke dispendukcapil,
218 sekarang lagi kursus bahasa, jika saya lulus
terus ingin jadi tki apakah bisa diajukan
membawa bukti bahwa segera berangkat keluar
pembuatan e ktp?
negeri
219 Untuk ketersediaan blangko e-ktp nya apa
sudah ada, apa sudah jadi juga ktp saya
Bila ada anaknya yg lahir d Grobokn ada akte
220 lahir d bawah ini tapi blm ada nik nya bgm
solusinya spya bisa msk KK.

Silahkan di daftarkan di kecamatan masing
masing atau langsung ke dinas
Akan kita teruskan ke kasi pindah datang. Ya.
Mohon sabar menunggu. Kemungkinan hari ini
tidak bisa langsung jadi.

mau nanya pak, kalo dispendukcapil itu tutup
nyampe jam berapa ya pak?
Hari ini stok blangko masih dak.untuk
222
kecamatan penawangan
221

223
.menanyakan akte

224

225

226

227

Jam 15.00
Pantau postingan kita ya
Bisa konfirmasi langsung ke ibu ratna ( kasi akta
kelahiran) yang menangani kolektif dari klinik

Persyaratan :a. Surat Keteranan kelahiran asli
(F2.01) dari desa/kelurahanb. Fc akta
Selamat pagi. Mau minta informasi. Syarat
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
pembuatan akta kelahiran untuk orang dewasa yang dilegalisirc. Fc KK dan KTP el dan
apa saja dan Biaya administrasinya kira2
aslinyad. fotocopi ijazahe. Fc KTP el
berapa ya? Terima kasih.
pelapor,Biaya : grat
Kecamatan Kradenan apakan masih blangko
KTP nya pak
Selalu Pantau postingan kita ya
Selamat siang.. ini saya sudah urus berkas istri
saya yang dari sragen... trus ini saya langsung Surat pindah dari sragen, KK asli orang tua ( yg
datang ke capil grobogan bawa berkas" apa
grobogan) , buku nikah anda sendiri ( asli dan
saja kalau mau misah kk
fotocopi ) langsung ke dinas dukcapil
Mau nanya min kalo mau ganti ktp yang patah
apa aja syaratnya mid
Ktp yang patah tersebut dan fotocopi kk

Silahkan di daftarkan di kecamatan masing
228 e-KTP atas nama Budi Utomo cabean/ngraji
Purwodadi udah jadi belum mohon infony njeh masing atau langsung ke dinas
Cek medsos kita ya. Selalu kita update kok
229 udah blangko kpt blm
Sudah daftar cetak belum ??? Suket tidak
otomatis di cetak.Datang ke kecamatan masing
230
Kok lama ya jadi nya e-ktp
masing atau langsung ke dinas
231

Mas pak pripon blakon e mpon enten dreng
Tersedia , lebih lengkap cek di medsos
Mau tanya blangkon KTP masih ada ngak.Kalo
Pendaftaran cetak bisa di kecamatan masing
232 ada ngurusnya di kantor capil apa kantor
kecamatan
masing atau langsung ke dinas
Fc akta keliharan - Fc KK orang tua/wali- Fc
KTP el orangtua/wali- diatas 5 tahun foto 4 x 6 1
233
lembar, tahun lahir ganjil background merah,
Mau bikin KIA
genap : biru
Ajeng tangklet blangko ktp ne Kulo nopo
Silahkan daftarkan cetak di kecamatan atau
234
sampon dados ...??
langsung ke dinas
Silahkan daftarkan cetak di kecamatan masing
235
Mau tanya, E KTP saya sudah jadi apa belum ? masing atau langsung ke dinas
nama sugiyanti dengan bpk jmdi mas niki
236 ajeng damil KTP wngi nembe kertas niki pun Silahkan daftarkan cetak di kecamatan masing
woten brangkone dereng mas
masing atau langsung ke dinas
Tlpn ke nomor 0292 421940
237 Data masih belum sinkron pak

238
Assalamualaikum, mau nanya kalo buat akta
kelahiran syaratnya apa?
239

Persyaratan :a. Surat Keteranan kelahiran asli
(F2.01) dari desa/kelurahanb. Fc akta
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
yang dilegalisirc. Fc KK dan KTP el dan
aslinyad. Surat keterangan kelahiran dari
RS/dokter/bidan penol
Surat keterwngan harus didaftsrkan kembali
untuk cetak ktp nya. Silahkan datsng ke
kecamatan atau langaung kedinas. Blangko
tersedia

APAKAH KTP SAYA SUDAH JADI APA
BELUM MBAK/PAK
Assalamualaikum,saya mau tanya, kalau buat
240 ktp apakah harus di kecamatan masing-masing Di kecamatan masing masing atau langsung ke
?
dinas dukcapil
Fotocopi kk Untuk rekam e ktp
241 Syarat buat KTP apa min?

Mhn untuk info belangko di godong pak sy sdh
beberapa kali dateng ke kecamatan bilangnya
242
belangko blm ada/habis . Di periyoritaskan yg
baruKtp sementara sy sdh di perbarui 2kali pak Pantau medsos. Info blangko selalu kita update di
thk
hari kerja.
Keterangan sudah jelas. Silahkan di daftarkan
243
kenapa ektp saya belum jdi pdhal udh 6bln
cetak
244 Assalamualaikum blangko nya masih ga yaa
kak trmksh

245

246
247

248
249
250

Sering pantau medsos ya.... biar tahu update
blangko, hari senin kita posting ulang
Untuk tambah anak , syaratnya KK asli dan
Pak admin mau tanya, kalau mau upgrade KK, fotocopi surat lahir dokter. Untuk perubahan
penambahan anggota keluarga, tapi nama
nama ibu ?? Silahkan datang ke dispendukcapil
orang tua beda diKK dan diKTP PUJIATI, tapi dengan membawa kk asli ijazah dan surat
diijazah MUJIATI, dibuku nikah MUJIATI itu nikahnya. Akan di verifikasi terlebih dahulu
bagai mana pak.
dengan database.
Pk blangko E KTP mch ada gk ???
Senin kita update
.mau Nanya apakah udah jadi KTP saya n istri
saya, sebulan kemarin saya di kec Purwodadi Silahkan datang kembali ke kecamatan atau ke
belum ada blangkonya abis, apakah udah bisa y dinas hari senin. Blangko tersedia. Lebih lengkap
pak.?
cek medsos
stock blangko sudah ada apa belum ya ? sudah
3 bulan pegang surat ketrangan terus . repot
stock blangko masih kosong, belum ada kiriman
min
dari pusat.
Min saya kan kecamatan ngaringan tapi daftar Tidak bisa. Daftar tetap di kecamatan masing
di kradenan bisa nda?
masing atau ke dinas
Tadi saya dari kantor kecamatan tpi di suruh
nunggu 1 mnggu,Gmna mbk.. Soalnya mau di
pakek, pnting bngt mbk.
Silahkan datang ke dinas dukcapil

251
Pak kapan BLANGKO KTP di kecamatan
tanggungharjo ada sudah hampir setahun kok
kosong melulu.....

cek postingan kita. untuk tanggungharjo memang
belum di kasih stok blangko karena printer
terbatas. solusi pendaftaran dan pengambilan
tetap di kecamtan tanggunghajo , petugas yang
akan mencetakkan ktp nya di kecamatan terdekat.

252

KTP atas nama ANISA NUR HIDAYAH &
AAN SAPUTRA sudah jadi belum ya??

Silahkan di daftarkan cetak di kecamatan masing
masing atau langsung ke dinas pada jam
kerja,Suket tidak otomatis di cetak ktp nya

1. silahkan "berembug " dengan mantan istri
secara baik baik sehiingga hak asuh anak bisa di
253 Mhn petunjuk saudara saya cerai pss
bagi berdua.. untuk memindahkan biasanya harus
mempunyai 2 anak pas cerai hak asuh jatuh di ada pernyataan dari mantan istri di ketahui 2
istri... Pertanyaan sy jika anak laki2nya mau
orang saksi dan kepala desa bahwa anak nya
masuk kk suami syaratnya apa?
boleh di pindahkan ke KK
254

kalau hari sabtu kecamatan brati tutup kak

255 Maaf sebelumnya kalo ngganggu Mau nanya
blangko ktp nya sudah ada apa belum ya??
Mau tanya tentang ktp yang rusak itu kalau
mau memperbarui persyaratan nya apa saja dan
256
maksimal penanganan nya itu berapa lama pak
.
Selamat pagi,maaf stock blangko untuk
257 wilayah kecamatan Tawangharjo tersedia apa
nggak pak?
258

Syarat2 buat KTP apa aj y pak??

259
Apakah blangko KTP sudah tersedia
260 Stok blangkonya masih ada

Sabtu layanan tutup semua

Pantau medsos. Senin kita update

Ktp rusak dan fotocopi KK. Di kecamatan sesuai
antrian. Di dinas langsung jadi

Pantau IG , senin kita update
fotocopi KK . nanti melakukan perekaman dulu di
kecamatan atau di dinas
Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
bisa cek postingan kita. terimakasih

assalamulaikum, bapak/ibu petugas
disdukcapil grobogan,bagaimana informasi
261 nya, untuk penulisan nama yg salah? dokumen
apa yang harus disiapkan, sudah dua minggu 1. Akta asli, 2. fc kk yang sudah di betul 3. fc srt
saya menunggu informasi bapak/ibu.
nikah ortu, 4. f.2.01( surat kelahiran ) dari
wassalamualaikum
desa,monggo silahkan di lengkapi
262

enteng blangko pak teng kecamatan wirosari

wirosari 155 keping

263 Kita nikah 8 bulan dah dpt kk blm ktp cm
duplikat aja dah 6 blm gk keluar

silahkan daftarkan surat keterangan untuk cetak
ktp di kecamatan atau langsung ke dinas

Pak /buk mau tanya, data anak saya apakah
sudah masuk di dlm KK Kmaren soalnya kk
264 udh jd dan nama anak saya udh ada di kk tsb,
tp pada waktu ngurus bpjs, tinggal ambil kartu
bpjs, katane data anak saya blum masuk di kk.
Pihak bpjs nyuruh menanyakan pada

DATA SUDAH ADA. solusi : akan kita lakukan
konsolidasi data supaya data BPJS
singkron,waktu tunggu 1 x 24 jam setelah itu
silahkan coba kembali ke BPJS

Saya mengajukan pelayanan online untuk cetak
ktp rusak, dan saya cek sudah tercetak, saya
265
mau tanya dimana tempat saya mengambil ktp
baru tersebut ya, apakah di disdiucapil atau di
kantor kecamatan. Terima kasih
blangko ktp untuk ktp sya.soalnya suket sya
266
sudah pada robek

di dispendukcapil dengan menyerahkan ktp yang
rusak tersebut. bawa fotocopi KK lebih baik.
tidak juga tidak apa apa
tersedia. silahkan datang ke kecmatan masing
masing atau langsung ke dinas

Assalamu'alaikumselamat pagimaaf
267 sebelumnya, untuk hari ini ada pembagian
blangko KTP disetiap kecamatan tidak ya?
terimakasih selemat pagi wassalamu'alaikum

cek postingan kita

ngaringan tidak di kasih stok blangko. karena
printer terbatas baru tersedia di 11 tempat.solusi :
pendaftaran dan pengambilan tetap di ngaringan ,
Mau tnya soal blanko KTP..untuk kecamatan petugas ngaringan yang akan mencetakkan di
ngaringan udah ada belum terimakasih
wirosari,atau langsung datang ke dinas dukcapi
1. surat pindah dari BREBES, 2. KK asli orang
tua istri. 3. fotocopi surat nikah dan menunjukkan
aslinya.dokumen pendukung lain jika ada
269 menanyakan persyaratan pindah tempat dari
brebes ke grobogan?ini karena baru nikah dan perubahan data. silahkan langsung datang ke
mau bikin kk sendiri?
dispendukcapil
bisa. silahkan datang ke kecamatan masing
270
Bisa buat ktp
masing atau langsung ke dinas
untuk KTP a/n eko budi nurcahyo sudah jadi silahkan datang ke kecamatan atau langsung ke
271
belum ya?
dinas
268

272
Kalau mau buat akta kelahiran bayi baru lahir
sama buat KIA syarat2nya apa ya

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 0-1tahu

Asalamualaikum bapak/ibu ijin menanyakan
273 untuk blangko KTP sudah ada apa belum
berkaitan dg mw nyetak yg baru karena yg saya Tersedia,Silahkan datang ke kecamatan atau ke
bawa hanya surat keterangan sementara tks
dinas
Sudah datang 2x, dan jawabannya hanya,
274 KTP-el di peruntukan untuk yang baru pertama Saat ini blangko sudah lancar. Semua di layani.
kali cetang, sedangkan saya juga butuh ktp,
Pantau medsos kita biar update informasi tentang
karena kecopetan dan ktp saya hilang,.
bkangko
1. Surat kematian RS2. Surat kematian dari desa
3. Kk dan ktp asli ( jika ada keluarga yang
275 Maaf mau tanya syarat mengurus akte
kematian apa saja ya syaratnya
ditinggal )4. Fotocopi pelapor,
Saya kan udah punya ktp sementara Yang
276 wajib saya bawa kira" apa saja persyaratanya
ya min?
Cukup membawa surat keterangan yang asli

surat kehilangan dari kepolisian dan fotocopi KK
Kalau ktp sementara kertasnya hilang gmn pak .
Maaf mau tanya...Surat ket saya masa berlaku Silahkan didaftarkan di kecamatan atau langaung
ke dinas,Ya tetap menunggu sesuai antrian pada
278 udah hbs..Kl buat Ktp cpt Jd. nggak
mnunggu2. gmn.
hari tersebut.
277

279
Apakah sudah jadi E KTP nya
Minta infonya,blanko KTP sudah ada belum
280
ya?terimakasih
Maaf admin, saya warga Desa Asemrudung
kebetulan beberapa waktu yang lampau saya
281 ditanya beberapa warga masyarakat, mereka
telah mempunya SUKET KTP, namun sampai
kapan berlakunya, dan kapan bisa
mendapatkan KTP yang aslinya.
menanyakan ketersediaan blangko
282
ektp.Apakah sudah ada?

Silahkan didaftarkan di kecamatan atau langaung
ke dinas. Blangko tersedia.Suket tidak otomatis di
cetak ktp nya. Harus di daftarkan kembali
sudah

silahkan di daftarkan suketnya untuk cetak KTP
di kecamatan geyer. blangko tersedia
Pantau medsos kita ya biar gak ketinggalan info
blangko...

Asalam muaaikum. Selamat pagi bpk / ibu saya
mau tanya soal blangko ktp. Kira kira ada kpn
ya saya minta informasinya
Tersedia
Suket tidak otomatis di cetak ktp nya.Harus di
daftarkan lagi di kecamatan masing masing atau
284
Ktp nya sudah jadi apa belum?
langsung ke dinas
Apakah masih bisa untuk dibuatkan akta
285 kematian??kl bisa syaratnya apa saja
nggeh?biar nnti kl ke dinas g bolakbalik
Akan kita teruskan ke bagian akta kematian
283

286

surat keteraangan harus di daftarkan kembali.
tidak otomatis di cetakkan. tetapi karena blangko
mohon info ektp atas nama danu pebri susanto terbatas pencetakanan nya ada skala prioritas. jika
sudah d cetak pak nik 3312072502920003
termasuk bisa di daftakan cetak

Assalamualaikum min. Tadi saya ke kantor
287 capil mau membuat ktp tapi kata satpam
kecamatan purwodadi harus membuat di
kecamatan, itu maksudnya bagaimana min?

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

sedikit bercerita, tadi saya mau cetak kartu bpjs
anak saya yang masih bayi, atas nama (Shaan
288 Atharrazka Ghaitsa Adam) sebelumnya masih
kartu bpjs sementara dan setelah di cek kata
Akan kita lakukan konsolidasi data. Waktu
operatornya kk saya belum di update,
tunggu 1 x 24 jam. Setelah itu coba kembali di
bagaimana ya solusinya, Trimakasih
bpjs
289

kalau mau ganti foto baru prosedurnya harus
bagaimana dan bisa langsung jadi nggk
terimakasih

Silahkan langsung datang ke dispendukcapil. Jika
hanya kurang ganteng mohon maaf, masih banyak
yang belum mendapatkan ktp.

biaya gratis. B. Akta Hilang / Rusak 1. Surat
keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk
290
akta yang hilang) 2. Akta kelahiran yang rusak/
Bapak/ibu yg terhormatSaya mau tanya klu
fc akta kelahiran yang hilang 3. Fc KK dan KTP
akte anak yg hilang gmn ya cara urusz dan ada el 4. Fc KTP pelapor 5. jika tidak ada fotocopi
biaya berapa
akta kelahirann
291 Selamat pagi ibu, apakah untuk pergantian ktp bisa di wakilkan. tetapi surat keterangan asli harus
bisa diwakilkan sama keluarga ya buk
dilampirkan
292 Pengaduan mohon info blangko KTP utk
wilayah kec Godong sdh tersedia apa blm.
293

blm punya cetakan e ktp br punya suket
Iya. Saya sdh pindah ke jakarta tapi pas ngurus
294 BPJS ada nik yang sama dari grobogan atas
nama orang lain
295 Berarti ktp saya yang asli sudah jadi bu.
Blangkonya udah ada pa blom pak,mau nuker
296
surat keterangan ktp

Pantau medsos ya. Biar tidak ketinggalan info
blangko
Silahkan datang ke kecamatan atau langsung ke
dinas.

Nik grobogan akan kita hapus
Di daftar dulu baru di cetak
Pantau medsos ya biar gak ketinggalan info
blangko

A. Kelahiran Baru 1. Surat Keteranan kelahiran
asli (F2.01) dari desa/kelurahan 2. Fc akta
297
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
yang dilegalisir 3. Fc KK dan KTP el dan aslinya
Mas mau nanya kalau mau buat akte kelahiran 4. Surat keterangan kelahiran dari
persyaratan npo mwon
RS/dokter/bidan penolong (u
A. Kelahiran Baru 1. Surat Keteranan kelahiran
asli (F2.01) dari desa/kelurahan2. Fc akta
298
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
yang dilegalisir 3. Fc KK dan KTP el dan
Mas mau nanya kalau mau buat akte kelahiran aslinya4. Surat keterangan kelahiran dari
persyaratan npo mwon
RS/dokter/bidan penolong (untuk k
299

mau tanya belangkonya u ktp dah ada blm ya
Klo d dftrkan bulan ini bisa. Kn sdh 1 tahunan
lebih itu. Di dinas blangko nya sdh banyak.
300
Ada 12 rb an. Besok sudah bisa tukarkan suket
nya ke dinas?
saya ingin buat akte bikinnya dikecamatan atau
301
dikantor dukcapil?
Nik lama ....minta di terbitkan kk baru...karena
302 nomer nik nya sudah tidak terdaftar di
kecamatan setempat
303

ada
bisa, silahkan daftarkan,,, prioritas pencetakan
status prr, hilang/rusak dan suket yang telag
tercetak 2x
pembuatan akte dikantor dinas
Silahkan minta tolong sama perangkat desa
ginggangtani untuk di cek di database desa.

kpn sy bs mndapat kan ektp yg asli setelah
Surat keterangan tidak otomatis akan di cetak ktp
rekaman ektp krna d sni sy hanya mndapatkan nya,Harus di daftarkan cetak kembali di
ktp sementara
kecamatan atau langaung ke dinas.

304 Pertanyaan bagaimana cara mengetahui no KK.
dan apakah KK bisa didownload ?
Assalamualaikum,,selamat pagi,,,maaf mau
tanya syarat kalau mau mengganti Kartu
305
Keluarga rusak apa saja ya pak? Makasih
sebelumnya
Selamat pagi admin, tukar suket dg e ktp bisa
306
di wakilkan tidak?
mas,mbak saya mau tanya. blanko ktp nya
307
sudah ada belum?
Kalau kk rusak mau perbarui apa harus suket
308
dari desa ya?

Untuk mengetahui nomor kk harus di cek di
database....
Kartu keluarga yang rusak dan fotocopi ktp salah
satu anggota keluarga,Jika ada perubahan data
lampiri pendukung seperti ijazah dll
bisa di wakilkan. tetapi harus melampirkan ktp
lama atau surat keterangan yang asli
ada
idak perlu pengantar desa. langsung ke kecamatan
atau langsung ke dinas

309 Kalau buku nikahnya tidak di legalisir bisa apa mohon maaf surat nikah harus di legalisir bisa
tidak pak soale tempat nikahe beda kabupaten dilegalisir di Kemenag atau legalisir di Notaris..
persyaratan kia 1.fckk 2.fc.ktp ortu 3.fc akte anak
310
kak mau bikin kia persyaratannya apa ?
4.pas foto 3X4 untuk usia 5th

311

312

313
314

315

e-ktp saya hilang, jika ingin membuat e-ktp
yang baru, apakah bisa melalui pendaftaran
online? setiap akan melakukan pengajuan,
selalu masuk ke menu cek data dan disana data
e-ktp saya tidak ditemukan
Kak mau nanya ktp nya ibu saya bagian
atasnya menglupas kak udah hampir separo
ngelupasnya, gimana kak solusinya, diganti aja
atau gimana?
cetak ktp bisa tidak ya di cfd pelayanan mobile
besok minggu 1 maret? Ancer2 tempat cfd itu
dimana kalo pake gmaps?
Selamat pagi. Bapak/ibu kantor ducapil hari
sabtu apa buka? Terimakasih
setelah pindah tempat ikut suami dan
melakukan perubahab KK Dan KTP terjadi
salah penuliaan nama di KK Dan KTP baru
tercetak DIYAH ANJARWATI yang
seharusnya DIAH ANJARWATI. Padahal
untuk data yang diajukan sudah benar
sebelumnya.

bisa silahkan masuk ke
http://layanandukcapil.grobogan.go.id. Silahkan
di coba kembali...

diganti bisa. silahkan datang ke kecamatan
masing masing atau langsung ke dinas
Bisa. Pakai aja google maps... pasti sampai. Itu
lokasi di tengah kota.
tutup

Silahkan datang ke dispendukcapil pada saat jam
kerja. Senin - jumat membawa kk dan ktp asli dan
dokumen pendukung perubahan nama, bisa ijazah
atau akta kelahiran
cukup membawa KK dan KTP asli. langsung
datang ke dispendukcapil tanpa pengantar desa
316
Maaf ty, persyaratan pindah antar kab apa njeh atau kecamatan
Pak saya pinginny nik ini yg ada di ktp sya
gimna cara sya ngerubahny lagi pak
Tidak bisa di ganti. Karena yang di akui adalah
317
persyaratanny apa pak ??? Terima kasih di
yang pertama kali rekam. Atau NIK tangerang
tunggu balasan chatny pak
karena telah tercetak e ktp.
yarat untuk mengganti nama dusun rt dan rw
318
karena habis pindahan rumah
Ktp orang tua di bawa sekalian untuk di ganti.

Assalamualaikum, Sya dari yanti di toroh.
Mohon info untuk pendftran KIA via online
melalui apa yah??? Wa , email, atau
319 bagaimana? MakasihSya dari yanti di toroh.
Mohon info untuk pendftran KIA via online
melalui apa yah??? Wa , email, atau
bagaimana? Ma

Online di alamat web
layanandukcapil.grobogan.go.id

320 Maaf mau nanya. Besok pembikinan surat KIA
d car fre day d mulai jam berapa njeh..?
dari jam 06.00

