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PERTANYAAN
JAWABAN
Bapak/ibu yg terhormat Saya mau tanya
biaya gratis.B. Akta Hilang / Rusak1. Surat
klu akte anak yg hilang gmn ya cara urusz keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk akta
dan ada biaya berapa
yang hilang)2. Akta kelahiran yang rusak/ fc akta
kelahiran yang hilang5. jika tidak ada fotocopi
akta kelahirannya, lamppirkan surat kelahiran ( f.
2 01 ) dari

Selamat pagi pak/bu. Untuk blangko ktp
nya masih ada? Tempat yang buat ktp di
cfd dimana ya pak/bu?
Tempat yang buat ktp di cfd dimana ya
pak/bu?
Kan suami saya asli bojonegoro saya
pwdd.. blm buat kk .. itu jika mau urus kk
ap aj y syarat y min?

depan diskominfo grobogan

syarat apa saja yg harus saya kumpulkan
untuk membuat SURAT PINDAH
KELUAR,?Apakah sehari bisa langsung
jadi,
Assalamualaikum kak mau tanya membuat
KTP lewat online gak ya kak
Assalamualaikum kak mau tanya membuat
KTP lewat online gak ya kakTerimakasih

Cukup membawa kk asli dan ktp asli Langsung
jadi. Pada jam kerja senin - jumat

saya belum mendapatkan KTP.cuma
(SUKET)surat keterangan.mohon infonya
kalok ada belangkonya di info
Blangko ktp rusak udh da pa
belum,soalnya a dh ngajuin 3 bulan yng
lalu.

pantau medsos ya.. info blangko selalu kita share
di medsos.

depan diskominfo grobogan
minta surat pindah untuk suami dari bojonegoro ,
langsung ke dispendukcapil membawa surat
pindah, kk asli, ktp asli dan surat nikah

bisa. silahkan ikuti petunjukan yang ada di dalam
gambar tersebut
bisa. silahkan ikuti petunjukan yang ada di dalam
gambar tersebut

Pagi guys. Stok blangko tersedia. Silahkan
tukarkan SUKET ( Surat keterangan) untuk cetak
KTPSemua surat keterangan , per gantian KTP
karena rusak atau hilang juga di layani ya ????
kecuali pergantian KTP karena perubahan masa
berlaku mennjadi seumur hid
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Kan suami saya asli bojonegoro saya
minta surat pindah untuk suami dari bojonegoro
pwdd.. blm buat kk .. itu jika mau urus kk ,langsung ke dispendukcapil membawa surat
ap aj y syarat y min?
pindah, kk asli, ktp asli dan surat nikah
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Apakah ktp saya udah jadi ,udah satu 1thn Surat keterangan tidak otomatis mendapatkan ktp.
kemaren febuary
Harus di daftarkan kembali

KET
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saya mau ganti KTP karna hilang misal
butuh waktu lama.masa aktif surat
kehilangan dari polsek keburu abis.apakan
bisa via online....soalnya posisi saya
lumayan jauh. takutnya saya nyampe di
sana udah abis lg.
Saya mau buat KTP pak, apakah blanko
msih ada?Untuk pembuatan KTP jadinya
berapa hari ya pak?Oh iyaa pak untuk
syarat pembuatan KTP apa aja ya

Blangko tersedia. Silahkan bawa surat kehilangan
dan fotocopi KK, Online di alamat
layanandukcapil.grobogan.go.id

Stok blangko tersedia. Silahkan datang ke
kecamatan masing masing atau langsung ke
dinasDi dinas dan kecamatan yang tersedia
blangko bisa di tunggu, kecuali untuk kecamatan
yang belum tertera maksimal 3 hari Ktp lama atau
surat keterangan asli Jika belu
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as
asas
Mau tanya persyaratan ngurus surat pindah cukup membawa KK dan KTP asli jika antar
apa aja,, Kalau sudah nikah beda Ndak
kabupaten langsung ke dispendukcapil tanpa
pengantar desa atau kecamatan,syarat nya
membawa KK asli dan surat nikah ( jangan lupa
di fotocopi sebagai arsip )
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Assalamualaikum .. Pak mau tanya gimana
cara mengurusi e ktp yang duplikat
soalnya mau buat ktp di Demak tidak
bisa.. Katanya duplikat

mohon maaf status di grobogan masih aktif atau
tidak.masih mempunyai KK dan KTP grobogan
??? jika ada langsung di urus surat pindahnya dari
grobogan ke demak.syarat membawa KK dan
KTP asli
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Mhn tanya Adik saya diluar negri bekerja
dan skrg perpanjangan kontrak... Bisa kah
dinas membuatkan kk, KTP, akte. Sesuai
paspor... Karena dulu adik dituakan pd
waktu berangkat kerja
Dulu sudah mengurusi pindah tempat... Kk
demak pun udah jadi... Tp ketika sekalian
mau buat e ktp ndak bisa katanya
duplikat... Soalnya waktu masih di
grobogan pernah salah bulan kelahiran tp
sudah saya urus udah clear kk bisa di buat
dan nikah d
Klo sya mau nikah brarti 3 hri sblumy ap
laporan ke capil untuk buat .ktp kk surat
nkah

bisa. tetapi prosesnya harus melalui sidang
Pengadilan Negeri perubahan tgl lahir...setelah
mendapatkan putusan PN baru bisa dilakukan
perubahan data

Saya udah daftar habis lebaran kemarin pak
apakah udah jadi apa belum Saya takutnya
datang kesitu KTP ya belum jadi kayak
tahun baru kemaren saya kesitu malah
cuman dikasih surat keterangan doang pak

sudah di daftarkan cetak belum ???? kalau belum
daftar ya tidak di cetak.silahkan datang ke
kecamatan masing masing atau langsung ke dinas
untuk cetak ktp
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silahkan ke dispendukcapil demak. minta tolong
untuk kontak dengan ADB dspendukcapil
grobogan.

laporan saja ke KUA . nanti sekaligus akan di
ikutkan program mencari kekasihku. dimana
setelah ijab akan mendapatkan KK dan KTP
dengan menarik KK dan KTP lama
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Dah 6 bulan kok blangko slalu gk da si
bos, surat keterangan perpanjang lg huffff

Pengadaan dan distribusi menjadi kewenangan
pusat geh. Mohon maaf keterbatasannya
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Untuk blangko di kecamatan karang
rayung masih ada gk pak

Pendaftaran cetak di kecamatan masing masing (
kec. Yang belum tersedia printer dan stok blanko,
petugas yang akan mencetakkan KTP nya di
kecamatan terdekat )
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Pak mau nanya ini mau buat KTP bisa
nggak pak apa masih libur .. dari
kecamatan toroh
asdasda
Syarat buat e ktp yg hilang apa aja pak?

PELAYANAN LEWAT ONLINE DULU YA
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Pak, izin bertanya. Apabila ada warga yang
berkependudukan di IRIAN dan ingin
mengajukan pindah alamat di
GROBOGAN tanpa mengurus surat pindah
dari IRIAN apakah bisa pak? Soalnya
orangnya sudah tua dan tidak fit. Sekian
terimakasih.

harus melampirkan surat pindah dari IRIAN..ada
2 cara. 1. melalui kerabat yang ada di IRIAN
untuk menguruskan surat pindahnya. selanjutnya
surat pindah tersebut di kirim via pos dan di
laporkan ke kami ,2. Surat permohonan pindah
yang di tanda tangani KE

27

Min, kalo mau buat surat kematian tp
meninggalnya dah lama syaratnya apa
min...

1. F2.29 ( surat kematian dari desa ) 2. Fc kk
keluarganya, bisa kk anaknya, bila ada 3. surat
keterangan desa bahwa sampai meninggal blm
pernah pindah 4. Fc ktp pelapor mas.
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Min, kalo mau buat surat kematian tp
meninggalnya dah lama syaratnya apa
min...

1. F2.29 ( surat kematian dari desa ) 2. Fc kk
keluarganya, bisa kk anaknya, bila ada 3. surat
keterangan desa bahwa sampai meninggal blm
pernah pindah 4. Fc ktp pelapor mas.
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nmpang tanya ni ektp adx sy kox gx kluar2 sudah bisa, langsung ke kecamatan
y... wktu itu bln 1 dtg k kecamatan bwa
suket katanya rekam ektp adx sy dri dinas
blm msuk k kcamatan, adx sy sruh rekam
lagi trus sruh ambil tgl 14februari. trus adx
sy dtg tgl 14fbfuari ktanya masih gx bisa...
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Maaf njih mau mengurus ktp hilang tp
seng mengurus istrinya bisa
ndk,dikarenakan si punya ktp msih
merantau,terima kasih
Hari inii ada blangko ktp mbotenn ngehhh
bu, mau daftar
Selamat pagi pak..maaf mengganggu ..saya
mau bertanya pak..memperbarui KK
dicapil bisa gak pak
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sdasda
1. surat kehilangan dari kepolisian dan fotocopi
KK atau KTP yang hilang

bisa. syaratnya surat kehilangan ktp dari
kepolisian dan fotocopi KK

silahkan daftar online
Bisa. Di kecamatan pun juga bisa. Antrian lebih
sedikit dan lebih cepat...

33

34

Selamat pagi pak..maaf mengganggu ..saya
mau bertanya pak..memperbarui KK
dicapil bisa gak pak
lo kependudukan tercatat di semarang klo
mau pindah k Grobogan tanpa mencabut
berkas di semarang bisa ngk min soalny
keterbatasan waktu dan biaya dulu status
saya menikah tp sekarang sudah cerai dan
mau pindah ke Grobogan

Bisa. Di kecamatan pun juga bisa. Antrian lebih
sedikit dan lebih cepat...
tidak bisa harus cabut berkas dari semarang syarat
pindah difasilitasi dinas1. KK dan KTP asli ( luar
kabupaten ) atau fotocopinya2. Surat permohonan
pindah yang di tanda tangani KEPALA DESA 3.
Surat pernyataan tidak mampu / miskin sehingga
tidak bisa me
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Pak kalau nikah nya bpk ibu di cilacap
Besok bisa. Asas yang digunakan sekarang
Mau buat akta kelahiran disini buku nikah domisili ( dimana kk dan ktp nya) jika sekarang
cuma ada bapak bisa ndak?
penduduk grobogan pembuatan aktanya di
Dispendukcapil grobogan.Surat nikah yang
penting fotocopi dan legalisir ( salah satu saja
boleh )
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Min,,mau tanya kalau cabut KK dilayani
Jam 3 pelayanan sudah tutup. Sebelum jam 3 ya..
ndak sampai jam 3?
blangko KTPnya udah ada pa mblom
sudah daftar online ??? jika belum daftar dulu ya
npk/ibu??
suketnya apa masih bisa di tukar E KTP... bisa ditukarkan didinas / kecamatan
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Pak/bu bisa minta tolong cek nik
ktp?soalnya t'cek di perbankan koq g ada,
Oh...brrti nggak otomatis y

Akan kita konsolidasi data supaya muncul di bank
mandiri. Hari ini kita konsolidasi waktu tunggu
1x24 jam setelah itu silahkan di coba kembali ke
bank mandiri Butuh waktu konsolidasi data.
Tidak bisa langsung
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Asalamualaikum bapak/ibu MW tanya
apakah blangko KTPsudah ada berkaitan
dg KTP yg saya bawa hnya surat
keterangan Terimakasih bapak/ibu atas
informasinya
Asalamualaikum bapak/ibu MW tanya
apakah blangko KTPsudah ada berkaitan
dg KTP yg saya bawa hnya surat
keterangan
Selamat Pagi pak, saya mau tanya,,kenapa
NIK Anak Saya tidak bisa di daftarkan
BPJS ya?NIK 3315065812190002 atas
nama AYESHA SAKYA EFFENDY
didaftarkan BPJS muncul keterangan NIK
Tidak VALID, Padahal saya cek di
layanandukcapil online NIK nya VALID
dan bi

Silahkan datang ke kecamatan masing masing
atau langsung ke dinas,

Mim mau tanya.kalo mau ambil ktp tapi
surat ketrngannya sudh habis 6 bulan apa
msih bisa?atau harus memperpanjang
dulu?

bisa dicetakkan ke kecamatan terdekat,dengan
membawa surat keterangan.
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Silahkan datang ke kecamatan masing masing
atau langsung ke dinas

Ini perlu konsolidasi data. Hari ini akan kita
konsolidasi , Waktu tunggu 1 x 24 jam setelah itu
coba lagi di bpjs
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. Mau buat KTP

Silahkan melalui layanan WA di nomor dalam
gambar
SURATEMI3315126612920001membuat Stok blangko KTP aman. Pendaftaran dan
KTP Pak belangko KTPnya dah ada blum pengambilan "TETAP" dikecamatan masing2,
petugas yg akan mencetakkan KTP nya di 5
Kecamatan tersebut atau langsung datang ke
Dinas
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MAU TANYA kan ini saya di SD ad
orang tua wali murid yang ingin
memperbarui KK & akta anak itu
persaratanya ap saja dan alurnya gmna ya

Lebih lengkap bisa cek di
Dispendukcapil.grobogan.go.id Atau bisa datang
ke kecamatan.Untuk memperbarui kk harus di
verifikasi dengan database dan dokumen
pendukung perubahan data ( apabila ada
perubahan)
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Saya menemukan kartu bpjs atas nama
tersebut , mohon beri informasi alamat
pemilik KTP tersebut .Terimakasih
Kalau ktp patah bisa di perbarui nggak ya?

Menurut NIK nya bukan penduduk kab.
Grobogan. Silahkan konfirmasi ke dukcapil
kepmendagri.
Bisa. Silahkan datang ke kecamatan atau langaung
ke dinas
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
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Bapak/ibu saya mau bertanya mengenai
pengajuan Akta Kalahiran secara online
untuk anak yg baru lahir dan belum
mempunyai NIK. apakah nanti saya harus
mengurus KK sendiri atau jk akta nya
sudah jadi terus otomatis mendapatkan KK
juga njih..mohon penceraha
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saya mau isi data sensus penduduk online
tidak bisa, mohon bantuan dan
petunjuknya.kok tidak bisa Bagaimana ini
ya? Mohon petunjuknya ya
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Mohon ijin konfirmasi. Atas nama Agus
Mohon maaf apakah sudah bisa buka rekening
kurniawan dgn NIK:3315182011990002
???
Kemarin saya Sudah datang di kantor
dispendukcapil grobogan.kemarin Dari
petugas diminta nunggu 1X24jam,tapi saya
Sudah ngecek di bank mandiri terkait saya
mau membuat rekening,
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Selamat sore pak, mau menanyakan perihal
persyaratan pindah keluar (Kab. Grobogan
ke Kota Bandung) persyaratannya apa saja
ya pak?
Selamat siang kak mau tanya bagaimana
cara untuk mengetahui E-KTP kita sudah
jadi atau belum. Teremikasih
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Mohon maaf bpk ibu. Untuk sementara kami
belum bisa menjawab. Bisa di tanyakan ke kantor
sensus penduduk ( karena ini sistemnya BPS ).
Atau di tunggu saja petugas sensus datang ke
rumah pada bulan juli.

Cukup membawa KK DAN KTP ASLI. Langaung
ke dispendukcapil tanpa pengantar desa atau
kecamatan
Bisa cek di http://layanandukcapil.grobogan.go.id
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Mim mau tanya.kalo mau ambil ktp tapi
surat ketrngannya sudh habis 6 bulan apa
msih bisa?atau harus memperpanjang
dulu?
Selamat siang kak mau tanya bagaimana
cara untuk mengetahui E-KTP kita sudah
jadi atau belum. Teremikasih
Info blangko area karang rayung

bisa dicetakkan ke kecamatan terdekat,dengan
membawa surat keterangan.

Bisa cek di http://layanandukcapil.grobogan.go.id

Selalu pantau postingan kita ya. Selalu kita upload
kok
Agama apa menjadi apa ??? Untuk merubah ktp
harus merubah kk terlebih dahulu.Syaratnya KK
ASLI dan Ktp asli , jika menjadi islam harus ada
surat keterangan pindah agama islam dari KUA,
jika ke kristen ada keterangan dari gereja dan lain
lain
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Sore , saya mau ganti agama di KTP,
datanya apa aja yg harus di siapkan ?
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Sore , saya mau ganti agama di KTP,
datanya apa aja yg harus di siapkan ?

Agama apa menjadi apa ??? Untuk merubah ktp
harus merubah kk terlebih dahulu.Syaratnya KK
ASLI dan Ktp asli , jika menjadi islam harus ada
surat keterangan pindah agama islam dari KUA,
jika ke kristen ada keterangan dari gereja dan lain
lain
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Mohon info stok blangko hari ini
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silahkan cek melalui web
dispendukcapil.grobogan
Ktp sementaranya di daftarkan lagi untuk cetak
ktp

mbak kira2 KTP atas nama rissa natalia
dan ahmad kodir sudah jadi apa belum ya
mbak.sudah didaftar mbak ,,,,tapi kemarin
blangko habis ,,,,jadi saya bawa ktp
sementara dari kecamatan ,
SDN 1 Putatsari2. Kecamatan Grobogan3. Bisa bu. Silahkan di kolektifkan Syaratnya sama ,
Pengajuan KIA kolektif utk SD apkh bisa, fc kk, fc ktp ortu , fc akta kelahiran, foto 4x6 (
dan jika bisa syarat2nya apa saja.
3x4 juga boleh yg penting jelas )Sama daftar
nama anak yang akan di buatkan KIA Maaf geh
ini untuk penduduk grobogan, jadi jika ada anak
ber KK selain gr
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maaf mau tanya...kalau e ktp kita tidak
terbaca di daerah lain itu kenapa ya untuk
menikah di KUA sleman

Tidak terbaca untuk keperluan apa geh ??? Bank,
bpjs atau yang lain Akan kita konsolidasi data.
Waktu tunggu 1x24 jam. Besok bisa di coba
kembali ke KUA

63

mau tanya blangko ktp el udah ada ap
blm.trmksh Itu ngmbil nya di mana pak.di
capil apA kecamatan. Klo ngmbilnya pake
resi yang ft kopi bisa gk pak/buk

Boleh di kecamatan boleh di capil. Pakai surat
keterangan yang asli. Jika Fotocopi dianggap
hilang maka harus membuat surat kehilangan dari
kepolisian
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Selamat malam mau tanya syarat
pembuatan akte kelahiran apa saja njih?

Bisa cek di web dispendukcapil.grobogan.go.id
lengkap semua persyarata
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ada kendala apa y kok stok nya kluar
sedikit2 gk langsung bnyak...Kekuangan
nya kok sangat banyak , apa perencaan
yang kurang atau masyarat banyak yang
ktpnya rusak/hilang, kan ktp seumur hidup

1. pengadaan dan distribusi menjadi kewenangan
pusat. moohn maaf keterbatasannya 2. karena
keterbatasan printer cetak ktp. sementara baru ada
10 kecamatan yang tersedia dan di beri stok
blangko. untuk kecamatn lain solusinya :
pendaftaran tetap di kecama

66

Pak tanggal lahir anak saya di kk salah di
akta dah bener harus di perbaiki di mana di
dukcapil atau di kecamatan setempat
Mau tanya cara bikin akte kelahiran buat
adik saya udah umur 19 tahun..Gimna
caranya
Mau tanya, bagaimana Cara cek KTP EL
sudah dicetak apa belum1.nama slamet
riyadi
2 nik:3315021304920002
3.sudah di cetak apa belum

Bisa di kecamatan atau dukcapil silahkan pilih,
membawa kk asli dan fc akta keluaran

Pak mau tanya Kan Kakak yg bernama teri
wahyu kerja di jakarta Jadi q di suruh
ngambil KTP boleh gak pak?
Stok blangko ktp untuk kecamatan
kradenan pk

Boleh tapi harus melampirkan ktp / surat
keterangan asli nya

blangkonya ada belum?
masalah: tidak bisa registrasi kartu perdana
dengan NIK dan No. KK ,indosat pak.
Pake NIK suami saya atas nama Akhmad
Harun juga gak bisa pak
Mau tanya, bagaimana Cara cek KTP EL
sudah dicetak apa belum?
numpang tanya pak blangko yg sisa 40 hari
ini masih ada gak pak?
Mau tanya kak. Apakah kk jakarta bisa
buat KTP di dukcapil purwodadi? Syarat
yang harus dibawa apa aja kak?

sudah, daftar online saja
Providernya apa geh, Siap. Hari ini akan kita
lakukan konsolidasi data. Waktu tunggu 1x24
jam. Besok bisa di coba kembali kembali
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persyartan bisa dicek di web
dispendukcapil.grobogan dimenu FAQ
Silahkan di daftarkan di kec atau dinas

Pantau FB dispendukcapil dong. Biar gak
ketinggalan stok blangko e ktp

Silahkan di daftarkan di kec atau dinas
Informasi blangko besok ya. Silahkan di pantau di
IG
Silahkan datang ke dispendukcapil pada jam
kerja. Nanti akan di cek terlebih dahulu.Secara
umum bisa. Tetapi tergantung pengecekan
datanya.
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Maaf pak kalau mau nge-cek ktp sudah jadi surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya
apa belom syarat.a bawa apa soal.a saya
harus di daftarkan terlebih dahulu. jika tidak
dah 7 bln belom jadi terus
didaftarkan tidak akan di cetak
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Mau tanya..kalau mau bikin akte kelahiran
persyartanya apa? Kan adik saya umur 18
tahun..tpi lom punya akte..adanya struk
dari kelurahan...

ke dukcapil, 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 k
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Mohon ijin konfirmasi. saya Ada Kendala Mohon maaf apakah sudah bisa buka rekening
di NIK3315182011990002Kemarin saya ???
Sudah datang di kantor dispendukcapil
grobogan.kemarin Dari petugas diminta
nunggu 1X24jam,tapi saya Sudah ngecek
di bank mandiri terkait saya mau membuat
rekening,tetapi kok masi
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blangkonya masih ada gak pak?

Blangko selalu kita update . Pantau dong.....

80

ktp sy hilang klo mau urus persyaratanny
ap y? Blh g d urus istri dy?

Boleh. Syaratnya surat kehilangan dari kepolisian
dan fc kk atau fc ktp Di pasar rakyat juga buka
stand. Silahkan kunjungi. Jangan lupa kasih tahu
temen temen nya ya

81

siang min, mau nanya kalau mau ganti
status di ktp biasa jadi berapa lama? ganti
status aja juga apa ganti kk

Kk nya sudah ganti belum. Kalau sudah di tunggu
aja bisa selesei, Ktp dasarnya dari Kk. Jika KK
belum berubah ktp tidak berubah
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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 untuk stand yang di pasa

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 ,,buka

83

Syarat membuat KTP gimana ya? Untuk
distand yang ada di alun² Gimana caranya
kak? Foto copy KK juga nggk?

Bawa aja surat keterangan langaung di tukarkan
dengan ktp Surat keterangan asli ya...Kalau baru
harus bawa fotocopi kk

84

Met malam,,maaf mau tanya ini stand nya Stand nomor 2.Dari pintu masuk terus masuk ke
disebelah mana
lokasi stand sebelah kanan

85

Nderek tanglek pak.. nx ajeng damel akta
kelahiran. Tapi dulu nikahe diluar kab.
Grobogan pripun nggh. Ngpo harus
legalisir buku nikah teng KUA dulu tempat
nikah..?
berarti kalau sy mau ubah status
perkawinan di ktp, KK sy juga harus
berubah?baru tau sy kalau harus ubah KK
juga. soalnya baca2 di website
pemerintahan hanya perlu surat nikah

86

egalisir KUA tempat nikah ( jika KUA di
grobogan bisa juga tidak apa apa silahkan di
tanyakan di KUA atau dinotariis

Betul. Di kecamatan atau di dinas bisa,Semua
dokumen kependudukan dasarnya adalah KK.
Jika betul maka semua dokumen lain juga betul
jika salah maka dokumen lain juga salah.Jadi
harus di betulkah KK nya sekalian pembetulan
KTP

87

Tapi sebelum nya pernah rekaman KTP di Fotocopi kk DAN surat keterangan asli, Harus
jakarta kak, Surat keterangan e-ktp punya melampirkan yang asli.
nya yg fotocopy kak yg asli di jakarta

88

mau tanya tentang visa tato (visa interviu
).apakah ada di kantor ducapil grobogan.

mohon maaf tidak ada

89

aku buat dari desember 2018 sampe
sekarang belum jadi jadi 43 kepingnya
masih gak untuk besok?

Surat keterangan tidak otomatis di cetak ktp nya.
Harus di daftarkan kembali. Pantau FB kita.
Besok kita upload info blangkonya

90

Selamat siang, ijin saya mau menanyakan
untuk legalisir KTP persyaratannya apa
saja ya? Tidak perlu membawa KK ya?

Membawa Ktp yang asli dan fotocopynya. Tetapi
dilayani hari senin di kantor ya... sabtu minggu
kantor tutup ,Yang mau di legalisir apa ?? Jika
hanya KTP ya cukup membawa ktpJika sekalian
mau legalisir KK ya harus di bawa. Jika tidak
cukup Ktp saja

91
92

stand dukcapil masih buka gak
Tmpt pembuatan KTP di pasar rakyat
disebelah mana min
kl mau ngurus paspor apakah bsa d kantor
ini...???
Assalamualaikum. Mau tanya, kalau mau
buat KTP gara gara KTP nya hilang apa
harus minta surat keterangan kehilangan di
kepolisian dulu ya? Kalau sudah dapatStok
blangko di dinas masih ada pak? surat
keterangan dari kepolisian langsung buat
ktp di dinas g
apakah ktp saya sudah jadi

masih kak
Stand nomor 2

saya mau nanya in ktp atas nama slamet
nur hidayat udah Jadi apa belum geh
Pak ini kalo mau buat ktp langsung kr
kecamatan toroh bisa ndak ?Atau online
metodenya?
mau cetak EKTP

Harus di daftarkan dulu baru di cetak.

93
94

95
96
97

98

99

Di kantor imigrasi bapak ibu Kami tidak melayani
pembuatan passport
Betul sekali. Dan di tambah fotocopi KK atau
ktp,Gak apa apa. Tapi kami sarankan untuk
melalui online sebagai upaya untuk mencegah dan
mengantisipasi virus corona,masih ada

Harus di daftarkan terlebih dahulu baru di cetak

Silahkan dipilih.Boleh ke kecamatan toroh boleh
melalui online ( kalau online nanti pengambilan di
dinas )
Disarankan untuk melalui online di alamat
layanandukcapil.grobogan.go.id

Maaf mau tny mau bkn kia bisa ngga ya in Bisa datang langsung ke capil tetapi di sarankan
ib ikrmh sndngharj karsngryung..
melalui online di alamat
layanandukcapil.grobogan.go.id
100 mau daftar online di web disdukcapil
silahkan dicoba kembali
grobogan, tp NIK tdk terdaftar
101 Berapa lama verifikasi data tersebut? Dan silahkan di tunggu. dan selalu di pantau. estimasi
kapan saya bisa mencetak KK baru setelah waktu 1 hari akan di verifikasi.
ubah data?
102 , saya warga kelurahan nampu, mau tanya akan kita cek terlebih dahulu geh. suwun silahkan
kalau saya mau mengurus pendaftaran
di coba kembali, data sudah siap
pembaruan kk online tpi waktu saya daftar
buat akun saya harus pake nik saya kan ?
Yang artinya ktp saya tpi kenapa tidak bisa
ya, saya lihat statusnya memamg offline
saat ini ?

103 Mohon atas bantuannya
Bpk/ibu???????????? karna dr capil Ngawi
minta surat penghapusan seperti ini, ini
contoh surat penghapusannya apakah hasil
pengecekan sdh ada hasil?

Mohon Maaf hasil pengecekan belum ketemu.
Besok akan di coba lagi di cek kembali. Akan kita
informasikan secepatnya. akta kelahiran
terregister di dispendukcapil grobogan. untuk
penghapusan data disistem silahkan datang ke
dispendukcapil grobogan. bertem

104

saya warga kelurahan nampu, mau tanya
kalau saya mau mengurus pendaftaran
pembaruan kk online tpi waktu saya daftar
buat akun saya harus pake nik saya kan ?
Yang artinya ktp saya tpi kenapa tidak bisa
ya, saya lihat statusnya memamg offline
saat ini ? A
105 , mas besok masih mengadakkan
pembuatan ktp di pasar rakyat grobogan
nggak? Stand disdukcapil di pasar rakyat
masih ada atau di bubarkan ya mas...
106 Berapa lama verifikasi data tersebut? Dan
kapan saya bisa mencetak KK baru setelah
ubah data?
107 KTP apa udah jadi...??? udah 7 bulan ktp
masih bersifat sementara

akan kita cek terlebih dahulu geh. suwun silahkan
di coba kembali, data sudah siap

108 Besok capil buka nggk ya?

untuk memutus rantai co vid 19, dinas buka hanya
untuk pengambilan dan kebutuhan mendesak (rs)

109 assalamualaikum.. saya mw tanya, saya
mw ambil KUR di bank, tp kata pihak
bank NIK saya kok tidak terdaftar ya
110 Nama jumari sama marmi ktpnya udah jdi
blum nik lupa

silahkan kirimkan NIK dan no KK ke nomor wa
aduan 085 325 225 004 dan bank apa ??

111 Siang mau tnya, klau gx ada bku nikah
orng tua krna cerai gimna
112 Pak....sya kmrin udh rekam ektp...bsok
mau ngmbil kira2 bisa gk ya pak Saya d
ksh tgl pgmbln tgl 19 pak...apakah msh
bisa
113 pak kalo mau pengambilan ktp hari ini
apakah masih bisa..mhon infonya

berarti melampirkan akta cerai legalisir

sesuai arahan dari bupati grobogan. stand di tarik

silahkan di tunggu. dan selalu di pantau. estimasi
waktu 1 hari akan di verifikasi.
urat keterangan harus di daftarkan lagi untuk
cetak ktp disarankan untuk melalui layanan online
di alamat : layanandukcapil.grobogan.go.id

Suket tidak otomatis di cetak,Silahkan daftarkan
cetak di kecamatan terdekat atau langsung ke
dinas

karna dispindukcapil tutup pelayanan,
pengambilan bisa dikasih pak satpam yg didepan

Bisa. Silahkan datang ke kecamatan karangrayung
geh.

114 Assalamualaikum, saya mahu bikin akta
kelahiran anak dan sekaligus perubahan
KK, apakah harus ada surat jalan dr
kelurahan??

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-

115

Untuk KPR nya pakai bank apa Nanti akan kita
konsolidasi. Akan kita usulkan konsolidasi data.
Waktu tunggu 1 x 24 jam. Setelah itu silahkan di
coba kembali ke BNI

Sudah memiliki e-KTP atau KTP-el tetapi
tidak bisa mendaftar Kredit Pemilikan
Rumah (KPR). e-KTP belum terkoneksi ke
Kementerian Dalam Negeri. BNI

116 Assalamualaikum .Mau tanya blangko ktp Ada. Di sarankan pendaftaran melalui layanan
sudah ada apa belum
online Di alamat layanandukcapil.grobogan.go.id
117 mau edit pergantian status pekerjaan dan
salah huruf di namanya.Perlu kami
sampaikan bahwa data dasar dari SP
Online ini adalah KK kondisi sebelum Juni
2019 saya malah bingung dari BPS suruh
edit di dukcapil dari dukcapil suruh
menghubungi BPS.

KK sudah betul ?apabila di KK sudah betul tetapi
di data salah maka silahkan di tunggu petugas
sensus datang ke rumah. Pertanyaannya: KK
sudah betul atau masih salah Jika KK sudah betul
maka data BPS yang perlu diperbaiki. Mohon
maaf belum ada fasilitas

118 Mau tanya KK saya sudah jadi belum Itu
uda 3 bulanan lebih ug mas Aku ga daftar
online lgsg ke dukcapil grobogan
Perubahan salah nama aja sih mas
Sebenarnya Kk uda jadi tadi ada yg salah

daftarnya di mana ??? ada tanda terima ny berarti
harus pengajuan lagi

119 Saya mau membuat KIA secara online
bgmna caranya

silahkan masuk ke web
layanandukcapil.grobogan.go.id ada kolom
bantuan untuk panduan
120 Maaf min.kalau mau ambil legalisiran ktp mohon maaf kemarin berkas sudah dikumpukan
untuk pendaftaran polri masih bisa gak
apa belum? dan kalau belum legalisir bisa
min?
dilakukan 2 minggu kedepan karna kantor dinas
tutup
121 Assalamu'alaikum wr.wbKalau mau ambil batas akhir pendaftaran polri kapan ??? jika masih
legalisiran ktp sama kk untuk pendaftaran, memungkinkan mending di tunda terlebih dahulu
Polri masih bisa gak min?
Oh makasih mas sudah saya ambil tadi
122 Sudah saya daftarkan pak 7 bulan yang lalu silahkan daftar online melalui WA
saya bikin kk sama ktp .. kk nya sudah jadi
,kalau ktp nya belom jadi waktu itu
blangko kosong jadi di kasih ktp sementara
123 Blangko ktp elektrik ud ad belum ya???

Tersedia tetapi dilayani secara online. Pelayanan
langaung sementara di tunda

124 Td sudah daftar online , dpt sms kalo e ktp Di kecamatan masing masing.
bisa diambil.pertanyaannya diambil
dimana??dikecamatan atau di discapil ?

125 mau daftar bikin surat pindah
kependudukan pak

Pakai NIK yang tercantum si surst pindah datang..
Selama 2 minggu tidak ada pelayanan langaung

126 Pak . Untk stok. E. KTP hari in ad g pak

Ktp sudah jadi. Silahkan datang ke dinas untuk
mengambilnya Jaga kesehatan, pola hidup bersih
untuk mencegah penyebaran corona

127 MEMBUAT KTP Sudah pak tapi nggak
ada respon Kira2 ambil nya kapan pak

Kirimnya ke nomor WA di gambar ini geh.Besok
akan kita konfirmasi kembali geh

128 Selamat siang,mau tanya mau bikin ktp
hari ini masih bisa gak ya
129 saya baru saja kehilangan dompet, jadi
didalamnya ada e-ktp juga, untuk
pembuatan e-ktp estimasi waktunya
berapa? karena saya butuh segera ktp asli
untuk pengurusan surat" yang lain spt kartu
atm dll
130 Sudah pnya akte tapi rusak kebanjiran di
jkt.sekarng mau bikin yg baru

Layanan langaung kita tunda. Silahkan mendaftar
melalui online
Estimasi waktu tergantung banyaknya antrian.
Silahkan melalui layanan online atau WA

Bisa melalui WA... syaratnya bisa cek di
Dispendukcapil.grobogan.go.id

131 untuk ngambil KTP itu harus di kecamatan silahkan dicermati gambar diatas
apa di capil soalnya di kecamatan
Pulokulon tidak ada printernya
132 Maw buat KTP mb Ntr klu dah jd ambil
dmn njeh

Monggo di cermati nomor WA pendaftaran
berbeda dengan pengaduan.... ini wa pengaduan

133 saya dulu pernah mengajukan lewat online
tetapi tidak jadi, terus cara menghapus
pengajuan online itu bagaimana??? Mohon
penjelasan nya
134 mau buat KIA utk anak ..apakah bisa lewat
online?
135 perpanjangan surat keterangan ktp-el

Silahkan login kembali. Dan lengkapi datanya...
nanti akan di proses

136 Selamat siang,mau tanya mau bikin ktp
hari ini masih bisa gak ya
137 Saya mau tanyakan ektp saya sudah jadi
belum pak Kantor kecamatan juga tutup
semua pak /buk

Bisa
Monggo melalui online atau menunggu 2 minggu
terlebih dahulu
Layanan langaung kita tunda. Silahkan mendaftar
melalui online
Silahkan di daftarkan terlebih dahulu. Di cermati
pengumumannya Tutup. Kecuali yang
kepentingan orang sakit bisa di layani langsung

138 Selamat siang Bapak / ibu Selamat Maaf Silahkan langsung datang ke dinas
mengganggu waktunya. Perkenalkan nama
saya Indi Astutik. Jadi begini Bapak /
ibu,saya mau mengambil legalisir KTP
yang kemarin.
139 mau membuat akte.jumlahnya 3 orang
silahkan didaftarkan online
remaja dlm 1 keluarga orang tuanya nikah
siri berarti anak ibu ya? Dtanya dah
komplit ini caranya gimana ya Bapak/lbu?

140 Selamat malam. Maaf mengganggu. Itu
kenapa NIK saya tidak ditemukan ya?
Mohon dijawab. Terima kasih.
141 Sebelumnya pak/ibu kelehuannya ingin
merubah nama anak saya.dan syaratnya apa
saja ? Syarat ke pengadilan negri apa yang
harus dibawa pak ?Kira2 berhubung ada
virus corona tutup apa tdk

Kirimkan NIK nya ke pesan ini atau ke nomor
aduan 085 325 225 004 akan kita cek lebih lanjut

142 Mau minta rekomendasi pembuatan akte di
layani gk pak bila datang ke kantor capil,
kronologi y, dulu udh py akte dr
Purwodadi, sekarang akte hilang dan
berdomisili di kab boyolali
143 Selamat malam pak saya .au tanya untuk
pembuatan sertifikat tanah itu biayanya
berapa ya Via wa atau email ya

SILAHKAN DATANG KE DINAS

Kalau perubahan nya total dan berbeda arti,
proses nya harus melalui sidang pengadilan negeri
Silahkan konfirmasi ke PN. kami tidak
mengetahui kebijakan dari PN ??????

Silahkan konfirmasi ke BPN geh Kami tidak
mengetahuinya. Karena dispendukcapil dan BPN
dua instansi yang berbeda....??????

144 Selamat malam pak saya mau tanya untuk Silahkan konfirmasi ke BPN geh
pembuatan sertifikat tanah itu biayanya
berapa ya
145 Mohon maaf Pak... Apa lagi ya yg harus
Ke nomor WA yang ada dalam gambar ya
saya lengkapi... Soalnya saya ada di luar
Jawa... Dan kemarin saya sudah mengurus
KTP saya yg hilang malh di kasih KTP
sementara sudah 2 kali... Mohon
bantuannya ya pak/ibu...trimakasih
146 Assalamualaikum min????Kalo hari jumat
dukcapil buka sampai jam berapa?
147 Pak Tolong untuk berkas ALDI RYAN
ARROHMAN , pembetulan kolom 7
pendidikan.dari SLTP ke SLTA untuk di
percepat.berkas mau di lirim ke Polda
Jateng hari ini.Terima kasih ??????
148 . Dukcapil hari ini buka atau tidak
149 apakah blangko masih tersedia
150 Pak/bu mau tanya pelayanan untuk legalisir
ktp dilakukan dimana ya?Saya butuh
legalisir ktp untuk syarat daftar bintara
tahun ini terima kasih Terima kasih atas
solusinya pak/bu semoga dispendukcapil
makin maju dan kompak dalam melayani
masyarakat
151 Permasalahan:NIK bermasalah,tidak bisa
digunakan untuk regristasi Online . apa
saya perlu kecapil/

sampai jam 13.30

152 Bagaimana cara mengurus akta kelahiran
yg hilang secara online

Silahkan cek bantuan atau tutorial nya atau daftar
melalui WA juga bisa.

Kk sudah jadi. Bisa diambil di dinas Jangan lupa
bawa kk yang asli geh untuk mengambilnya

pelayanan langsung ditunda
silahkan daftar online
sekarang tidak perlu pelayanan legalisir sesuai
peraturan uu

Tidak perlu ke capil apak kita konsolidasi data
namanya. Senin akan kita konsolidasikan. Waktu
tunggu 1x24 jam. Selasa bisa di coba kembali

153 Assalamualaikum mohon maaf
mengganggu waktunya Saya mau tanya
kalau mau cek NIK sudah diaktifasi atau
belum gimana ya??Kemarin mau daftar
KIP kuliah tapi ada gangguan waktu saya
sudah tanya katanya disuruh cek data
disekolah dan itu sudah benar semua, pa
154 Pak maaf saya mu ngambil e_ktp caranya
gmna geh pak saya sdh dikecamatan malah
sruh kirim online MksdnyA kirim online
gmna geh pak mohon pengarahannya
pak??
155 Klu mau ngurus surat pindah utk KTP +
KK antar kecamatan syarat apa aja... ????

Aktivasi untuk keperluan apa ??Sudah di cek ke
instansi pengguna sudah bisa atau belum ???

Monggo Di cermati pengumumannya

kk asli ktp asli Pelayanan langaung di tunda.
Silahkan pendaftaran melalui Wa

156 mau tanya untuk pelayanan saat ini apakah Online boleh. Lewat WA juga boleh. Silahkan
hanya online ,pengajuan akta kematian
pilih
157 kalo ambil ktp yg sudah dicetak bisa kan
mas ? ,kemarin sudah saya ajukan online
158 daftar akte kelahiran
159 Pak/bu ini ktp saya kapan di uruss..kok di
kasih resii ktp sementara teruss.Di mana
itu alamatnya.Pak/bu tolong saya minta
foto ktp saya klo sudah jadii

bisa

160 kalau semua lewat online...trs saya kan
sudah mendaftar dan katanya ektp saya
sudah jadi kok mau saya ambil
dikecamatan tdk boleh Padahal ektp istri
saya sudah bisa diambil 2 minggu lalu pas
saya masih diluar kota... Tp hari ini saya
Mau ambil tdk boleh
161 MASALAH:nggak bisa buat pinjaman
dana bank adira pak ,
NIK:331506048970001

sebelumnya mohon maaf, masih pegang surat
keterangan? kalau surat keterangan tidak
didaftarkan cetak itu namanya bukan pengambilan
dan otomatis tidak langsung dicetakkan.
didaftarkan online dahulu nanti akan secepatnya
dicetak blangko e-ktp

162 Info blanko ktp gimana njih

Blangko tersedia. Tetapi pendaftaran lewat wa
atau online
silahkan mendaftar melalui wa elpon ke nomor
0292 421940 Semua layanan melalui WA dan
online sabar nggih

163 yank saya tandai harap di hilangin nama
karna yang nama musafa'ah udah punya
suami dan sudah punya kk sendiri
164 kenapa cetak blangko hanya untuk yg baru

silahkan daftar online
Silahkan datang ke dispendukcapil akan kita
layani pencetakannya.Jl. Dr. Sutomo No. 5 Timur
Simpang Lima Purwodadi Kabupaten
Grobogan,Silahkan datang ke dispendukcapil
untuk daftar cetak ktp.

Tuliskan NIK DAN NO KK. Dan mau digunakan
di bank apa Akan kita konsolidasi data. Waktu
tunggu 1 x 24 jam. Setelah itu silahkan di coba
kembali

untuk saat ini belum ada kiriman blangko untuk
umum. masih dikhususkan untuk PRR

165 Maaf pak,akte kelahiran saya lg di proses
di dukcapil,blum jadi Mksih pak,soalnya
akte saya dr hmpir 3 bulan blum ada
konfirmasi dr dukcapil pak. Klo boleh
tau,syarat" buat akta/perbarui akta apa aja
ya pak,,biar nnty saya sndiri yg buat pak

Akan kita cek dulu geh...3 bulan yang lalu
pengajuannya melalui siapa ??? mendaftar sendiri
atau lewat orang lain ??? Coba di konfirmasi dulu
ke pak husen. Pembuatan akta kelahiran itu 1 hari
jadi. Lha ini sampai 3 bulan mungkin ada masalah
atau ada keku

166 mununggu jadinya KTP, KTP sementara Kirim ulang ke nomor WA sesuai gambar ini
sudah mati/ KTP nya belum jadi/ KTP nya ya...Sesuai antriannya. Karena semua layanan
tolong di percepat.
online dan wa ??????
167 Saya sudah daftar online katanya bisa di
ambil di capil,apakah kantor capil masih
buka Buka jam berapa sampai jm berapa
min kalau boleh tau
168 selamat pagi pak,saya ingin menanyakan
perihal suket ktp 2019,bisa ditukar
didaerah mana saja ya pak tapi masa
berlalu suketnya sudah habis pak,tetao bisa
ditukarkan?
169 Min untuk penggantian ktp sementara
menjadi ektp apakah sudah bisa,Untuk
yang mengganti status
170 Mau tanya: untuk pengambilan ktp yang
daftar lewat online tempatnya dimana ya?
171 Mohon maaf mengganggu waktunya
sebentar. Saya mau nukarin lembar kertas
KTP (mengambil kartu KTP).Terimakasih
Untuk menukar kartu KTP bisa langsung
ke kantor kec Tegowanu atau via Online
???
172 Hari inii ada blangko ktp mbotenn ngehhh
bu
173 Min, ktp online langsung bisa ambil di
capil
174
175 Mau ngrubah nama kk,ktp bpk ngusman
joyo menjadi ngusman di samakan di buku
nikah,sekalian kk nya Marlina binti
ngusman joyo menjadi ngusman.kulo P3N
tunggul rejo. Lau bisa scpatya geh ni buat
perlengkapan wali nikah
176 Selamat Pagi bapak..mohon izin bertanya,
untuk suket saya kan sudah berakhir masa
berlaku nya..apakah E-KTP sudah jadi
njih..?mengingat KTP sebagai syarat
mengikuti SKB bapak..nuwun
Menanyakan E- KTP sebagai syarat
pekerjaan.

Untuk pengambilan boleh masuk buka jam 08.0013.00

Langsung di kecamatan masing masing. Bagi
yang belum ada stok nya nanti petugas yang akan
mencetakkan di kecamatan terdekat ,bisa

Bisa. Silahkan datang ke kecamatan atau ke dinas

bisa cek diweb pengambilan didinas/kecamatan
Semua layanan via wa atau online geh. Pelayanan
langaung di tunda dulu

bisa cek dipengumunan ya
SILAHKAN DAFTAR ONLINE VIA WA DULU

Kirim ulang ke nomor WA pendaftaran sesuai
gambar geh. Nomor ini khusus pengaduan bukan
pendaftaran

silahkan daftar online melalui wa

177

saya sdh mengajukan prmohonan
pmbuatan KTP..Tp kemaren hnya dpt surat
keterangan utk pengganti ktp.karna
blangko sdh habis..Apa hari ini blangko
sudah ada lagi??

Belum ada informasi. Nanti ketika tersedia akan
kita share di medsos..Blangko masih kosong.
Ketika tersedia silahkan di daftarkan surat
keterangannya untuk cetak ktp el di kecamatan
atau di dinas.
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kecamatan apakah tidak melayani
pembuatan suket? Soalnya saya kesana
mereka kurang responsif. Dan bagaimana
cara pembuatan suket via online. Mohon
bantuannya.Baik. Apakah bisa langsung
jadi suketnya? Soalnya untuk keperluan
urgent
Pengajuan KK baru karena perubahan
Nama orang tua..
Selamat siang kak,Apakah dukcapil tetap
buka atau ikut lockdown?? Mohon
informasinya..
Bade tangklet aktene kulo mpon dadi tpi
tgl pengambilane masih lama saget
dipercepat nopo mboten nggeh soale
aktene bade kangge tgl 5 niku pripon
nggeh
Pak mau lapor ktp saya hilang beserta
dompet

Nomor WA pendaftaran ada di gambar. Bukan
nomor WA ini ya Silahkan di konfirmasi ke
nomor WA pendaftaran geh.
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183 Kecamatan hari ini buka tidak pak?

Kirim ulang ke nomor yang ada di gambar ini geh.
Sesuaikan formatnya
Pelayanan langsung ditunda

Konfirmasi nya ke WA pendaftaran geh??? Yang
bisa menentukan

Lapornya ke WA Pendaftaran geh. Sesuaikan
formatnya dengan contoh diatas ( dilayani jam
kerja )
Semua layanan langsung di tunda dulu. Silahkan
mendaftar melalui WA atau online

184 Daftar online di wa hari ini kok ga
direspon ya pak
185 bagaimana dan apa syaratnya kalau mau
minta legalisir KK. Untuk mau daftar di
TNI min
186 Kantor sipil grobogan kalau buka hari apa
jam berapa mas. Nomer wa yg di atas gk
aktif mas .

Sabar geh... semua layanan lewat wa dan online.

187 KTP saya sudah siap cetak, apakah bisa di
cetak secara online, posisi saya di jakarta
dan apakah bisa dikirimkan ke alamat saya
di Jakarta?

Harus di daftarkan terlebih dahulu , bisa melalui
online di alamat :
http://layanandukcapil.grobogan.go.id atau
melalui layanan wa Tetapi untuk pengambilan
tetap harus menyerahkan surat keterangan yang
asli dan mengambil di kecamatan atau di dinas (
bole

Legalisir untuk apa ??? sekarang tidak perlu
legalisir
Pengumumannya di cermati geh. Layanan di
tunda sampai tgl 2. Kecuali darurat dan khusus
pengambilan ktp yang mendaftar melalui online
atau Wa Dilayani selama jam kerja senin - jumat

188 Selamat siang, saya ada sedikit keluhan,
setiap saya mau melakukan sensus
penduduk online kenapa keterangannya
selalu no. Kk / Ktp tidak sesuai, dan saat
di bpjs kenapa Kk saya tidak ditemukan,
dan nama saya tidak tercantum di kepala
keluarga, padahal K

Sensus penduduk menggunakan data agregat
semester 1 tahun 2019. Dan belum ada fasilitas
sinkronisasi data dari DUKCAPIL ke BPS
Sehingga apabila terjadi perbedaan nama, alamat
maupun data keluarga yang berbeda, menunggu
petugas sensus datang ke RUMAH

189 ahmad santosonik
:3315170903920002aduan:ingin buat kartu
keluarga
190 .ktpnya sudah jadi belum kalau sudah jadi
mau di ambil????Dulu sudah daftar tapi
blangkonya habis jadi di suruh nunggu
sampai blangkonya ada
191 NIK 3315054101770006 NAMA SITI
ROHMAH NO KK 3315052802200002
PERMASALAHAN TIDAK BISA
SENSUS PENDUDK ONLINE

Mohon maaf untuk sementara layanan
pengajuan lewat online
Sudah daftar belum?Daftar cetak nya melalui
layanan WA saja.

Apabila nik tidak bisa digunakan untuk sensus
penduduk secara online nanti bapak/ibu di
datangi petugas sensus.

192 Mohon bantuanya pak/bu susah untuk
Lewat WA, silahkan konfirmasi kembali ke
daftar online , lewat wa no respon
nomor diatas
pembuatan akta , saya mau ijab kabul saya
perlu akta untuk ini
193 min kalau mau buat KTP untuk saat ini
silahkan daftar melalui online
bisa nggk?

