
1. Permohonan KTP-elektronik (KTP-el) 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Fotocopy KK (kartu Keluarga) yang sudah 
aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan) 

Penduduk sudah berusia 17 tahun, sudah kawin 
atau pernah kawin 

2 Prosedur 

Pemohon datang menyerahkan berkas 
persyaratan  

Petugas memverifikasi database pada aplikasi 

Pengambilan foto diri, sidik jari, iris mata dan 
tandatangan pemohon 

Pencetakan KTP-el 

Penyerahan KTP-el kepada pemohon 

Pengarsipan berkas 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

20 menit sampai 30 menit (tergantung 
kelancaran sarana prasana seperti jaringan 
internet dan ketersediaan blangko dan tinta 
cetak) 

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan KTP eletronik 

6 
Sarana prasarana 
/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Kamera 

Komputer dan printer 

Pemindai sidik jari dan iris mata 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Bisa mengoperasikan komputer (TI Adminduk) 

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  
pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi blangko KTP, cap stampel dan 
tandatangan yang berwenang 



2. Penggantian/Perubahan KTP-el 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Membawa KTP-el yang asli 

Membawa surat keterangan dari Desa/Kelurahan 

Membawa KK asli 

Membawa bukti dukung alasan perubahan 
dalam KTP-el 

Surat keterangan kehilangan dari kepolisian 
(apabila KTP-el hilang) 

2 Prosedur 

Pemohon datang menyerahkan berkas 
persyaratan 

Petugas memverifikasi validasi database pada 
aplikasi 

Pencetakan KTP-el 

Pengarsipan berkas 

Penyerahan KTP-el kepada pemohon 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

10 menit sampai 20 menit (tergantung 
kelancaran sarana prasana seperti jaringan 
internet dan ketersediaan blangko dan tinta 
cetak) 

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan KTP eletronik 

6 
Sarana prasarana 
/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Komputer dan printer 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Bisa mengoperasikan komputer (TI Adminduk) 

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  

pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi blangko KTP, Cap stampel dan 
tandatangan yang berwenang. 

   



3. Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Membawa fotocopy Akte Kelahiran 

Membawa fotocopy KK  

Usia 5-16 tahun melampirkan foto berwarna 
ukuran 3x4  

2 Prosedur 

Pemohon datang menyerahkan berkas 
persyaratan 

Petugas memverifikasi validasi database pada 
aplikasi 

Pencetakan KIA 

Penyerahan KIA kepada pemohon 

Pengarsipan berkas 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

10 menit sampai 20 menit (tergantung 
kelancaran sarana prasana seperti jaringan 
internet dan ketersediaan blangko dan tinta 
cetak) 

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan KIA 

6 
Sarana prasarana 
/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Komputer dan printer 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Bisa mengoperasikan komputer (TI Adminduk) 

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  
pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi blangko KIA, Cap stampel dan 
tandatangan yang berwenang 

   
 
 
 



4. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

a. KK belum NIK (Kelahiran) 

Surat pengantar dari Desa/Kelurahan 

Membawa KK asli yang lama (belum aplikasi 
SIAK) 

Surat keterangan/pernyataan domisili bagi 
penduduk yang tidak masuk database 

Fotocopy KTP yang dimiliki 

Membawa formulir isian F.1-01 (Isian biodata 
penduduk dari KK yang belum ber-NIK ke KK 
baru) 

Verifikasi dan validasi berkas oleh petugas 
Kecamatan 

b. Perubahan/Penggantian KK 

Surat pengantar dari Desa/Kelurahan 

Membawa KK asli yang sudah ber-NIK 

Membawa bukti dukung perubahan (Surat 
Kelahiran, Ijazah, akte nikah, akte cerai, surat 
pindah datang/pergi dll) 

Mengisi Form F.1-05 bermaterai 10.000 

(perubahan biodata) 

Mengisi Formulir F1-01, F1-06 dan F1-04 bagi 
yang menguasakan 

Fotocopy KTP-el 

Verifikasi dan validasi berkas oleh petugas 
Kecamatan 

2 Prosedur 

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan 
menyerahkan berkas 

Petugas memvalidasi dan verifikasi berkas serta 
melegalisasi surat-surat yang dibutuhkan.  

Pencetakan KK (apabila tidak ada perubahan) 
langsung ditangani petugas operator 

Untuk proses pengurusan NIK dan akte 
kelahiran diarahkan langsung ke Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Blora 

3 
Jangka waktu 

penyelesaian 

15 menit sampai 30 menit (tergantung 
kelancaran sarana prasana seperti jaringan 

internet dan ketersediaan blangko dan tinta 
cetak) 

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan KK 

6 
Sarana prasarana 
/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Komputer dan printer 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Bisa mengoperasikan komputer (TI Adminduk) 

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 



NO. KOMPONEN URAIAN 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  
pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi blangko KK, tandatangan elektronik 
yang berwenang 

   
  



5. Pelayanan Pindah Datang/Keluar 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

a. Surat Pindah Keluar 

Surat pengantar dari Desa/Kelurahan 

Membawa fotocopy KK asli 

Mengisi formulir F1-08 (keterangan pindah 
untuk WNI) 

Surat SKCK kepolisian bagi daerah yg 
mensyaratkan 

b. Surat Pindah Datang 

Surat pengantar dari Desa/Kelurahan 

Menunjukkan surat pindah datang bagi 
pendatang 

Membawa KK asli bagi yang masuk KK orang lain 

Membawa KTP-el daerah asal untuk penggantian 

Mengisi formulir F1-01 

Mengisi formulir F1-08 bagi warga yang tidak 
melampirkan dari daerah asal 

2 Prosedur 

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dan 
menyerahkan berkas-berkas lewat loket 
pelayanan  

Petugas loket memeriksa kelengkapan dan 
persyaratan-persayaratan yang diperlukan 

Validasi dan verifikasi oleh petugas atau pejabat 
yang diberi wewenang untuk melegalisasi surat-
surat yang dibutuhkan 

Khusus untuk surat pindah datang atau keluar 
masih dalam satu wilayah Kecamatan dalam 
Kabupaten bisa dicetak langsung di Kecamatan 
setempat 

Untuk proses pindah datang/keluar antar 
Kabupaten/provinsi di cetak Dindukcapil Blora 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

15 menit sampai 30 menit (tergantung 
kelancaran sarana prasana seperti jaringan 
internet dan ketersediaan blangko dan tinta 
cetak) 

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan 
Pindah Datang: KK dan KTP 

Pindah Keluar: KK/Surat pengantar pindah 

6 
Sarana prasarana 
/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Komputer dan printer 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Bisa mengoperasikan komputer (TI Adminduk). 

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 



NO. KOMPONEN URAIAN 

9 
Penanganan  
pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi blangko KK, KTP, tandatangan 
elektronik yang berwenang 

   
  



6. Pelayanan Permohonan Nikah 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Form untuk melaksanakan pernikahan (blangko) 

Fotocopy KK dan KTP pemohon 

Fotocopy akte kelahiran 

Fotocopy ijazah 

Penetapan pengadilan agama bagi yang berstatus 
cerai hidup (duda/janda) 

Surat keterangan wali nikah atau numpang 
nikah dari desa/kelurahan 

Pas foto calon pengantin 

2 Prosedur 

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dan 
menyerahkan berkas  lewat loket pelayanan 

Petugas loket memeriksa kelengkapan dan 
persyaratan-persayaratan yang diperlukan 

Validasi dan verifikasi oleh petugas atau pejabat 
yang diberi wewenang untuk melegalisasi surat-
surat yang dibutuhkan 

Jika permohonan diajukan kurang dari 10 hari 
kerja dari hari pernikahan akan dilampirkan 
Dispensasi Nikah yang ditandatangai Camat 

Proses melaksanakan pernikahan langsung 
diarahkan ke KUA 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

15 menit sampai 30 menit  

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan Surat Pengantar Nikah 

6 
Sarana prasarana / 
fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Komputer 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Bisa mengoperasikan komputer  

Ramah, jujur, komunikatif & bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  
pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tdk lengkap atau ada data 
yg dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan utk mengajukan kembali 



NO. KOMPONEN URAIAN 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi tandatangan stempel yang berwenang 

   
  



7. Pelayanan Legalisir KK/ KTP/ SKCK/ Lainnya 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Membawa KTP/KK/SKCK/Dokumen lain yang 
asli 

Membawa fotocopy KTP/KK/SKCK/Dokumen 
lain yang akan dilegalisasi 

2 Prosedur 

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dan 
menyerahkan berkas-berkas lewat loket 
pelayanan 

Petugas loket memeriksa kelengkapan dan 
persyaratan-persayaratan yang diperlukan 

Validasi dan verifikasi oleh petugas atau pejabat 
yang diberi wewenang untuk melegalisasi surat-
surat yang dibutuhkan 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

15 menit sampai 30 menit  

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan Pengesahan KTP/KK/SKCK/Dokumen lain 

6 
Sarana prasarana 
/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Bisa mengoperasikan komputer 

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  
Pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi tandatangan stempel yang berwenang 

   
  



8. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan/Domisili/SKTM/SKCK 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Surat keterangan/pengantar dari 
Desa/Kelurahan 

Membawa fotocopy KTP/KK 

2 Prosedur 

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dan 
menyerahkan berkas-berkas lewat loket 
pelayanan 

Petugas loket memeriksa kelengkapan dan 
persyaratan-persayaratan yang diperlukan 

Validasi dan verifikasi oleh petugas atau pejabat 
yang diberi wewenang untuk melegalisasi surat-
surat yang dibutuhkan 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

10 menit sampai 20 menit  

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan 
Pengantar Keterangan Kependudukan/Domisili 
SKTM/SKCK 

6 
Sarana prasarana 

/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Bisa mengoperasikan komputer 

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  
pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 

pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi tandatangan stempel yang berwenang 

   
  



9. Legalisasi Proposal 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Proposal yang akan dimintakan legalisasi 

2 Prosedur 

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dan 

menyerahkan berkas-berkas lewat loket 
pelayanan 

Petugas loket memeriksa kelengkapan dan 
persyaratan-persayaratan yang diperlukan 

Validasi dan verifikasi oleh petugas atau pejabat 
yang diberi wewenang untuk melegalisasi surat-
surat yang dibutuhkan 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

10 menit sampai 20 menit  

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan Pengesahan proposal 

6 
Sarana prasarana / 
fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Bisa mengoperasikan komputer  

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  
pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi tandatangan stempel yang berwenang 

   
  



10. Pelayanan PPAT/Keteragan Waris 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Permohonan Keterangan Waris yang telah diisi 
data ahli waris dan disahkan oleh kades/lurah 

dengan 2 orang saksi 

Dokumen Kepemilikan Tanah 

Fotocopy KK dan KTP ahli waris 

SPPT PBB  

2 Prosedur 

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dan 
menyerahkan berkas-berkas kepada petugas 
PPATS Kecamatan  

Petugas PPATS Kecamatan memeriksa 
kelengkapan dan persyaratan-persayaratan yang 
diperlukan 

Validasi dan verifikasi oleh petugas atau pejabat 
yang diberi wewenang untuk melegalisasi surat-
surat yang dibutuhkan 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

30 menit sampai dengan 1 jam 

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan Legalisasi Keterangan Waris 

6 
Sarana prasarana 
/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Bisa mengoperasikan komputer  

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  

pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 2 (dua) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi tandatangan stempel yang berwenang 

   



11. Pengantar Ijin Keramaian dan Ijin Pentas Seni 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Surat keterangan/pengantar dari 
Desa/Kelurahan 

Membawa fotocopy KTP/KK 

Piagam Pengesahan Organisasi Kesenian 

2 Prosedur 

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dan 
menyerahkan berkas-berkas lewat loket 
pelayanan 

Petugas loket memeriksa kelengkapan dan 
persyaratan-persayaratan yang diperlukan 

Petugas membuat rekomendasi 

Validasi dan verifikasi oleh petugas atau pejabat 
yang diberi wewenang untuk melegalisasi surat-
surat yang dibutuhkan 

Penyerahan rekomendasi kepada pemohon 

3 
Jangka waktu 
penyelesaian 

10 menit sampai 20 menit  

4 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis 

5 Produk pelayanan 
Surat Pengantar Ijin Keramaian dan Ijin Pentas 
Seni 

6 
Sarana prasarana 
/fasilitas 

Ruang pelayanan 

Ruang tunggu 

Alat tulis kantor 

Meja dan kursi 

Komputer dan printer 

Buku registrasi 

7 Kompetensi pelaksana 

Memahami peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Bisa mengoperasikan komputer 

Ramah, jujur, komunikatif dan 
bertanggungjawab 

8 Pengawasan internal 

Kepala Seksi 

Sekretaris Camat 

Camat 

9 
Penanganan  
pengaduan 

Datang langsung Kantor Camat Cepu 

Melalui telepon (0296) 421005-421012 

Kotak saran/aduan 

Media sosial dan website Kecamatan Cepu 

10 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang 

11 Jaminan pelayanan 

Sanksi Unit Kerja : 

Apabila melebihi waktu yang ditentukan, 
pemohon dapat memberikan kontak person yang 
bisa dihubungi 

Sanksi Masyarakat : 

Apabila persyaratan tidak lengkap atau ada data 
yang dipalsukan, pemohon ditolak dan pemohon 
diberikan pengarahan untuk mengajukan 
kembali 

12 
Jaminan keamanan 
dan keselamatan 
pelayanan 

Spesifikasi tandatangan stempel yang berwenang 

 


