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PERTANYAAN
Slamt sore Mau tanya untk blangko E KTP
udah ada blm ya pak??

Mohon maaf mau tanya, Klu mau ngurus
2 pindah tempat dalam 1 kabupaten tp antar
kecamatan syaratnya apa ja.?
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Min mau tanya. Besok capil udah bisa
melayani pembuatan ktp gak
SAYA TELAH KEHILANGAN KARTU
KELUARGA,Proses pembuatan paling lama
barapa hari ya ,Lebih cepat di dukcapil /
kecamatan ya
Ma,af pak/bu saya sulit untuk buat surat pindah
lagiKarna data saya di sana sudah tidak
ada.Gimana solusi ya???
Sy wrga purwd grbgan,... Sy mnkh dan pndah
kawin di ungaran... Sy udh gk diurusi suami sy
setahun setengah,... Sdgkn sy tdk pnya fotokopi
srt2(bku nkh) sengaja gk dikasihkn ke sy sm
suami... Agr sy bingung.... Sdgkn ank sy sbntar
lg mau sklh TK, gk pny a
mau daftar kartu sim operator tapi nggk
bisa,disuruh ngecek nomer kk sama nik,mau
tanya nomer kk aku
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Belum bisa. Blangko masih kosong
Sama saja. Tetapi di dispendukcapil antriannya
lebih banyak.Langsung jadi. Di tunggu bisa
Ibu datang saja ke dispendukcapil. Bertemu
dengan bapak suwarno kasi pindah datang. Untuk
konsultasi lebih lanjut.
Silahkan datang ke dispendukcapil untuk cek iris
mata dan konsultasi kependudukan.Untuk surat
nikah bisa di lacak di KUA tempat
pernikahannya.Nanti ambil antrian B untuk
konsultasi permasalahan
3315090604090002 MONGGO

Surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
Harus di daftarkan kembali ketika tersedia
blangko.
Hari ini akan kita usulkan kembali untuk
Prubahan data bpjs pak,Ya blum bisa.di bpjs
konsolidasi data. Waktu tunggu 1x24 jam geh.
masih data kk yg lama
Silahkan coba kembali
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Pak blangkonya masih apa ga
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
mau mengganti suket dengan E_KTP.
Mohon maaf blangko masih kosong
Jika belum 5 tahun maka tidak pakai foto. Jika
KIA ada masa berlaku nya ya?saya kira sampai
sudah lima tahun di perbarui yang pakai foto
buat KTP elektronik
masa berlakunya sampai umur 17 tahun
Stok blangko KTP tersedia .Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Saya mau tanya untuk stok blangko hari ini apa
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
sudah ada???
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Assalamualaikum kak blangko utk kec.toroh
sedang perjalan mengambil blangko ke dinas
hari ini masih?

Pak.. KTP kulo atas nma riki riyanto mpun
8
dados nopo dereng..
9

JAWABAN
Blangko masih kosong. Jika masa berlaku surat
keterangan habis. Silahkan di cetak ulang di
kecamatan atau di dinas.
Syarat nya KK dan KTP ASLI. Langsung datang
ke kecamatan asal minta di pindahkan ke
kecamatan tujuan.Setelah mendapat pindah/
dipindahkan, langsung datang ke kecamatan
tujuan untuk membuat KK dan surat keterangan

KET

ikut stok wirosari. tapi pendaftaran tetap di
kecamtan masing masing atau langsung ke dinas
pendaftaran di kecamatan masing masing .
Saya sudah dapat suket trus mau cetak ktp di
petugas yang akan membawa ke kecamatan
kec wirosari soalnya saya dari kec ngaringan wirosari,cek lagi keterangannya. atau langsung ke
dinas
Blangko kosong. Surat keterangan tidak otomatis
Mb ktpne kulo mpon dados dereng atas nama
di cetak ktp nya. Harus di daftarkan kembali
yuliyana puspitasari dan ahmad andi setiyawan
ketika tersedia blangko.
Pak besok mau qabil KTP sudah adah
Masih kosong
Blanko ktp dah ada lom
Masih kosong
Mohon dibantu dalam pengurusan akte
mohon maaf. untuk pendaftaran online melalui
kelahiran yang hilang
web : layanandukcapil.grobogan.go.id
Apakah blanko untuk ktp sudah ada
blangko masih kosong
Ini kl ktp hilang bikin baru bisa lngsng jdi ya langsung jadi. syartnya surat kehilangan dari
min kl blangkonya ada
kepolisian dan fc kk
Mau tanya blangko KTPnya udah ada blm
maaf masih kosong
Yang udah ambil suket 2 kali udah bisa cetak
bisa
apa belum min?
dapat KIA.,bisa di kirimkan akta foto akta
Siang..pak klo buat akte anax br lhir ap gx dpt kelahirannya akan kita konfirmasi ke bagian KIA
kIA lngsung Ini td brusan buat ko gx d ksih ap sudah kita konfirmasi ke bagian KIA. silahkan
nusul gtu
menemui BP sunu di bagian pengambilan akta
kelahiran. minta di cetakkan KIA. matur suwun
Blangko nya buat ktp sudah ada atau belum
mohon maaf masih kosong
mohon maaf blangko saat ini masih koosng.
Pak mau tanya e-ktpku sudah jadi belum. Soale apabila surat keterangan habis masa berlakunya
yg kertas udah 6 bulan lebih
maka silahkan di cetak ulang di kecamatan atau
di dinas

15 Di kec ngaringan kok ga ada ya?
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Selmat pagi bapak mau tanya kira² kapan ya
KTP akan jadi kemarin si saya sudah bikin
KTP sementaranya 2 bulan lalu dan saya dapat
28
KTP semwntara cuma sampai sekarang blom
jadi trus sekarang saya udah kerja apakah nanti
kalo sudah jadi apakah bisa di kirim

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

Kemarin sudah buat ktp,tp namanya salah.itu
29 gimana kak?buat lagi ninggu blangko apa
gimana ya?

kk harus di perbaiki dulu di kecamatan. setelah
betul baru mencetak ktp lagi. pastikan data betul
baru mencetak ktp. kasian yang belum dapat
apabila data belum di perbaiki. bahasa jawanya :
eman eman blangko terbuang..

Iya pak,kemarin tgl30 saya mau ganti
30 ktp,ktpnya rusak tp barangnya kosong skrg
sudah ada blm?
Bpk/Ibu...Mohon maaf mau tanya apakah
31 blangko KTP Ekektronik hari ini sudah
ada...Terimakasih
32 Sudah jadi apa belum

maaf sekarang pun masih kosong
masih kosong. info blangko selalu kita share di
medsos. silahkan di pantau
surat keterangan tidak otomatis di cetak kan ktp
nya. harus di daftarkan ketika tersedia
blangko,saat ini masih kosong
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Stok balngko buat kec karangrayung .masih
nggak pak
maaf Saya sudah membawa surat keterangan
sejak tgl 03 Oktober 2019 sampai sekarang
KTP belum jadi blanko habis terus ,mohon
perhatianya Bapak/Ibu
kpn ada blangko
blangko ktp elektrik
Maaf mau menanyakan apakah kartu/ bahan
untuk pembuatan KTP apa saat ini sdh ada ..?
Blangkonya udah ada apa blm.

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
ini penjelasan dari dirjen dukcapil tentang
kekosongan blangko. di simak geh

Belum ada informasi dari pusat. Masih kosong
Blangko masih kosong
masih kosong. info blangko selalu kita share di
medsos silahkan di pantau
blangko kosong
tergantung kesiapan masing masing kabupaten /
Klu datang langsung ke dukcapil terdekat bisa kota. prinsipnya bisa mencetak di semua
GK bos..KTP Grobogan..ngurus di jakarta
kabupaten / kota . silahkan di konfirmasi ke suku
dinas di jakarta
Penwaangan kosongApakas capil purwodadi
Menerima
menerima ganti blangko tapi tidak pemula??
selamat pagi admin, apakah KTP yg berbentuk
bisa. silahkan datang ke kecamatan masing
sperti gambar di atas sudah bisa di tukarkan
masing atau langsung ke dinas
dgn yang asli
Selamat siang pak saya mau tanya untuk
Masih kosong.Info blangko selalu kita share di
blangko KTP ada / tidak pak soalnya saya bikin
medsos silahkan si pantau
lewat kelurahan udah 8 bln belom jadi ?
Saya udah 7bulanan lebih membuat
Belum ada informasi dari pusat. Karena
persyarakatan KTP udah mengisi data"
pengadaan dan distribusi menjadi kewenangan
juga.Tapi seiring waktu saya kalo tanya Bartkot pusat.Bisa mendaftar secara online di alamat :
selalu Habis, itu kira" masih lama apa nggak
layanandukcapil.grobogan.go.id nanti ketika
itu adanya barkot
tersedia blangko akan di proses
assalamuiakum mau tanya untuk pengambilan
Sudah jadi. Silahkan di ambil di dinas di loket
KIA dengan no pengajuan KIA3315000625
pengambilan
kapan njeh , terima kasih
Belum di ambil katanya harus menyertakan
yang tanda terima dari kami , waktu
ijazah, tapi juga hilang, mau minta arsip di
mendaftarkan aktenya. itu kelengkapan berkas
sekolah Gk ada.
yang seharusnya di kumpulkan
Ktp yang rusak. Jika no NIK NYA tidak
Assalamualaikum Pak/ibu mau tanya kalau
kelihatan tambah fotocopi kk,Saat ini blangko
memperbaiki e-ktp yang rusak itu di dinas
kosong. Akan di cetakkan surat
kepududukan atau di kantor kecamatan?? Dan keterangan,Ketika tersedia blangko surat
syaratnya apa saja pak/ibu?
keterangan di daftarkan kembali untuk cetak ktp
el
Kok udah hampir 5 bulan kok belum bisa jadi memang masih kosong. info blangko selalu kita
kata nya gk ada blangko nya trus
share di medsos silahkan di pantau
Mau tanya apakah blangko KTP elektrik sudah masih kosong. info blangko selalu kita share di
tersedia?
medsos silahkan di pantau
Klo sudah kelewat 6 bulan bagaimana njeh
Surat keterangannya di perbarui lagi....
Wa'alaikumslam. Maaf belum ada info dari pusat.
Assalammualaikum wr wbPak saya mau tanya Karena pengadaan dan distribusi menjadi
kapan ya ada keping blangko ektp?
kewenangan pusat.Pantau medsos ya. Info
blangko selalu kita share di medsos

Mas mbak aq mau ambil akte kelahiran anak aq
Tanda terimanya bisa di foto ?? Untuk kita cek di
51 ats.alisa ell fatiya.sudah jadi belum. Ini udh
pengambilan
saya ambil
Fotocopy kk, akta anak dan ktp orang tua, jika
Mau tanya cara buat kia,persyaratannya apa???
52
diatas 5 tahun tambah foto 4x6 1 , dibawah 5 th
Njeh tersuwun ngeh....
tidak pakai foto
Info blangko selalu kita share di medsos.
53 Blangko kemungkinan masih kosong
Silahkan di pantau
Bisa. Tetapi untuk ktp akan dj buatkan surat
Mau tanya kk sama ktp mbh q hilang apa bisa
keterangan, Surat keterangan asli nya harus di
buat yg baru? Pak mau tanya kakak u. Kerja di
54
lampirkan. Ibu yg mendaftarkan tidak apa apa.
luar Jawa. Kemarin dah buat ktp tp blangko
Tapi blangko terbatas dan khusus untuk pemula
habis. Klu pakai kk bisa gk. Ibu ku yg ambil
dan yang mempunyai kebutuhan mendesak.
untuk selanjutnya ketika tersedia blangko surat
Met pg pak mau tnya ni kan ktp yg lama dah
keterangan tersebut diajukan lagi untuk cetak e
55 pda poklek ditaruh dlm dompet klau pengajuan
ktp, blangko masih kosong. kalau mau pengajuan
baru gimna pak ??????
nanti akan mendapatkan surat keterangan
APA SDH JADI EK TP NYA sbb sdh daftar
56
sjk bln sept 2019. smpe skrg blm jd swn
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Blangko masih kosong. Ketika tersedia silahkan
daftarkan kembali surat keterangannya untuk di
cetak ktp el nya

Maaf mau nanya kalau mau cetak surat
Belum ada informasi,Stok blangko selalu kita
keterangan ktp ada blangkonya kapan ya Pak ? update di medsos silahkan di pantau

Selamat siangMhn bantuan nya, apa saja
persyaratan utk membuat akte kelahiran?

59 Apa blangkonya sudah ada
Mau tanya untuk pembuatan akta kelahiran
60 persyaratanya apa saja ya? Dan Disdukcapil
sabtu buka sampai jam berapa? Terimakasih

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
blangko masih kosong
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

Saya mau tanya, ktp saya kan masih diatas
kertas, stok blangko habis. Dan saya kerja di
tangerang masa aktip ktp hanya 6 bulan.
jika pada bulan 5 sudah ada blangko. boleh di
61
Sedangkan saya buatnya bulan 9 bulan 3
wkailkan dengna syarat surat keterangan aslinya
masanya sudah habis. Saya pulang bulan 5.
Seumpama kalo ada stok blangko. Saya penge
kemarin pindah domisili dari grobogan ke
62 purwodadi masih pakai suket blangko ktp
belum ada..apakah blangko dah ada?
63 Sudah ada blangko apa belum?

Mohon maaf blangko masih kosong,Info blangko
selalu kita share di medsos. Silahkan di pantau...
blangko masih kosong
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daftar dulu salah satu layanan bisa akta kelahiran,
ktp atau lainnya. lengkapi persyaratannya , upload
Kak kmrn saya sudah dftr di akun online
dokumen pendukung . notifikasi bahwa dokumen
apakah sudah trdftar blm,Tyus nanti misal udah
sudah jadi melalui sms secara otomatis,tetapi
ke dftar sudah bisa jd blm kak ktp saya
setelah persyaratan di verifikasi dan di nyatakan
lengkap
ingin mengambil KTP, apakah blangko nya
blangko masih kosong. info blangko selalu kita
sudah ada??
share di medsos silahkan di pantau
surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp
Sya mau tanya, apakah KTP saya sudah jadi
nya,harus di daftarkan kembali ketika tersedia
blangko. saat ini masi hkosong
saya dari mendung/karangrayung menunggu
stok masih kosong. info blangko selalu kita share
blankon ktp.kpn ada nya bpk/ibu?
di medsos silahkan di pantau
selamat pagi pak itu d surat keabsahan emang
Itu sudah mewakili kabupaten . Jadi memang di
gak d kasih kabupatenya ato petugasnya yg
alamat kabupaten tidak di cantumkan kembali
kurang ketik kabupatenya ya
Blangko sudah ada belum kak?
ada,jumlah blangko di dinas 5000 keping
Assalamualaikumm. Mau tanya pak, kalau mau
Info lengkap klik dispendukcapil.grobogan.go.id
bikin akte kelahiran yng baru di karenakan
geh
hilang persyaratanya apa saja ya??
Layanandukcapil.grobogan.go.id untuk bisa
minta alamt link bwat daftar online
daftar secara online penduduk harus sudah
melakukan perekaman e ktp.
Pak mau tanya ..blangko buat daerah
Info blangko silahkan pantau di medsos
pulokulon.sudah ada belom..trima kasih
Askum...mau tnya mbk klw mindah nma kk ke
Langsung jadi.
kk laen nunggu brapa hri
Mohon maaf silahkan di konfirmasi ke kediri
kan saya tadi mau cetak ktp el di kediri tp sama apakah sudah bisa mencetak luar kabupaten.
orang dsini dsruh bawa surat pindah tempat
Karena itu tergantung kesiapan dari alat dan
blangko di kabupaten tersebut.
Blanko ktp apa udah ready y
blangko di dinas 5000 keping
pagi ,mbk mau tanya dah ada blangkaunya
Info blangko melalui medsos hari senin. Silahkan
blum ya,,,,?terimakasih,,,
di pantau
mau cetak KTP bisa
jika pertama kali cetak e ktp. BISA
KTP atas nama yoga Dwi Pratama ini sudah
ini harus di daftakan lagi di kecamatan atau ke
jadi blm y pak?
dinas
Selamat siang.. Saya Eva Dwi Nurcahyani mau
bertanya mengenai blanko ktp nya sudah ada jumlah blangko di dinas 5000 keping
apa belum ya.. untuk membuat ktp baru
Pak brangkonya buat ktp apa belum ada
blangko di dinas 5000 keping
belum dapat menginformasikan. masih dalam
Pak la blangkonya apakah sudah ada pak?
pelayanan
Itu yang dari nglobar blm ada ea pak.istri saya
kemarin baru pertama kali perekaman ktp el tp
cuma dapat surat keterangan penggati ktp yang Silahkan datang ke dinas
asli.pdhl kn uda ada pemberitahuan .yang di
perioritaskn 1.stts PRR
blangko e ktp tersedia lg kpn ya??
di dinas jumlah blangko 5000 keping

84 Mau tanya dan syarat bikin akta kelahiran

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 el dan aslinya
4. Surat keterangan kelahiran dari
RS/dokter/bidan penolong (u

Mau daftar e KTP sdh berkali" sy ke
blangko terbatas sehingga ada skala prioritas
85 kecamatan dan capil blm dpt e Ktp , sy hnya di
pencetakan ktp el nya
ksih suket.Terimakasih.
86 Pak blanko untuk e-ktp sudah ada apa
sisa blangko di dinas 5000 keping
87 Apa saja persyaratan merubah nama di KK?
Mau tanya sudah ada belum blanko ktp untuk
kec.toroh Terima kasih
pakk maukk nanyaa,,saaya ituu padahall
blm.pernah cetak ktpp kok saya tadii ke catpill
89
katane kok sudahh pernah buat yha???iyha pak
makasih infonya
88

Pak/buk. Ini sya besok mau dateng ke capil, tpi
dari kcamatan kok suruh bawa surat pindah dan
90 bio data saja ya, ktanya suruh masukin data
saja. Sya jdi bingung ini sbnernya gmana
ya?...Perkaranya gk ada buku nikah legalisir
Saya sudah pengajuan e-KTP via online sejak
tahun 2019,kira" di acc jadi e-KTP asli kapan
91
yaa?Kalaupun sudah jdi itu ambil lngsg di capil
atau gimana?
Saya sudah pengajuan e-KTP via online sejak
92
tahun 2019,kira" jadi e-KTP asli kapan yaa?
Min izin tanya seumpama mau mencetak ktp
93
tapi minta temen yg ngambil itu syaratnya apa
94
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blangko di kec.toroh 200 keping
jika belum pernah menerima silahkan cek di desa.
pencetakan lama yang tidak diambl di
distribusikan ke desa
maaf jawaban saya kemarin sebatas formalitas.
karena tidak ada dokumen pendukung yang di
lampirkan untuk di teliti.silahkan kirimkan
dokumen apa yang di miliki akan kita teliti
terlebih dahulu ke nomor wa 085 325 225 004
silahkan di cek melalui web
layanandukcapil.grobogan.go.id , dan notifikasi
dalam bentuk sms apabila sudah di cetak
silahkan di cek melalui web nya geh. notifikasi
apabila sudah di cetak melalui sms
Ktp asli atau surst keterangan asli.

apakah saya sudah bisa cetak KTP saya, karena
jumlah persediaan blangko di dinas 5000 keping
sudah hampir 6 bulan, terima kasih sebelumnya

Assalamualikum bpk/ibu.. Mohon bantuan
nya.. Untuk No KK 3315100412190002 sudah
95
online belum ya.. Soal nya untuk pembuatan
bpjs
mau bikin ktp dh rusak n dh bikin ktp
96
sementara dh hbis ,ap msih ada blankonya
97

KK asli dan dokumen pendukung perubahan data

sudah kita usulkan untuk konsolidasi data. waktu
tunggu 1 x 24 jam geh. silahkan besok di coba
kembali untuk daftar bpjs

stok terbatas dan pengajuan banyak. silahkan
segera melakukan pendaftaran cetak
pendaftaran dan pengambilan di kecamatan
Min ,kalo nyetak di kator kecamatan brati bisa
masing masing. nanti petugas yang akan
?
mencetak ktp nya di kecamatan terdekat
Ini status PRR. bisa di cetakkan e ktp nya...
Stok blangko KTP el kecamatan kradenan
silahkan di daftarkan di kecamatan masing
tersedia tidak???
masing
Sya pakek surat keterangan dah lama mbak..
5000 blanko kategori sedikit. mohon maaf
Kata nya nungguin blagko
keterbatasannnya
Blangko ektp sdah ad blm?
jumlah blangko di dinas 5000 keping
Untuk pendaftaran bagaimana
bisa melalui online di alamat :
caranya...Soalnya saya posisi berada di luar
layanandukcapil.grobogan.go.id
kota...
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Stok blangko msih ngak, Untuk yg selain PRR belum ada informasi lebih lanjut ketersediaan
Stok blangko nya kapan?
blangkonya
kk nya di perbaiki terlebih dahulu. syaratnya KK
Pak ini kalo mau bikin ktp tapi nama di KK
asli dan fc akta kelahirancetak di kecamatan.
salah tapi kalo di akta benar..kalo mau bikin
nanti akan di terbitkan surat keterangan karena
pake akta bisa ngga pak??
termasuk kategori perubahan elemen data
Cek stok blangko,Kira " besok masih gk pak
belum dapat menginformasikan karena masih
blangko nya?, Soalnya aq asemrudung jauh
pelayanan
assalamu alaikum , blangko kec.karang rayung silahkan di baca prioritas pencetakan dan
adanya kapan ya?
keterangan nya
Berarti kalo mau nukerin surat keterangan ke e bisa. pendaftaran dan pengambilan tetap di
KTP dipenawangan bisa ya min ??
kecamatan masing masing
Belangkonya udah ada belum pak /buk?
jumlah blangko di dinas 5000 keping
langsung datang kedinas dukcapil membawa KK
Assalamualaikum maaf ka mau tanya kalau
dan KTP asli.di dinas ambil antrian A dan ketika
mau ngurus surat pindah itu alurnya gmn ya?
di loket mengisi form alamat pindah tempatnya
selamat siang..... mau tanya, blangko ktp apa
jumlah blangko di dinas 5000 keping
sudah ada?
pengadaan dan distribusi menjadi kewenangan
pusat. kita hanya menerima kiriman blangko.
Apakah saya boleh tau kapan ada blangko
apabila tersedia selalu kita share di media
dalam jumlah banyak & perubahan KTP saya
sosial.setelah informasi dapat melayani
sudah dapat di ambil ?
semuanya. silahkan di daftarkan kembali surat
keterangannya di kecamatan masing ma
Untuk daerah toroh masih nggk y mas..
stok tadi pagi,
bisa di wakilkan tetapi haru smembawa surat
Pak kalo ngambil ktp di wakilkan bisa nggak?
kterangan asli.
Assalamualaikum min mau tanya itu tadi temen
saya kesana tapi tadi kata satpamnya itu
ini prioritas pencetakannya. silahkan di cermati
belangkonya katanya bukan buat perekam ktp
baru
Blangko nya kan banyakUdah nunggu lama
ini prioritas pencetakannya. silahkan di cermati
pak udah hampir setahun pak

115 Mbak mau tanya belangko udah ada apa belum jumlah blngko di dinas 5000 keping
Apakah sudah tersedia blangko untuk
pembuatan ktp ?
Assalamualaikum bapak/ibu ini saya atas nama
taufik auliya rahmanDengn ini saya ingin
bertanya, sebelumnya saya udah punya ktp
117
pada 2017 yg lalu tetapi pada th 2019 saya
pindah tempat dan berdomisili di Aceh.Setelah
di Aceh saya pindah tempat lagi di r
116

Assalamualikum min, mau tanya syarat buat
118 akta kelahiran itu apa aja yaa min?? Terima
kasih

119 pak... ktp saya apa sudah jdi...

tersedia. tetapi ada prioritas pencetakan nya.
silahkan di cermati terlebih dahulu
1. Surat keterangan bisa di gunakan untuk
mendaftar TNI2. Saat ini blangko tersedia tetapi
terbatas. Sehingga prioritas untuk yang pemula
dan korban bencana banjir terlebih dahulu
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 keterangan tidak otomatis akan di cetak,
harus di daftarkan dulu

Berarti yang KTP suami saya belangko nya
120
belum ada ya mbk

121

122
123
124

Izin bertanya pak. Ini kan stok Blangko ada
sekitar 5000 keping . Sedangkan saya sudah
pernah memperpanjang suket. Saya sudah
nyetak suket 2kali. Ini bisa dicetak nggak ya?
Mau ngambil ktp apakah sudah ada
blangkonya? Dan dinas tutup jam berapa?
Kalau lngsung bikin di capil apa bisa lngsung
jadi ya???soalnya ktp mau buat kepentingan
Apabila kartu keluarga mau di ubah status
pekerjaan menjadi anggota polri apakah harus
bawa kartu tanda anggota kepolisian mas

125 Blangko nya udah ada belum?
126

silahkan di cermati prioritas pencetakknya. jika
belum termasuk kategori prioritas maka akan
dicetakkan surat keterangan
bisa
tersedia tetapi pencetakannya ada skala prioritas.
silahkan di cermati. dinas tutup 15.00
Jika termasuk prioritas, bisa.Tetapi jika di luar
prioritas. Maaf belum bisa.
membawa KK asli dan fotocopi kartu anggota
polri atau fotocopi SK pengangkatan
silahkan di cermati skala prioritas pencetakan dan
keterangan

itu blangkonya dinas 5.000 keping berarti bsok silahkan di cermati skala prioritas pencetakan dan
saya bisa ngumpulin surat keterangannya pak? keterangan

127 Pak besok blangko nya msih ada kan
Saya daftar melalui web tapi tidak dapat kode
128
aktifasi / password nya
Mhon infonya..apkah e ktp atas nama saudara
129
DAIMUL KHOIRI sudah jadi apa blum?
130

Blangkonya sdh ada ya ?jk saya mau ngrubah
foto saja,bisa kan ??.harapannya semoga bisa

131

Assalamu'alaikum Bu/pak mau tanyak kpn lg
ada blangko lg makasih sblmnya.

informasi lihat di medsos
Kalau di web untuk pengajuan ktp el sudah di
setujui bisa di ambil di sipil pak
surat keterangan tidak otomatis di cetakkan ktp
nya. harus di daftarkan kembali
merubah foto untuk apa ??? apabila
kebutuhannya mendesak bisa dilakukan. tetapi
jika belum di kategorikan mendesak. mohon maaf
pencetakan sesuai prioritas terlebih dahulu
bisa, silahkan daftarkan,,, prioritas pencetakan
status prr, hilang/rusak dan suket yang telag
tercetak 2x

Selamat pagi.Min kalo Ktp rusak mau buat ktp
tidak rekaman. tetapi akan di cetakkan surat
132 baru lagi persyaratanya apa min?Terus itu nanti
keterangan.
rekaman lagi nggak?
Selamat malem min... Besok kalo bikin ktp
133
Dikasih suket. Blangko masih kosong
bisa lgsg jadi gk? Apa dikasi suket?
134

Maaf pak mau nanya.. Klo buat yg kec. Karang pencetakan baru ada di kec tegowanu, wirosari,
rayung apakah juga udh ada blangkonya???
toroh, kradenan, godong

Maaf ty blangko ktp bsk msh gk pak, Ini ada
warga yg blm rekam
Selamat pagi..nuwunsewu mau tanya..minggu
kmrn suami rekam ektp di kec godong dikasih
136
suket..ini kan sudah ada blanko nya klo yg
ngambil saya boleh ndak njih??
Kalo sudah punya SUKET/KTP sementara.
137 Apakah bisa langsung ditukar KTP card.Saya
jipang kec.penawangan
Selamat pagi.Mau tanya ktp atas nama didik
138 supriyanto pindahan dari boyolali ke ds.
Ngembak
135

info nya seilahkan cek di medsos ya. selalu kita
update setiap hari
ini skala prioritasnya. boleh di wakilkan

cermati di skala prioritas dan keterangan geh
surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp
nyaharus di daftarkan telebih dahulu.

140

Ktp blm jadi udah 4bulan, Saya tadi udah
kecapil pak atau buk.. katanya yg melayani
blangko habiss
Mau ngambil ktp Pakapakah udah jadi apa
belom ya pak
Suket tidak otomatis di cetak ktp nya harus di
daftarkan lagi..
Blangko ktp sudah ada belm ya pak

144

Kan aku udah buat KTP tapi baru dapet
tersedia tetapi ada skala prioritas pencetakan
sementara kalo ini di sipil udh ada blangkonya?

139

Suket tidak otomatis di cetak ktp nya harus di
daftarkan lagi...

Suket tidak otomatis di cetak ktp nya harus di
daftarkan lagi...
Suket tidak otomatis di cetak ktp nya harus di
141
daftarkan lagi...
142
BLANGKO READY
harus melakukan perekaman terlebih dahulu. di
Assalamualaikum maaf mau nanya, saya kan
kecamatan atau bisa langsung ke dinas.setelah
143 mau buat e ktp sy umur 17 apakah masih ada?
perekaman akan dilakukan penunggalan data,
Dan harus kmn buatnya terima kasih
apabila jaringan lancar bisa di tunggu e ktp nya

Assalamu'alaikum ini saya mau tanya ayah
saya kan mau bikin KTP tpi baru sementara
harus melampirkan surat keterangan yang asli
trus ini dia di jakarta seumpama saya yang
145
saat ini blangko terbatas sehingga ada skala
datang kesana trus bikin KTP buat ayah saya
prioritas pencetakan. tidak semua bisa di layani
bisa ndak? Tapi surat sementaranya dibawa ke
Jakarta eg gmna?
boleh tetapi harus membawa surat keeterangan
146 Pengambilan Di wakilin apakah bisa
yang asli.
Assalamualaikum min ?? untuk blangko ektp
apakah masih untuk hari ini? Dan untuk jam ada skala prioritas pencetakan, tidak semua di
147 oprasional nya sampek jam berapa min? Ini
layani untuk di cetakjika termasuk maka langsung
mau sekalian mampir kalau masih buka tinggal jadi. pelaynan sampai jam 15.00
tuker ktp sementara
Assalamualaikum min ?? untuk blangko ektp
apakah masih untuk hari ini? Dan untuk jam
cek prioritas dan keterangan geh. jika termasuk
148 oprasional nya sampek jam berapa min? Ini
akan di layani sampai jam 15.00
mau sekalian mampir kalau masih buka tinggal
tuker ktp sementara
jam kerja senin - kami : 08.00 s/d 15.00 jum at
149 Assalamualikum kak dinas tutup jam berapa
08.00 - 13.00
Sy kasrini daftar ktp electrik dari tahun 2016
blangko tersedia terbatas. ada skala prioritas
ternyata sampai sekarang belum jadi ktp
pencetakan. bagi yang termasuk didalamnya akan
150 electriknya alasannya belum ada belangkonya
dilayani. cek prioritas , persyaratan dan
gamana langkah selanjutnya mohon
keterangannya
penjelasannya
Stok blangko kan sudah ada pak saya mau
151 suket atas listiyanto dan nyami al siti nur
blanko dinas ada
samsiah sudah bisa di cetak atau blum pak ???
Hai kak..bisa gak ya ..aq mau ambil el ktp
152
harus melampirkan surat keterangan yang asli
adiku tapi ..suketnya dibawa adiku ngerantau
saya sudah mencetak suket 2× apakah bisa
153
bisa.
untuk pencetakan ktp
154 Blangko nya masih gak
masih

Permisi, selamat malamApakah prioritas ktp
elektronik hanya untuk pemohon
baru?Sedangkan pemohon untuk kehilangan
155 yang sudah pernah dicetakan suket mau
mengajukan pas blangko ready masih tidak
bisa dan di cetakan lagi suket yang ke 2Loc.
Toroh
156 Bpk/ ibu ...blangko nya sudah ada?
157
158
159
160
161

162

163

164
165
166

167

168

169
170
171

betul. mohon maaf keterbatasannya. blangko dari
pusat memang terbatas dan di instruksikan untuk
pemula, korban bencana dan suket yang telah di
cetak 2 kali. selain itu akan di cetakkan suket
terlebih dahulu

ada
cermati prioritas pencetakan dan keterangan
Mau bikin KTP kmrin ktanya blankonya habis
bawah geh
Blangko KTP pa sdh ada....
ada
Slmt siang bpk/ibuMau tanya mengenai e ktp
apakah blangko nya sdh ada??Krna saya ke
ada
kantor slalu kosong.Terimakasih
Assalamu'alaikum bapak/ibu. Udah ada
ada
blangko belum. Bapak/ibu
Assalamualaikum mau tnya blanko e ktp sdh
ada
ada blm ? Kalau sdh ada saya mau cetak
Pak/buk klo suket.nya dititip iii ke sodara gmna
silahkan . tetapi yang bisa di daftar cetak adalah
boleh ndak, Pak/bu itu stok blangko di
yang masuk skala prioritas, Bisa cetak di dinas.
kec.godong habis.Lha terus klo mau cetak
Jika sesuai dengan skala prioritas.
gmana
Saya baru pemula min.Tetapi surat keterangan
jika pemula : dan surat keterangannya hilang
saya hilang min.Apa saya masih bisa
membawa surat kehilangan dari kepolisian
mengambil ktp el?
.saya mau menanyakan apakah ada blangko
untuk pembuatan ektp ..karena udah bbrapa
ada
bulan kemrin saya update data di kecamatan tpi
pengganti ktp masi kertas
Pak blangko buat KTP masih ada gak pak
tersedia tetapi ada skala prioritasnya
1minggu lalu perekamn pemohonan pembutan
Bisa di ajukan. teapi nanti akan di cek apakah
E ktp ap bisa pengajuan blangko ektp,
sudah bisa cetak atau belum. jika sudah akan
Terimaksih infonya. Kemrin langsung ke capil
langsung di cetak
bisa dicetak.
A. Kelahiran Baru 1. Surat Keteranan kelahiran
saya mau tanya pengurusan akte kelahiran apa asli (F2.01) dari desa/kelurahan 2. Fc akta
saja ya persyaratan nya.saya winarni tgl lahir
perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
07-03-88.grobogan,kecamatan karang
yang dilegalisir 3. Fc KK dan KTP el dan aslinya
rayung.saya ucap kan terimakasih
4. Surat keterangan kelahiran dari
RS/dokter/bidan penolong (u
Min tolong pencerahannya,saya bulan
september mengajukan e-ktp baru karena
tanggal cetak yang tertera merupakan tanggal
merubah status menjadi (kawin)Dan saya diberi cetak ktp yang pertama kali di buat. sehingga
SUKET,saat ini saya merantau dan SUKETnya harus pengajuan lagi untuk pencetakan KTP el
saya bawa,saya mau daftar online tapi kok itu setelah kawin
status e-ktp sudan dicetak?
karangrayung ikut stok godong. tetapi
Klo kcmtn karangrayung ada gk mksh sblm ny
pendaftaran tetap di kecamatan masing masing
Surat keterangan tidak otomatis cetak ktp,Harus
apa udah jadi ktpnya
di daftarkan lagi..
Min kalo suket hilang mau nyetak langsung
jika termasuk skala prioritas bisa. tetapi jika tidak
jadi ktp bisa ngga ??
akan di cetakkan surat keterangan kembali

Mau tanya untuk mengurus KK yg hilang
172
syarat nya apa? Proses brp hari?
Pengambilan KTP el ,apakah bisa di wakilkan
pak /Bu?Saya kemarin daftar online dan hari
173 ini sudah ada pemberitahuan bahwa KTP el
saya sudah jadi . Pengambilan nya di mana ya
pak / Bu ? ,
Maaf sebelumnya, mau nanya blangko KTP
174 nya masih ngga? Punya ku masih suket, belum
e ktp...masa berlaku udah mau habis..
Stok blangko buat ktp elektronik
175
kec.karangrayung sudah ada belom .
176
177
178
179

180

Surat keterangan tertulis berlaku selama 6 bln
182 jika selama 6 bln blm jadi terus bagaimana?
Jika di pungut biaya gpp yg penting jadi
Kalau ktp sementara mu di ganti elektrik bisa
pak ...?

Selamat siang, saya mau tanya kalau mau
menukarkan SUKET menjadi ektp apakah bisa
184
langsung jadi ektp, soalnya saya dan istri saya
mau merantau kerja di luar jawa
misi.. mau tanya ..blangko utuk e'ktp nya udah
185
ada belom ya...
membuat ktp,tapi masih nunggu blankonya
186 pakIni baru di kasih surat keterangan,Saya
kecamatan tawangharjo pak
187 Kpn KTPnya jadi?
188

pengambilan di DInas di loket pengambilan
dengan menunjukkan sms bahwa ktp sudah jadi.
untuk pengambilan KTP online tidak bisa di
wakilkan.
ada tetapi ada skala prioritas pencetakan silahkan
di cermati prioritas dan keterangannya

stok karang rayung ikut kec. godong. tetapi
pencetakannya ada skala prioritasnya
tersedia terbatas. ada skala prioritas pencetakan.
Assalamualaikum blanko ktp nya masih ada?
silahkan di cermati terlebih dahulu
Stok blangkonya ada?
ada
bisa, silahkan daftarkan,,, prioritas pencetakan
kertas pengganti habis waktunya sy minta ktp
status prr, hilang/rusak dan suket yang telag
el ya bisa gak
tercetak 2x
Membuat ektp baru. Blangkonya ada tidak
ada
ini aku baru pertma cetak kak..2buln yg
lalu.dicapil baru dikasih srt ketrangan..la ini
kan blangko udah ada..kalo aku lngsung ke
kalau baru pertama cetak bisa
capil bisa kan?soalnya udah 2x kecapil sia2
..blangko kosong trus

Aku dateng ke dinas sudah5x waktu blangko
181 datang gk bisa terus to boss, Cuma di kasih
suket entr klo blangko dateng tukerin.kanya

183

Surat kehilangan dari kepolisian dan fc kk atau
ktp salah satu anggota keluarga.Cetak di
kecamatan/dinas.dan langsung jadi

Pak min tolong cek e ktp sudah jadi belum
kemaren sudah saya online

bencana kolektif melalui desa. blangko datangnya
terbatas . maka ada priorita pencetakan . mohon
maaf belum semua bisa di layani cetak ktp el nya
yang bisa di daftakan PRR ( pemula ), korban
bencana, dan sudah perpanjangan suket 2 kali.
jika tidak masuk itu berarti akan di cetakkan surat
keterangan
yang bisa di daftakan PRR ( pemula ), korban
bencana, dan sudah perpanjangan suket 2 kali.
jika tidak masuk itu berarti akan di cetakkan surat
keterangan
Blangko terbatas sehingga ada skala prioritas
yang harus di layani. Silahkan di cermati
ada
Blangko tersedia.
Surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp
nya.Harus di daftarkan kembali. Tetapi untuk saat
ini ada skala prioritas pencetakan
Akan kita cek hari senin ya. Tolong ingatkan
kalau lupa

189
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191
192
193
194
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196
197

198
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201

202

Pak/bu itu stok blangko di kec.godong
habis.Jauh pak bu
untuk prioritas kenapa saya tidak bisa min,
padahal saya sudah cetak suket 2x, yakni 27
Mei 2019 dan 28 November 2019 yang kedua,
namun di data tercatat 1x, ?
Min mau tanya itu nk cetak KTP skrng tpi 17
thn nya besok bisa lngsung jadi nggk
blanco nya udah ada blm,penawangan
Sejak bayi belum punya akte. Kalau keluar
seperti ini. Diisi apa ya?mohon bantuannya.
Blanko e-ktp sudah ada belum sudah 2kali
dapat suket
Blangko untuk capil grobogan adanya bulan
kapan yaw
Pak hari sabtu capil buka ap tidak?
Slmt siang pak /bu Udah di verifikasi,ada buat
sy ngak pak /bu klau ada, bisa minta tolong
buatkan pak/bu biaya adminnya berapa nanti sy
transfer.
Saya kemarin jumat tgl 17 januari 2020 datang
ke capil dan sudah seperti yg di cantumkan di
Screndshot tersebut, ti qlhasil belum dapat E
KTP,
Punya saya sudah jd blm bu/pak?
Kalo hari senin langsung ke capil apa langsung
jadi ya kak
Mohon informasi blangko tersedia untuk E
KTP, saya Warga Kec.Pulokulon dari bulan
agustus setiap minggu hari kerja ke kantor
kecamatan & Dukcapil, sampai saat ini belum
dapat E KTP. Terimakasih
Saya kecamatan penawangan masih ada GK
saya cuma di kasih suket saya ngurus udah br
tahun2 setiap saya ke kecamatan cuma di kasih
suket. Saya sudah rekam e ktp

203 Blangko udah ada blom ya?
membuat KTP sudah 4 bulan lebih masih
belum jadi kira-kira bagaimana
Maaf....numpang tanya ... utk pelayanan
penerbitan e ktp udh bisa blom y.....sy udh
205 setahun lebih hanya pegang suket aja...katanya
blangkonya blom ada...tolong infonya
y...makasih
Pak untuk pengurusan pindah tempat antar
206 kecamatan dalam 1 kabupaten apakah perlu
surat pengantar?
204

207 Mas udah ada blm

Bisa cetak di dinas. Jika sesuai dengan skala
prioritas.bisa melalui online di alamt :
layanandukcapil.grobogan.go.id nanti jika sudah
ada sms ktp tercetak tinggal ambil di dinas
dengan membawa surt keterangan yang asli.
Sudah kita konfirmasi ke bagian pendaftaran.
Silahkan kembali ke dinas.
Tergantung jaringan ke pusat. Jika lancar bisa,
jika tidak menunggu sekitar 2 - 3 hari an
Ikut stok godong
Sementara tidak perlu di isi.Silahkan pengajuan
akta kelahiran di dinas
ada
blangko di capil sekarang tersedia
tutup
Akan kita cek hari senin. Silahkan ingatkan kalau
lupa.Ada layanan online Di laman :
layanandukcapil.grobogan.go.id silahkan di
manfaatkan
Lihat skala prioritas pencetakan. Blangko terbatas
sehingga belum semua bisa di layani
Suket tidak otomatis di cetak. Harus daftar lagi
Tergantung termasuk prioritas atau tidak. Jika iya
langsung jadi
Pulokulon ikut stok kec. Kradenan.Cermati skala
prioritas pencetakan dan keterangan

Kec. Penawangan ikut stok godong. Lihat
keterangan dan skala prioritas
Tersedia tetapi pencetakannya ada skala
prioritasnya. Silahkan di cermati
Surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
Harus di daftarkan lagi.
bisa, silahkan daftarkan,,, prioritas pencetakan
status prr, hilang/rusak dan suket yang telag
tercetak 2x
tidak perlu. cukup datang ke kecamatan asal
dengan syarat KK dan KTP asli.
Blangko tersedia tetapi ada skala prioritas
pencetakan. Silahkan di cermati

Assalamualaikum pak bade tanglet blangko
208 kangge kecamatan karang rayung enten nopo
boten

stoknya ikut kecamatan godong. tetapi
pendaftaran di kecamatan masing masing

209 Kalau untuk perekaman bagaimana min..?

Perekaman juga tergantung kesiapannya. Tapi
rata rata untuk perekaman harus ke
dispendukcapil asalnya terlebih dahulu

Maaf admin numpang tanya, ini kan surat
keterangan e-ktp saya dan suami sudah 2x
cetak ya yang pertama waktu nikah langsung
210
dapat suket trus yang kedua pas perubahan
alamat. Kalau semisal datang ke catatan sipil
apakah bisa langsung diproses

Nanti akan di cek terlebih dahulu. Jika sudah 2
kali cetak akan di ganti dengan e ktp

211

212
213
214

Surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
Harus di daftarkan kembali,Blangko tersedia
apa KTP saya sudah selesai
tetapi ada skala prioritas pencetakan. Silahkan di
cermati
saja udah bikin ktp hampir 10 bulan kok belum Surat keterangan tidak otomatis di cetakkan ktp el
jadi ya pak
nya... harus di daftarkan kembali
Atas nama muhamad abdul ra uf dulu pernah
rekam e ktp..tp suket/ ktp fisiknya blum
akan kita cek. tolong di ingatkan kalau lupa
turun..Apa bisa di cek ya?
tersedia terbatas. tetapi ada skala prioritas
Apakah stok blanko di dukcapil tersedia?
pencetakan. silahkan di cermati

stok nya ikut kecamatan toroh. tetapi pendaftaran
pak/bu, kalau kecamatan geyer ikut kecamatan
215
tetap di kecamatan masing masing(bagi yang
mana ya blangkonya?
masuk skala prioritas pencetakan)
216 Ini msh ad blangkonya
217

218

219
220

Kmren sudah di beri surt ktrangan. La katane
abisItu sudah bbrpa bulan yg lalu,Saya bikin
bulan november
Masalah yg saya alami sekarang adalah tentang
ktp saya yg telah lama hilang dan tidak
melaporkannya hingga sekarang.hilang sejak
tahun 2011 hingga sekarang.yang saya
tanyakan bisakah saya meminta data ktp saya
lengkap untuk mengurusnya untuk nama sudah
Pak min tolong permohonan ktp njeh
Apakah material untuk buat KTP sudah ada ?
Atau KTP nya sudah jadi ?

221 Ktp nya sdh jadi apa blm njeh???
222
223
224
225

Mau tanya persyaratan buat KIA apa saja
ya?dan kalau di SD bisakah di koordinir
sekolah?
Blangkonya masih nggak?
Mau tanya apakah ditegowanu masih ada
blangko KTP pak
asalamualaikum blangko KTP masih pak.

jika termasuk skala prioritas bisa. jika tidak pakai
suket ini dulu
jika sudah cetak suket 2 kali bisa. jika masih
sekali pakai surat keterangn dulu

silahkan datang ke dispendukcapil atau kecamatn
untuk cek iris mata.

silahkan di tunggu verifikasinya
tersedia tetapi terbatas dan ada skala prioritas
pencetakan
suket tidak oromatis di cetakkan ktp nya,harus di
daftarkan kembali ketika tersedia blangko
bisa di koorinir sekolah, Fc akta keliharan - Fc
KK orang tua/wali Fc KTP el orangtua/wali Pas
Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar
tersedia tetapi ada skala prioritas pencetakannya
200 keping
masih

Kenapa bos setiap q mau mencetak kaN ktp
kak gak bisa trs. padahal sudah ada
blangkonya sya juga bawa lampiran ktp
226
sementara emng knp bos Padahal persaratan
lengkp kurang apa bpk / ibuk petugas ktp
Sudah hampir 1 tahun
227 Apakah sdh ada blangko ktp el

228 Stok blangko KTP apakah tersedia min ?
Permisi pak/ibu besuk di Alun" Ada acara
cetak KTP. Saya KTP hilang sudah ada Suket
229
sudah 3 bulan suket nya. itu besok bisa cetak
ya terimakasih
Assalamualaikum, Pencetakan ktp dri Suket
230
boleh diwakilkan gk min?
Mau cetak kartu yg statusnya seumur hidup.
231
Kartu lama sampai 2017
Slmt siangIstri saya KTPnya duplicad Record
sama Pekanbaru saat dia kerja d sanaApakah
232 bisa mencabut berkas dr sana tanpa pergi ke
sanaKarena sdh tdk ada lg kenalan d
sanaMohon bantuannya Trm ksh

233

234

235
236

237

Soalnya dulu orang tua saya pernah kesana mlh
gk bisa dikumpulin alesan nya ditumpuk nanti
hilang gitu siapa yang suruh digituiin yang
pihak sana la trus gimana kak
saya sudah pake suket 2 kali ini bu..apa
langsung bisa dpt balngko ya ok terimakasih
bu
Kalau e-KTP nya rusak sudah tidak terlihat
tulisannya / fotonya, itu bisa menjadi
PRIORITAS gak pak.
Blanko di Kantor kecamatan brati ada gk
Ambilny ke kantor kecamatan brarti bisa
Mau cetak ktp, ini baru diberi ktp se mentara.
Apa sdh bisa, nggih ?

Selamat pagi pak/ibu, saya mau tanya apa
238 sayatnya bikin surat pindah? Dan jalurnya dari
mana, ke mana ya?
Brarti kalo udah punya surat keterangan bisa di
239 ambil di kecamatan godong? Atau tetap ambil
di kecamatan klambu?
240 ingin cetak blangko e ktp dari srt keterangan

ada skala prioritas penetakan. sehingga apabila
belum termasuk di dalamnya belum dapat di
layani pencetakan ktp nya. dan menggunakan
suket dulu
blangko tersedia terbatas. ada skala prioritas
pencetakannya. silahkan di cermati prioritas dan
keterangan
tersediai tetapi terbatas. sehingga ada skala
prioritas pencetakannya. silahkan di cermati. jika
termasuk didalmnya bisa daftar cetak
bisa langsung datang ke dinas

bisa. tetapi harus melampirkan suket aslinya
kartu e ktp berlaku seumur hidup walapun ada
masa berlakunya..
mohon maaf untuk sementara yang dapat kita
layani pindah di fasilitasi dinas adalah bagi
mereka yang tidak mampu secara
finansial...syarat pindah difasilitasi dinas1. KK
dan KTP asli ( luar kabupaten ) atau
fotocopinya2. Surat permohonan pindah yang di t

didaftarkan di tumpuk dan di tungguin

bisa. silahkan datang ke dispendukcapil
cek di keterangan. rusak hilang di cetakkan surat
keterangan
pendaftaran dan pengambilan di kecamatan brati.
bagi yang memenuhi skal aprioritas
jika termasuk skala prioritas silahkan datang
untuk mencetakkan ktp nya. tetapi ketik abelum
masuk skala prioritas . mohon maaf
menggunakan suket terlebih dahul
surat pindah antar kabupaten. cukup membawa
KK dan KTP asli langsung datang ke
dispendukcapil. tanpa pengantar desa atau
kecamatan
di daftarkan di kecamatna klambu. tetapi yang
memenuhi skala prioritas . bleum semua dapat di
layani
tersedia tetapi terbatas dan ada skala prioritas
pencetakan. maaf hari ini slow respon

silahkan cek skala prioritas. untuk perubahan
alamat untuk sementara menggunakan suket dulu.
maaf hari ini slow respon
pak KTP yg rekaman 5 bulan lalu dah jadi blm didaftarkan kembali ke kecamatan atau dinas.
yha??
bagi yang masuk skala prioritas
Syarat buat e ktp cuma fc kk aja ya
untuk perekaman pertama kali. iya fotocopi KK
tersedia tetapi ada skala prioritas pencetakan.
Maaf saya mau bertanya blangko untuk e ktp
karena blankgo terbatas belum semua dapat
nya itu sudah ada belum ya?
dilayan
Disini kan tertulis prioritas 1. Status PRR
(pertama kali cetak KTP el) berarti untuk saat bisa. silahkan datang untuk di daftarkan ktp nya
ini KTP saya bisa dicetak atau tidak??
Mau menanyakan tentang blako KTP sudah
tersedia erbatas. ada skala prioritas
ada apa blem yaa, lau sudah ada saya mintak
pencetakan.untuk perubahan data utnuk
pnya suami saya di percetak.KTP yg berstatus
sementara menggunakan suket dulu
nikah. Soalnya buat ngurus2.
Pak mau tanya..Saya kan mau gnti foto lagi
info stok blangko dari pusat belum lancar.
kan.yha pak..Tapi klo sdah ada blangkonya
kemungkinan bulan depan sudah lancar. nanti
..saya gak nunggu lama lagi kan yha pak
bisa kita layani untuk perubahan foto
Kan udah dapet suket dari penawangan terus
silahkan datang di penawangan ( jika masuk skala
kalau di godong ada blangkonya mau cetak e
prioritas pencetakan )
ktp nya itu ke godong apa ke penawangan?
MAU tanya apakah blangko ktp sdah tersedia tersedia erbatas. ada skala prioritas pencetakan.
jika termasuk skala prioritas silahkan datang
Saya ingin membuat KTP tapi apa kah blangko untuk mencetakkan ktp nya. tetapi ketik abelum
nya untuk besok ada
masuk skala prioritas . mohon maaf
menggunakan suket terlebih dahulu
Jadi yang umur 17/yang baru pertama kali buat
akan diprioritaskan gitu??? Terus kalo
menunggu kembali sampai blankgo tersedia
blangkonya habis gimama padahal dia baru
pertama kali buat????
Data ktp-el saya ko g bisa ditemukan
...Kemarin juga saya mo daftar bpjs ketenaga
kerjaan g bisa..alasanya nama saya tidak sesuai data sudah di konsolidasikan
dengan data dinas kependudukan..Mohon
bantuanya ya bpk/ibu
mohon maaf beberapa hari ini slow respon. akan
NIK tersebut Belum terdaftar di sistem online
kita usulkan konsolidasi data. waktu tunggu 1 x
dukcapil untuk daftar BPJS kesehatan
24 jam. setalah itu silahkan di coba kembal
Bank, BCA dan apdet data di BRI min, karena
waktu di kantor bank nya, data saya masih yg Akan kita singkronkan. Waktu tunggu 1 x 24
lama (demak) Untuk itu saya dm NIK dan KK jam. Silahkan dicoba kembali
saya yg baru untuk singkronisasi
Assalamualaikum, untuk wilayah brati
Bisa ke kecamatan brati atau langsung ke
pembuatan ektp langsung ke dukcapil atau ke
dispendukcapil
kecataman brarti ?
Apa blanko KTP sudah ada?
ada
Selamat siang apakah blangko ktp elektronik
ada
sudah ada
KK nya sudah betul atau masih salah ???jika
Ktp saya salah tanggal lahir dan huruf di
sudah betul membawa fc KK dan KTP asli.jika
nama,cara merevisi nya gimana?
masih salah KK di perbaiki , syaratnya : KK dan
KTP asli dan fc akta kelahiran atau fc ijazah

Mau cetak Ektp karena perubahan status dan
241
alamat
242
243
244

245
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247
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249
250

251

252

253

254

255
256
257

258

tidak dapat registrasi nomor hp. notif nya nmr
259 KK dan NIK tidak sesuai. nmr KK :
3315031807076619terimakasih
260 Maaf, KTP saya sdh jadi atau belum ya?

261

262

263
264

Assalamu'alaikum bapak/ibu adminSaya mau
tanya, saya baru umur 17tahun tanggal 21
kemarin, untuk itu saya mau buat KTP juga
sebagai persyaratan saya mau daftar sekolah.
Rencana saya hari Jumat mau ke kecamatan
untuk buat ktp, tapi saya dapet info kalo b
Iya, sudah. Setelah saya tunggu selama 3 jam
dan saya bolak balik ke meja pengambilan
sambil ngeyel. Kalo saya gak ngeyel. Sampe
kantor tutup, bisa jadi gk dikerjakan
Maaf persyaratan untuk buat akte lahir sm buat
kartu anak syarat nya apa saja ya,,,
Mff klo hari biasa no antrian sampe jm brp ya
mas

265 Ktp yg asli blm jadi
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Mas mau tanya KTP atas nama ADI
CAHYONO apa dah jadi
.blangko nya dah ada blom
saya mau naya kk dan akte kelahiran anak saya
di tanggal 27 12 2019 atas nama ar rasyid iqbal
kurniawan , sudah jadi apa belum pak. Kalo
belom tolong di percepat pencetakannya karna
suya butuh kk serta akte kelahiran anak saya ,
untuk data serta saya ma
Permisi mau tanya, untuk blangko di
Kecamatan Pulokulon kok tidak tertera pada
postingan ya?
apakah sudah ada blangko?? Saya mau cetak
ktp
blangko ktp sudah ada pak?
bisa di siain blngkonya tidak bpk/ibu...buat
tnggal 2 april nanti
Slmt pagi mas/mbk di tmpat.Mau nanya
mas/mbk kalo ktp memudar apakah hrus gnti
blanco atau ttap pakai blanco yg lama jika mau
di perbaiki...?Untuk prosesnya brapa lama ya
kira2 mbk/mas.Kalo kec.penawangan kantor
dinasnya dmana.?
Saya dah cetak. Yg ke tiga kali.... Tp. Blm bisa
cetak
maap bapak ibu,mengganggu istirahatnya ada
blangkonya g...
ktp dulu waktu umur 17 tahun misal mau ganti
fto yg usia sekarang apa bisa
Mbk kalo mau buat kpt elektronik bisa di
kecamatan

akan kita lakukan konsolidasi data besok pagi.
waktu tunggu 1 x 24 jam. setalah itu silahkan di
coba kembali.
surat kterangan tidak otomatis di cetakkan. harus
di daftarkan kmebali
Jika jaringan lancar hari itu bisa cetak ktp nya.
Jika tidak lancar biasanya menunggu 1- 2 hari
untuk penunggalan Data baru bisa cetak ktp

mohon maaf. akan kita evaluasi untuk selanjutnya
Silahkan kunjungi dispendukcapil.grobogan.go.id
. Langaung jadi
nomor antrian biasanya sampai jam setengah 3
ktp tidak di cetak otomatis. harus didaftarkan
kembali di kecamatan atau di dinas
ktp tidak di cetak otomatis. harus didaftarkan
kembali di kecamatan atau di dinas
Ada

besok akan kita cek

Stoknya ikut kradenan.Silahkan daftar di
kecamatan pulokulon atau ke dinas
ada,silahkan datang ke dispendukcapil. akan di
layani
ada,silahkan datang ke dinas dukcapil
kita tidak bisa menyisakan. silahkan di tunggu
untuk kiriman blangko selanjutnya
Ganti baru. Silahkan datang ke kecamatan atau ke
dinas.untuk di kecamatan mungkin 2-3 hari.
untuk di dinas langsung jadi.ya di
penawangan.dinas maksudnya dispendukcapil di
Jl. Dr. Sutomo No. 5 Timur Simpang Lima
Purwodadi Kabupaten Grobogan,
Silahkan datang ke dispendukcapil akan kita
layani pencetakan e ktpnya
Ada. Silahkan daftarkan cetak di kecamatan atau
di dinas
Bisa. Langsung datang ke dinas
Bisa. Atau langsung ke dinas
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Selamat pagi min.mau tanya lagi. buat ktp yang
baru nikah sudah bisa?soalnya postingan baru
gak ada keterangan sekala prioritas?
Blangkonya ada tidak
Mbk kalo mau buat kpt elektronik bisa di
kecamatan
Beneran gk min pelayanan di dinas??? Soalnya
sy kerja di semarang dan klau ke kantor harus
ambil cuti dulu

Info terbaru. Bisa silahkan datang ke kecamatan
atau ke dispendukcapil
ada
bisa,Atau langsung ke dinas
Datang lebih pagi. Kemungkinan pemohon
membludak....

pernyataan, apaka sudah bisa cetak e-ktp
282 elektronik atas nama ANGGI RIYANT
Bisa. Silahkan datang ke kecamatan atau ke dinas
YUNANTA dengan NIK 33150250068700003

283

284
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286

287

Selamat pagi pak ini gimana kok kecamatan gx
mau mencetak eKTP kan kemarin ekkpt saya
abis di perbaikin di purwodadi di ganti
selembaran kertas giliran mau di cetak ektp di
kecamatan kok petugasnya katanya gx bisa
Selamat siang. Maaf pak/bu, saya mau tanya.
Jati jum'at kacamatan tutup jam berapa ya?
Saya mau melaporkan KK saya.Saya sekitar 3
minggu yang lalu cetak kartu keluargaTapi
kenapa NIK Dan NO KK saya tidak dapat
digunakan untuk pendaftaran kartu
perdana.Apkah data KK Saya belum dibuka
atau bagaimana ya?mohon penjelasan nya
.Terimakasih
sy dri pontianak kalbar,ingin mencari orangtua
kandung saya yang ada di grobogan,apakah
bisa tlg dibantu pak?
Bisa langsung cetak ektp brti min?Di
kecamatan atau langsung d capil kab min?

Langsung datang ke dinas.

jam 1 siang

Akan kita konsolidasikan data. Waktu tunggu 1 x
24 jam. Setelah itu silahkan di coba kembali

Jika sekarang posisi ada di kabupaten grobogan.
Silahkan datang ke dispendukcapil, konsultasi di
bagian permasalahan KK dan ktp.
Stok blangko KTP tersedia. Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yang akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas.

Pak saya mau tanya. ,, bisa gak aku ngecek ktp
dicoba di BNI
saya online
Fc akta keliharan - Fc KK orang tua/wali - Fc
Siap,,, kalo misal mau buat kia gmn kk,,
289
KTP el orangtua/wali, - tambah foto 4 x 6 1
persyaratan e apa aja
lembar
Min, apakah pengumuman itu benar? Soalnya
pengumuman itu saya dapatkan dari postingan
290
benar. silahkan di daftarkan surat keterangannya
di sosmed salah satu pegawai Dispendukcapil
Grobogan. Terima kasih
Stok blangko KTP aman. Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Assalamualaikum ,gimana njih ibu/bapak apa
291
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
sudah ada belangko?
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
288

Assalamualaikum ...numpang tanya kemarin
saya itu foto ktp dibulan juni kemudian saya
292 diberi ktp sementara karena blangkony habis
...dan ktp itu berlaku selama 6 bulan ....dan
sekarang apakah ktp saya sudah jadi ??
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299
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302

surat kterengan tidak otomatis di cetak ktp nya.
harus di daftarakn kembali

Stok blangko KTP tersedia. Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
.membikin El ktp yang sudah mempunyai surat
petugas yang akan mencetakkan KTP nya di 5
keterangan
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas.
Stok blangko KTP tersedia. Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Saya mau tanya apakah ktp tang dari desa guci
petugas yang akan mencetakkan KTP nya di 5
udah jadi atas nama itu yang diatas
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas.
aporan saja ke KUA . nanti sekaligus akan di
Klo sya mau nikah brarti 3 hri sblumy ap
ikutkan program mencari kekasihku. dimana
laporan ke capil untuk buat .ktp kk surat nkah, setelah ijab akan mendapatkan KK dan KTP
dengan menarik KK dan KTP lama
Stok blangko KTP aman. Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Mau bertanya blangkonya masih nggakk
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Assalammualaikum kak, sy nila, saya ingin
pendaftaran di kecamatan masing masing.
bertanya apakah, warga kecamatan
petugas yang akan mencetakkan di kecamatn
karangrayung di perbolehkan mencetak E-KTP
godong. atau langsung datang ke dinas
di kecamatan godong?Terimakasih
betul sekali,Stok blangko KTP
tersedia.Pendaftaran dan pengambilan "TETAP"
Slamat siang apa benar ini infonya
dikecamatan masing2, petugas yg akan
mencetakkan KTP nya di 5 Kecamatan tersebut
atau langsung datang ke Dinas
Assalamualaikum min mau nanya, untuk
cukup membawa KK dan KTP asli. langsung
pengurusan surat pindah dari lain kabupaten
datang ke dinas dukcapil,ambil antraian A untuk
prosedurnya bagaimana nggih?
pindah keluar antar kabupaten
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Selamat pagi, pak mau nanya, blanko
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
pmbuatan E-ktp apakah masih Ada pak...?
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Stok blangko KTP aman. Pendaftaran dan
Selamat pagi pak... pak Mau tanya.. setok
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
blangko E ktp hari ini masih apa tidak ya pak ?
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
soalnya tadi saya sudah ngurus di kecamatan
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
tawangharjo tapi blangkonya di sana habis...
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
sisa blangko masih berapa pak
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
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Stok blangko KTP tersedia. Pendaftaran dan
selamat malam, mau menanyakan untuk
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
kepingan E ktp sudah ada belum ya?
petugas yang akan mencetakkan KTP nya di 5
terimakasih sebelumnya
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas.
Stok blangko KTP aman. Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
keecamatan grobogan ad gak pak?
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Pendaftaran dan pengambilan "TETAP"
Pak numpang tanya,,, suket ini bisa di cetak di dikecamatan masing2, petugas yg akan
kecamatan atau harus ke dispendukcapil??
mencetakkan KTP nya di 5 Kecamatan tersebut
atau langsung datang ke Dinas
harus di daftarkan kembali,Stok blangko KTP
aman. Pendaftaran dan pengambilan "TETAP"
Apakah sudh jd ya KTP nya...soalnya sudah di
dikecamatan masing2, petugas yg akan
kasih suket lama sekali antara 4bulan
mencetakkan KTP nya di 5 Kecamatan tersebut
atau langsung datang ke Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Apa blankonya sudah ad...
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
surat kterengan tidak otomatis di cetak ktp
Pak ktp atas nama kartini bisa diambil sekarang
nyaharus di daftarkan kembali di kecamatan atau
apa belom
ke dinas
saya peGang suket dari noember apa sudah
silahkan di daftarakn di kecamatan masing
bisa di ceTak KTP EL
masing atau langsung ke dinas
. Untuk cetak e-KTP dari SUKET di dinas
sudah bisa per hari ini ya min? Syarate nopo
bisa. syaratnya suket yang asli
mawon nggih?
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Asllmkum bu/pk blangko. A udah ada / belum.
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
pk/bu
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
blangko hari ini masih ada nggak ya?
ada
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Apakah pemegang suket krena khilabgan dpt
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
mencetak EkTP...
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Pendaftaran dan pengambilan "TETAP"
dikecamatan masing2, petugas yg akan
Pak jika mau ambil ktp apakah harus ambil
mencetakkan KTP nya di 5 Kecamatan tersebut
nomor antrean?
atau langsung datang ke Dinas jika di dinas
ketika mendaftar harus memakai nomor antrian
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
Blangko yang tersedia hari ini apakah bisa
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
untuk penggantikan SUKET karena perubahan petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
status ?
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas

jika belum perekaman, harus datang secara
Saya baru aja dapat info katanya blanko nya
pribadi untuk di rekam. jika sudha pernah
sudah ready apakah benar?Kalau benar, ini istri
316
memiliki surat keterangan ( suket ) bisa di
saya di solo kondisi hamil apakah diharuskan
wakilkan dengan syarat membawa surat
rekam foto atau bisa pake foto 3x4?
kterengan yang asli
Pak sebelumnya kalau udah pernah rekaman di
317
bisa
gundi..cetaknya bisa di dukcapil nggk pak
Bisakah data saya yg belum e-ktp langsung di
aktifkan di kebumen mungkin dengan ijin
318
Blm rekam KTP bisa pindah membawa KK asli..
tertentu dari capil grobogan...sehingga nantinya
saya bisa lgsung rekam di kebumen..
Kalau plastik e-KTP nglotok, solusinya gimana
ya?Gimana ini solusinya.Apa bisa langsung di
319 ganti di kecamatan,Ke dukcapil jauh , kalau
memang bisa di kecamatan, nanti tak ke
kecamatan saja
320

321

322

323

324

Pak. Suket daerah gabus udh bisa apa belum ya bisa di cetak. silahkan datang ke kecamatan atau
pak
ke dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Blankonya udah ada pa belum? Sekarang
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,
Apakah sudah ada blangko untuk KTP
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
suket tidak otomatis di cetak ktpnya harus di
e KTP apa sdh jadi??
daftarkan lagi
Assalamualaikum, mohon maaf mau bertanya
jika surat keterangan di cetak di kecamatan,
bisa
apakah Ktp bisa di cetak di kantor dukcapil?
Terimakasih

Saya mau ngerubah nama bpk di akte kelahiran
anak sayaSaya dulu bikin akte kelahiran anak
saya.anak ibu bukan anak bpk.karna saya dulu
325
bikin akte anak saya. Saya sudah cerai am
suwami.sekarang saya mau ngerubah di akte
anak saya jdi anak bpk.sarat ya ap

326 mas blangkone udah ready

327

ganti yang baru. silahkan daftarakan di kecamatan
atau langsung datang ke dinas.bisa. atau langsung
datang ke dinas dukcapil.siap. tetapi mungkin
tidak sehari jadi karena belum semua kecamatan
memiliki printer untuk mencetak.

Pak/ buk mau tanya syarat pembuatan akta
kelahiran apa saya pak/buk

ni aturan yang berlaku. jika anak lahir setelah
pernikahan 1 dan sebelum perceraian maka anak
tersebut menjadi anak ayah ibu. jika anak lahir
setelah perceraian dan belum menikah lagi maka
menjadi anak ibu. ketika sekarang sudah menikah
kembali, anak ter
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
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 el dan aslinya
4. Surat keterangan kelahiran dari
RS/dokter/bidan penolong (u

328 Mbak blangko ktp udah ada apa belum mbak

Slmat siang pak...??mau tanya kalo mau pindah
329 tempat...antar desa syaratnya gmna ya pak
admin.?
Maaf mau tanya apa cetak ektp sdh bisa utk
330 umum.kalau sdh bisa,rencana besuk mau ke
disdukcapil pwdd
tanya ..mau mmbuat akte kelahiran,usia
331 40th,buku nikah tidak ada ..gimana
solusinya.??
Tangklet pak yen ajeng damelke akte lahir
orang tua pripon prosedure keperluan damel
332 pengajuan haji ????Surat pertanggungjawaban
mutlak iku seperti apa pak Mohon penjelasanya
pak????

333

Selamat soreBlangko untuk besok tanggal 29
januari sudah tersedia?

334

Untuk Kec.Grobogan Udah Ada Blanko'nya
Apa Blm Nggeh Pak/Buk ???

335

Itu kalau Sudah perekaman di toroh bisa
diajukan pembuatan ktp el di dinas kah?

336

337

338

339

340

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
KK dan KTP asli. langsung datang ke kecamatn.
tanpa pengantar desa
bisa untuk umum. kecuali yang mengganti
tanggal berlaku menjadi seumur hidup
bisa di ganti dengan SPTJM ( surat
pertanggungjawab mutak perkawinan )
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
4. jika punya ijazah lampiri fotocopi nya.5. Fc
KTP el pelapor.
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
pendaftaran bisa di kecamatan masing masing
atau ke dinas,stok blangko grobogan ikut stok
kec. wirosari
bisa di toroh, bisa di dinas

Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Bpk ibu yg terhormat sy mau tanya,atas nama
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
suci rokhayati rekam ktp sudah 4 bln sudah di
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
cetak belum, trimakasih
Dinassurat keterangan tidak otomatis di cetak ktp
nya. harus di daftarkan kembali
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
kapan akan ada blangko E-ktp lagi ya, karena pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
saya sudah bolak-balik dan menunggu 7 bulan petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
tapi tidak pernah kebagian blangko
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
- Fc akta keliharan dan menunjukan akta
kelahiran aslinya - Fc KK orang tua/wali - Fc
Cara ikut membuat KIA gimana ya pak/bu.
KTP el orangtua/walidiatas 5 tahun tambah foto
4x6 1 lembar.
surat keterangan pindah dan biodata penduduk
dari daedah asalnya.jika menumpang KK atau
Mw tanya,Syarat pindah KTP & Kk dr luar
bergabung dengan istri berarti harus melampirkan
jawa, apa aja?Mw pindh d pwdd
KK mertua dan surat nikah.pendukung jika
mengalami perubahan data seperti ijazah, akta,
surat nikah, akta cerai dlll
Untuk blanko E-KTP wilayah
tanggung ikut stok tegowanu
kec.Tanggungharjo sudah ada belum ya

1. Surat keterangan kematian asli dari
desa/kelurahan (F-2.29)2. Surat keterangan
selamat siang admin untuk syarat pembuatan kematian dari RS/Puskesmas3. Ketetapan ganti
341
akta kematian apa saja syaratnya ? terimakasih nama (bila pernah ganti nama)4. Penetapan
Pengadilan bagi kematian yang hilang atau tidak
diketahui jenazahnya.5. Surat keteran
Bapak/ibu saya mau bertanya mengenai
pengajuan Akta Kalahiran secara online untuk
anak yg baru lahir dan belum mempunyai NIK.
342
apakah nanti saya harus mengurus KK sendiri
atau jk akta nya sudah jadi terus otomatis
mendapatkan KK juga njih..mohon penceraha

343 Kemaren mau ganti Ektp blangkonya habis

344 Hari ini apakah ada blangko ktp el?.

untuk anak yang belum mempunyai NIK , nanti
akan di cetakkan KK , akta kelahiran dan KIA
sekaligus.sehingga ketika pengambilan KK asli di
bawa dan berkas permohonan yang di upload
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

Mohon maaf pak bisa minta update terkait info
mohon maaf kemarin banyak kegiatan. jadi slow
345 ketersediaan blangko KTP untuk hari ini
respon
29/01/20. Suwun ??
akan kita usulkan konsolidasi besok pagi. waktu
Apakah bisa minta tolong untuk meng onlin
346
tunggu 1 x 24 jam. setelah itu cek kembali di
kanAnak saya yg bernama Hanum Aqila Malik
BPJS.
selamat pagi Bapak/Ibu,maaf Bapak/Ibu saya
mau tanya,untuk anak umur di bawah 5th yang
sudah mempunyai KIA tp di KIA belum ada
syaratnya KIA asli dan foto. maaf slow respon
347
fotonya,apakah setelah umur 5th lebih harus
karena banyak kegiatan
membuat KIA lagi biar ada
fotonya,?trimakasih,????
tadi data Dukcapil dari polres Bantul masih
akan kita konsolidasikan besok pagi. waktu
MOHAMAD MUBASYIR.(blm
348
tunggu 1 x 24 jam. setelah itu silahkan di cek
update)Mohon bantuannya untuk di
kembali ke Polres bantul
update.Terimakasih.
Assalamualaikum.wr.wb saya mau tanya
tentang pembuatan E-KTP bagi
warga/masyarakat yang sudah menikah apakah beberapa waktu yang lalu memang seperti itu
349 harus cetak SUKET nya itu sebanyak 2x baru karena blankgo terbatas. saat ini blangko tersedia
bisa cetak E-KTP atau bagaimana? mohon
sehingga semua suket akan dilayani
informasi dan penjelasannya terima kasih
wassalamualaikum.wr.wb
- Fc akta keliharan dan menunjukan akta
kelahiran aslinya - Fc KK orang tua/wali - Fc
350 Syarat membuat KIA ap ya...
KTP el orangtua/walidiatas 5 tahun tambah foto 4
x 6 1 lembar
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357

358

359

360
361

362

Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Min blangko ktp masih ada
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,
Blangko KTP msh ada?.Pak mau tanya di Capil
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
ada loker cewek tidak pak? Lulusan S1.
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas.Mohon maaf kami tidak mengetahuinya.
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Maaf pak/bu mo tanya? blangko KTP sdh ad pa
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
blm ya?
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Udah jdi blom pak KTPnya
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas,silahkan didaftarkan
cek status e-ktp secara online tapi data tidak
besok akan kita cek lebih lanjut. mohon di
ditemukanMohon konfirmasinya
ingatkan kalau kami lupa
silahkan daftar di kecamatan karangrayung ,
Kecamatan karangrayung gimana pak udah
petugas yang akan mencetak kan ke kecmatan
bisa diambil apa belum ktp nya
godong. atau langsung ke dinas
Selamat malm min, mau tny utk pembuatan
akte kelahiran yg sdh berumur 30th apa
saksi dan fotocopi KTP saksi hanya diperlukan
memrlukan saksi? Tdi pg sdh ke alun2 sdh dpt ketika membuat surat kelahiran ( F. 2 01 ) di
formulir, di formulir ada saksi 1 dan 2.
desa. setelah itu di dinas tidak perlu
Kbetulan tdi syrt kurang ijzah, sehingga blm
menghadirkan saksi kembali
bisa buat akte nya. Trmksh.
tegowanu. tetapi pendaftaran tetap di kecamatan ,
Kec TANGGUNG HARJO ikut mana
petugas yang akan membawa ke tegowanu. atau
ya..maaf pengen tau.
langsung datang ke dinas
anggal lahir anak saya, ardan zaidit taqwa, di
kk dan akta sudah benar 03 08 2019, di bpjs di Kirimkan NIK anaknya. Nanti akan kita proses
tulis 03 09 2019, saat saya minta di benar kan, hari senin karena hari ini sudah tutup. Setelah itu
jawaban dari pihak bpjs di suruh konfirmasi ke waktu tunggu 1x24 jam. Selasa silahkan di coba
dispendukcapil nya, mohon bantuan nya terima kembali
kasih
Suket Ktp kalo sudah 2kali sudah bisa nyetak
bisa silahkan di daftarkan
blangko apa blm?
mau mengganti dr suket ke e ktp jd utk wilayah
kec godong sdh adakah blangko e ktp terima
ada
kasih
A. Kelahiran Baru 1. Surat Keteranan kelahiran
asli (F2.01) dari desa/kelurahan 2. Fc akta
Mau bikin AKTE KELAHIRAN untuk umur perkawinan/buku nikah atau akta cerai orang tua
21th
yang dilegalisir 3. Fc KK dan KTP el dan aslinya
4. Surat keterangan kelahiran dari
RS/dokter/bidan penolong (u

Untuk kecamatan Grobogan bisa datang
363 langsung ke kantor dinas? Apa ke kantor
kecamatan dulu

364 Tp blm KTP EL

365 Kalau selain dari kecamatan di atas
Maaf informasinya apakah KK itu wajib di
366
TTD kepala keluarga?
Berarti ini sudah benar² tidak ada alasan buat
367 yg di prioritaskan kan pak? Kalau misal kita
datang membawa SUKET
Selamat pagi min. Saya mau pindah dari
368 kecamatan Toroh ke kecamatan pulokulon.
Syaratnya apa min??

369 Ada blangkonya pak

Pak kalo ambilnya besok masih ada
370 blangkonya nggak pak soalnya nga ada yang
ngambilkan

371

372

373

374

375

376

bisa kedua duanya. silahkan pilih
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
langsung ke dinas
Wajib. KK dinyatakan sah ketika sudah di tanda
tangani kepala keluarga
sekarang tersedia untuk semuanya. kecuali
mengganti tanggal masa berlaku mennjadi
seumur hidup
KK dan KTP asli. MInta surat pindah dari kec.
toroh . selanjutnya langsung datang ke kecamatn
pulokulon untuk kedatanannya. ingat ya TANPA
pengantar desa
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
belum bisa amenginformasikan. karena masih
playanan,

Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
mohon maaf mau tanya apakah masih ada
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
blangkonya?
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
ikut stok tegowanu. tetapi pendaftaran tetap di
gubug. petugas yang akan membawa
Untuk blanko kec gubug kosong kah?
danmencetak ke tegowanu,atau langsung datang
ke dinas
tidak. semua bisa kita layani kecuali perubahan
Pak mau tanya apakah pencetakan E-ktp masih masa berlaku menjadi seumur hidup. karena jika
sistem prioritas?
sudha e ktp otomatis berlaku seumur hidup
walaupun ada masa berlaku nya
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Blangko nya klu udh ada tolong di kbari y
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
Assalamualaikum pak kulo ajeng damel akte
orang tua persyaratan kurang buku nikah kakek
ini format SPTJM silahkan di isi untuk
data dari kua tdak Ada bagi mna soslusinya di
menggantikan surat nikah kakeknya.
sarankan buat SPTJM mohon pencerahan buat
SPTJM
Apakah bisa daftar cetak KK lewat Wa online
mohon maaf belum bisa,harus datang langunsg ke
ini pak..?? Nanti ambil di dukcapil klo sudah
kecamatan atau ke dinas
jadi.
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383

384

385

386
387

388

yang mengambil harus pemohonnya langsung
dengan membawa surat keterangn ( suket ) atau
Dan bagaimana nggih pak jika yang mengambil
KTP asli, dan menunjukkan sms tersebut. jika
perwakilan/suaminya.
istri atau suami atau anaknya diperbolehkan, jika
orang lain tidak boleh
Selamat pagi... Maaf mau menanyakan untuk harus pemohon langsung dan membawa surat
prosedur pengambilan ktp elektronik
keterangan / ktp yang asli di loket pengambilan
bagaimana nggih??,.Saya sdah dapat sms untuk dinas dukcapil,dengan menunjukkan bukti sms
di ambil..Matursuwun..
tersebut
Selamat siang mohon maaf, sy melakukan
registrasi untuk BPJS kesehatan untuk anak sy
Hari ini akan kita konsolidasikan. Waktu tunggu
akan tetapi dri pihak bpjs mengkonfirmasi
1x24 jam. Setelah itu silahkan coba kembali ke
bahwa blm bisa di lakukan karena terkendala,
BPJS
data anak sy blm terdaftar di dispendukcapil,
apakah bisa di bantu, terimakasih
Pak aku hari senin ke capil pak, waktu itu saya saat ini masih membawa surat keterangan ???
sudah numpuk rekaman ktp el, pak tinggal
perekaman dan pencetakan dua hal yang berbeda.
nunggu panggilan di capil, saya pulang
ketika perekaman akan mendapatkan surat
brangkat krja pak, kira" ambil nya dimana ya keterangan. setelah itu surat keterangan harus di
pak???
daftarkan lagi untuk menjadi ktp.
Stok blangko KTP tersedia.Pendaftaran dan
pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
Ktp hilang bisa di cetak blm min
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
besok silahkan didaftarakan untuk cetak e ktp
Udah bisa diambil belum ktpnya pak
nya. datang lebih pagi biar mendapat urutan
nomor 1. langsung jadi
maaf min, mau tanya, kalau mau ganti ktp
syaratnya apa, e-KTP saya yg lama sudah
ktp asli yang luntur dan fotocopi KK
luntur, gk keliatan tulisannya
Stok blangko KTP tersedia terbatas.Pendaftaran
dan pengambilan "TETAP" dikecamatan
Mau tanya apakah blangko ktp sudah ada..?
masing2, petugas yg akan mencetakkan KTP nya
di 5 Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
karang rayung ikut stok kecamatan godong.
pendaftaran dan pengambilan tetap di
untuk wilayah kecamatan karangrayung udàh
karangrayung nanti petugas yang akan mencetak
ada blangko belom kak
di kecamatan godong. atau langsung datang ke
dispendukcapil
Kalau mau buat e-ktp baru itu perlu surat
tidak perlu. cukup membawa fotocopi KK
pengantar rt,rw apa tidak ???
Assalamualaikum,pak surat apa saja yang
cukup membawa surat keterangan ( suket )
dibawa ke kantor kecamatan untuk keperluan
asli,jika belum rekam , membawa fotocopi KK
membuat ktp?
- Fc akta keliharan dan menunjukan akta
Kalau mau biki KIA syaratnya apa aja pak dan kelahiran aslinya- Fc KK orang tua/wali- Fc KTP
bikinya dimana pak......?terima kasih.
el orangtua/wali diatas 5 tahun tambah foto 4 x 6
1 lembar.cetaknya di dinas dukcapil

389 Masih ada blangko y gak mas

390

Kalo surat keterangannya foto coopy boleh
ngak pak

sore pak, blangko ktp apa masih tersedia? dan
blangko nya masih di prioritaskan untuk yang
391
baru buat rekam ktp / udah dibuka untuk
umum?
392 blangko E ktp msh ada pa kosong?
Untuk pembuatan kk stts bru jnda anak2 ikut
saya syrt apa aja pak.KTP saya aja pa dgn KTP
393
suami..Untk pembuatan kia sampai jambrpa ya
pak
Sudah melakukan pendaftaran online
pengajuan KTP, tp belum dapat konfirmasi
394
pass sementara... bisa kah perubahan data no
tlfn untuk pendaftaran baru...
Selamat siang bapak ibu..Saya Tina
Ariwirawati dari SDN 4
395 Bandungharjo..Mohon info untuk keterangan
persyaratan dibawah ini,Apa harus membawa
kk asli
396 e KTP sudah jdi blum mbak
Saya mau tanya stok blangko buat hari senin
masih ada
Saya mau tanya stok blangko buat hari senin
398
masih ada
397

399 Brati ini udh habis lgi blangkonya?

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
mohon maaf harus yang asli. jika tidak ada
dianggap hilnag dan melampirkan surat
kehilangan dari kepolisian
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 semuanya kecuali mengganti tanggal
kadaluwarsa menjadi seumur hidup
Per jumat kemarin kosong. Info blangko silahkan
pantau medsos kita.
KK dan KTP asli dan fotocopi akta cerai di
legalisir.JAM 15.00
560272 monggo ini passwordnya,pergantian
nomor telepon bisa seetelah login ada menu
pengatuan ganti nomor telepon
betul. karena kk tahun 2011 ada permasalahan
karena migrasi data. sehingga perlu di betulkan
dan di cetak ulang.
Surat keterangan tidak otomatis di cetak. Harus di
daftarkan kembali ketika tersedia blangko.
Senin masih kosong
senin masih kosong
Per jumat sudah kosong. Info blangko silahkan
pantau medsos kita.

