RUBRIK PENGADUAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

NO

PENGADUAN

TINDAK LANJUT
mohon bersabar pengiriman email secara
nasional,apabila segera dibutuhkan bisa datang ke
kecamatan unutk di cetakkan

1

akte kematian Atas nama Amin Tolkah. Diinformasi diatas sdh
jadi .tapi tk cek diemail saya : santosoedy024@gmail.com. blom
ada .msh kosong. Mohon pencerahannya

2

No reg 9102202101122229
Tgl.pendaftaran 12-01-2021
sedang dalam pengiriman, apabila segera
Saya menggunakan layanan
membutuhkan bisa datang ke kecamatna untuk di
Akte kelahiran dan ubah KK
cetak
Tapi sampai saat ini KK kok belum di kasih ya dan katanya
dulu di kirim lewat pos🙏🙏🙏

3

saya membuat akta kelahiran lewat online tapi sampai
sekarang belum jadi.Bisakah tolong cek kan apakah sudah
diproses apa belum

4

gimana dengan pembuatan kk baru saya kok lambat
respon'ya
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11

DOKUMEN Dicetak Menggunakan Kertas HVS
A4 80 Gram Berwarna Putih, SILAHKAN
MENCETAK SECARA MANDIRI lewat balasan
email yang sudah terkirim ke alamat email anda,
ATAU DICETAK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB.GROBOGAN

mohon dikirimkan nomor register pendaftarannya.
( pemohon tidak mengirim nomor register
pendaftaran)
Ktp el atas nama sujadi dengan nik 331506140xxxxxxx
pencetakan ktp pengambilan di kecamatan sesuai
Tidak ada keterangan tempat pengambilan ktp el
domisili kk
dokumen anda dalam proses pengerjaan silahkan
. mau tanya saya sudah onlen akte dewasa 4 hari kok belum
dipantau secara berkala perkembangan
ada jawaban ya
pendaftaran anda
dokumen anda dalam proses pengerjaan silahkan
Selamat siang maf mau tanya sampai jam segini belom ada
dipantau secara berkala perkembangan
pengiriman lewat email untuk saya cetak berkasnya
pendaftaran anda
Saya sudah kirim foto beberapa Kali. Tetapi dapat WA
mohon maaf formatnya salah Contoh upload foto
seperti ini. Saya sudah kirim no register lalu dapat WA
persyaratan dengan mengetikkan Nomor Registerseperti diatas. Wa: No register lalu kirim foto knp jwbnnya
Kode Syarat di keterangan foto
salah terus
dokumen sudah jadi. Silahkan buka email dan
9121202103173219
mohon maaf kemarin saya sudah
cetak mandiri jika tdak punya printer bisa datang
kirim legalisir,, tapi kok belum ada konfirmasi/kenjelasan
ke kecamatan untuk men,ta bantuan mencetakan
lebih lanjut ya
dokumen
Pengaduan : alamat tempat tinggal yang akan di tempati.
Dikolom keterangan lainnya
Ditulisnya dimana ? Tidak ada tempatnya
Selamat pagi??
Min tolong daftarkan dan cek kan NIK saya,saya mau
aplikasi tidak ada masalah. monggo silahkan di
perbarui lewat aplikasi ndak bisa.
coba untuk konsolidasi data
Kayaknya aplikasi lagi eror??

KET

