
LAPORAN KEGIATAN KONSULTASI DAN PENGADUAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  

TAHUN 2021 

A. KONSULTASI 

NO MEDIA KONSULTASI JUMLAH 

1. Konsultasi langsung 33 

2. Wadule 6 

3. Instagram 20 

 

B. PENGADUAN 

NO MEDIA PENGADUAN JUMLAH 

1. Pengaduan langsung 0 

2. Wadule 4 

3. Instagram 2 

 

 











































Tanggal : (Semua Pengaduan)

No Media Kode Aduan No. Hp Kategori Isi Tanggal Distribusi/Tanggapan Gambar

1 distribusi

1 tanggapan

1 distribusi

1 tanggapan

1 distribusi

1 tanggapan

Rekap Pengaduan Masyarakat melalui WADULE Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pacitan

23/09/2021 19:203. Web B92727 87784313479 Informasi Cek nomor kartu keluarga

2. Web 6X2731 83115984844 Keluhan Mohon diperbaiki data NIK Keluarga kami 

vaksin di daerah kata petugas tidak terdaftar 

di dukcapil pacitan.seluruh NIK susah masuk 

05 Oktober 2021 22:02

1. Web DA2777 87758673667 Keluhan Tolong benah i lagi birokrasi di layanan kota 

pacitan pada umumnya, khususnya 

permasalahan data kependudukan, karena 

masih saja minta pengantar kesana kemari, 

padahal sdh jelas oleh pemerintah pusat di 

berikan aturan untuk memangkas ribetnya 

birokrasi yg tdk bermanfaat dan membuang 

waktu

20 Desember 2021 10:43

%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2727
%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2731
%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2777


1 distribusi

1 tanggapan

1 distribusi

1 tanggapan

1 distribusi

1 tanggapan

1 distribusi

1 tanggapan

1 distribusi

1 tanggapan

1 distribusi

2 tanggapan

9. Web 992672 85155220018 Pertanyaan Kenapa KK dan Ektp saya sekeluarga belum 

updet pak ,tolong segera di updet agar bisa 

digunakan secara fungsional

21 Juni 2021 16:08

29 Juli 2021 09:10

8. Web BI2675 81915312843 Keluhan Kepada DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pacitan. Saya 

mau sedikit mengeluhkan pelayanan 

pembuatan AKTA KEMATIAN. Kemarin pagi 

saya bertanya berkas apa saja yang harus di 

persiapkan untuk memenuhi syarat 

pembuatan AKTA KEMATIAN. ketika sudah di 

22 Juni 2021 08:17

7. Web HO2689 82225503125 Keluhan Selamat pagi, perkenalkan saya dr Zakiyah 

Arrohmah Mohon maaf ingin menanyakan 

6. Web DE2709 85787334801 Pertanyaan Assalamu\'alaikum. Saya warga sudimoro, yg 

sekarang posisi di perantauan dan ingin 

27 Agustus 2021 11:21

5. Web JG2711 85787334801 Pertanyaan Untuk membuat E-ktp secara online selesai 

berapa hari?. Terimakasih.

27 Agustus 2021 11:35

4. Web 442725 85287573580 Informasi Cek No kk online lewat NIk 16/09/2021 15:11

%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2672
%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2675
%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2689
%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2709
%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2711
%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2725


1 distribusi

1 tanggapan

10. Web HN2518 82139556263 Pertanyaan Halo sebelumnya saya ingin bertanya 

mengenai program PPA Predator. Apakah 

masih dijalankan sampai sekarang? Dan 

seberapa efektif pelaksanaan di lapangan 

dan terhadap data yang terkumpul?

03 Januari 2021 08:13

%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2518


REKAP KONSULTASI DAN PENGADUAN MELALUI INSTAGRAM  

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 

A. REKAP KONSULTASI 

NO TGL NAMA 

AKUN 

KONSULTASI JAWABAN GAMBAR 

1. September 

14, 2021 

10:38 am 

 

sekaar.asri 

Assalamualaikum pak/buk , 

dukcapil buka sampai jam 

berapa? 

 

selama PPKM berangsung mulai pukul 

8 sampai 11 WIB 

 
2. September 

13, 2021 

7:11 pm 

gilang.fathu

rr 

 

mohon maaf mau tanya min, 

kalo memperbarui ktp karena 

ktpnya udah ngeblur itu 

prosesnya gimana ya?, 

silihakan kirim foto ktp tersebut & foto 

KK ke nmr 089516785335 melalui 

whatsapp 

 



3. September 
15, 2021 

7:55 am 

ayy.angree 
 

kalo mau bikin ktp gimana? 
baru pertama kali mau buat 

ktp 

Silahkan datang ke dispenduk capil dg 
membawa : 

1. fotokopi KK 

2. formulir dara identitas diri yg 

diketahui Desa/Kelurahan & Kecamatan 

untuk jam pelayanan mulai pukul 08.00 

sampai pukul 11.00 WIB 

lebih dari jam 11 pelayanan kami sudah 

tutup ya kak 

 

 
4. September 

22, 2021 

7:15 am 

supri_junian

tara04 

 

Min mau tanya soal nik buat 

registrasi kartu 

Mau registrasi kartu tp udah 

penuh kak...trus no hp nya 

udah hangus semua 

baik kak untuk itu kami hanya bisa 

membantu untuk pengupdatean NIK 

silahkan foto kan KTP el & KK lalu 

kirimkan ke whatsapp 089524152522 

 



5. September 
27, 2021 

7:35 am 

mutiara.ir12 
 

 
Maaf mau tanya apa benar itu 
program dari dispendukcapil 

kah? 

halo kak, mohon maaf itu bukan dari 
program dukcapil kak 

mungkin itu program dari KUA karena 

mengenai perkawinan yg mengurusi 

adalah KUA di dukcapil hanya untuk 

pencatatan perkawinan dari selain 

agama islam & yg dikeluarkan pun 

berupa akta catatan perkawinan bukan 

kartu kak 

 

6.  September 

28, 2021 

12:06 pm 

rizkykipong

g 

 

Apa masih buka pak/bu kalau 

mau ngambil ktp 

halo kak selamat siang, mohon maaf 

kak kami sudah tutup 

 
7. September 

29, 2021 

7:27 am 

aidha3821 

 

Buat KTP baru syarate apa 

pak 

untuk pembuatan ktp-el baru bisa 

langsung datang ke dukcapil dengan 

membawa : 

1. fotokopi KK 

2. formulir isian data identitas diri yang 

diketahui desa/kelurahan & kecamatan 

 



8. October 1, 
2021 8:04 

am 

novaltanjun
gap 

Pagi admin, saya mengalami 
no NIK sama dengan 

seseorang, untuk mengatasi 

masalah ini apa saya harus 

lapor ke kantor? Terimakasih 

halo kak, untuk mengenai permasalahan 
kakak sebaiknya dilaporkan saja 

langsung ke kantor dispenduk capil kak 

dispendukcapil buka pelayanan mulai 

pukul 08.00-11.00 WIB kak 

 
 

9. October 5, 

2021 5:50 

pm 

pacitan.stor

y 

 

Min, apakah buat KK baru 

bisa online juga? Atau harus 

ke dinas? 

halo kak, untuk pembuatan KK bisa 

online kak. cukup fotokan buku nikah, 

ktp & kk lamanya kak kemudian kirim 

ke whatsapp 089524152520 

 
10. October 7, 

2021 8:43 

pm 

kanayaazzur
aransyah 

 

SYa butuh surat pindah,tapi 
perangkat Capil suruh saya 

hub perangkat desa bangun 

sari 

kakak bisa coba hubungin nomer atau 
instagram dari desa bangunsari kak 

 

 



11. October 12, 
2021 7:44 

am 

sutarto_86 
 

halo kak, ini mau membuat 
KTP-el atau KIA ya kak? 

halo kak mohon maaf baru sempat 
membalas 

untuk persyaratan membuat KIA 

1. fotokopi akta kelahiran anak & asli 

2. fotokopi KK 

3. fotokopi KTP-el orang tua 

4. pas foto dengan background merah & 

biru ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar 

 
12. October 15, 

2021 11:06 

am 

badruss0leh 
 

selamat siang mohon maaf 
sebelumnya mau tanya 

kenapa ya pelayanan 

dispendukcapil tidak bisa di 

jangkau? 

seperi yg sudah tertera dalam informasi 
akun instagram dukcapil pacitan kak, 

baik di feeds maupun story instagram 

pelayanan bisa dilakukan secara online 

dengan mengirimkan berkas ke nomor 

whatsapp yg ada di story ig 

 
13. November 2, 

2021 11:23 

am 

indry_2017 
 

Mohon maaf, kalau untuk 
akta kelahiran belum 

membuat, berati yg di urus 

akatanya dahulu baru KIA ? 

Atau datanya di online kan 

dua_duanya secara bersama ? 

Berarti membuat akta kelahiran terlebih 
dahulu. Dengan persyaratan Surat 

Kelahiran dari Desa (F.2.01), Surat 

Kelahiran dari Dokter/Bidan/RS, Kartu 

Kelahiran Asli, Fotocopy Surat Nikah 

Orang Tua, Fotocopy KTP-el Orang 

Tua, dan Fotocopy KTP-el Saksi 2 

orang  



14. November 3, 
2021 8:16 

am 

nurwatiines 
 

Assalamu alaikum bapak 
ibuk... 

Mhn info klu ibuk sy dulu 

pernah punya e Ktp hilang trs 

sdh foto lagi di desa nggk jadi 

lagi gmn nggih solusinya 

Waalaikumsalam, untuk KTP-el nya 
bisa dicetakkan kembali dengan 

melampirkan persyaratan Fotocopy 

Kartu Keluarga dan Surat Kehilangan 

Dari Kepolisian. Proses pendaftaran 

pencetakan KTP-elnya melalui online di 

nomer 089516785335 

 
15. November 3, 

2021 9:07 

am 

fndipradana
._ 

 

Kk yang buat ktp di baledesa 
nawangan ,jadinya apa masih 

lama? 

halo kak, untuk KTP-elnya sudah jadi, 
namun belum terkirim. Ditunggu dulu 

 
16. October 25, 

2021 10:34 

am 

rinawa__ 

 

Assalaamu'alaykum, urus 

akta kelahiran tanpa surat 

nikah resmi apa bisa? 

Bisa dibuatkan akta keahiran dengan 

persyaratan: 

akta kelahiran dari desa, fc kk, fc ktp 

pelapor, fc saksi 2 orang, surat 

kterangan kelahiran dari bidan/rumah 

sakit 

 
17. October 25, 

2021 10:48 

am 

alief_musth

ofaa 

 

Assalamualaikum wr wb.. 

maaf admin, mau bertanya ttg 

pindah penduduk, dari pct ke 

ponorogo, syarat2 yang 

dibutuhkan apa saja? 

Terimakasih.. 

Waalaikumsalam. Untuk 

persyaratannya: 1) Surat Keterangan 

Pindah dari Desa, 2) KK Asli dan KTP-

el Asli, 3) mengisi formulir dari 

Disdukcapil yakni F-1.06 dan F-1.07 

 



18. December 
21, 2021 

6:46 pm 

 
trisnamm 

 

Siap terimaksih min,saya juga 
punya KIA(kartu identitas 

anak)apa juga dipakai? 

Oke terimaksih min atas 

respon cepat nya 

Tidak perlu kak, untuk persyaratan 
perekaman ktp-el hanya yg kami 

sebutkan diatas 

 
19. December 

24, 2021 

11:01 am 

ditamawars

ari_ 

 

Halo min, kenapa nik ngga 

bisa buat daftar rekening 

bank ya? 

Halo selamat pagi, untuk NIK yg tidak 

bisa dipakai daftar ke rekening bank 

dimungkinkan belum update data. 

 

Untuk itu solusinya, mendaftar melalui 

pelayanan online Dukcapil di nomor 

089524152522, dengan mengirimkan 

foto KK dan foto KTP-el. 

Terimakasih 

 

 

20. December 

30, 2021 

12:27 pm 

 

dharudah 

Siang, mba/mas. Mau tanya 

gih klo tgl 3 januari nanti 

kantor dukcapil suda 

beroperasi lgi blom gih? Atau 

masih dlm waktu libur tahun 

baru? 

Ya saya mau rekam untuk 

bkin ktp 

Halo selamat siang kak, untuk tgl 3 

Januari Dukcapil buka 

Ada yang bisa dibantu kak, soalnya 

untuk semua pelayanan Dukcapil 

sekarang berbasiskan online, hanya 

perekaman KTP-el saja yg diurus 

dengan datang langsung ke Dukcapil 

Oalah iya silahkan datang ke Dukcapil 

besok senin 

 
 

21.      

 

B. REKAP PENGADUAN 



NO TGL NAMA 

AKUN 

PENGADUAN JAWABAN GAMBAR 

1. September 

24, 2021 

7:22 am 

intanpuspita

subardi 

 

Matursuwun kak sudah 

direspon. Saya kesusahan 

dalam mengupdate data 

online nik maupun KK. Saya 

sudah whatsapp mulai dari tgl 

17 september tidak ada 

respon sm sekali 

baik kak terima kasih banyak untuk 

masukannya, saya bantu sampaikan kpd 

pihak admin update online untuk 

ditindak lanjuti 

 
2. October 8, 

2021 8:34 

pm 

 

inyeng_21 

 

Mau aktifasi nik untuk 

keperluan vaksin tapi gak ad 

respon udh wa udh 

tlfon..sedih 

halo kak mohon maaf baru sempat 

membalas untuk aktifasi nik cukup 

fotokan KK & KTP kirim ke nomor 

whatsapp yg online kan data 

 
 


