
LAPORAN KEGIATAN KONSULTASI DAN PENGADUAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN PACITAN  

TAHUN 2022 

A. KONSULTASI 

NO MEDIA KONSULTASI JUMLAH 

1. Konsultasi langsung 35 

2. Wadule 2 

3. Instagram 25 

 

B. PENGADUAN 

NO MEDIA PENGADUAN JUMLAH 

1. Pengaduan langsung 0 

2. Wadule 0 

3. Instagram 0 

 

 













































Tanggal : (Semua Pengaduan)

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

2 distribusi

2 tanggapan

1 distribusi

1 tanggapan

2. Web 332809 82327884570 Pertanyaan min tolong pengurusan pembuatan ktp 

dipercepat. saya sudah di jalarta perlu ktp 

saya untuk keperluan perusahaan

11 Maret 2022 22:12

Rekap Pengaduan Masyarakat melalui WADULE Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

1. Web HD2845 85816974679 Pertanyaan Yth. Bapak Bupati Pacitan Cq. Kepala Dinas 

Pendidikan Kab Pacitan Saya sudah 

membaca jawaban bapak. Maksudnya kami 

yang mempunyai anak2 yg tinggal lebih dari 

1500 meter yang ingin sekolah di SMPN 1 

Pacitan boleh pindah KTP 1-2 tahun 

sebelumnya di seputaran alun2 pacitan atau 

kurang lebih radius 1000 meter dari SMPN 1 

Pacitan agar bisa diterima lewat Jalur 

Zonasi...? Dari Rakyat Jelata yg tinggal lebih 

dari 2000 meter dari SMPN 1 Pacitan

01 Juli 2022 11:43

%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2809
%3fmode=admin&menu=mnaspirasi&f=detail&id=2845


REKAP KONSULTASI DAN PENGADUAN MELALUI INSTAGRAM  

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022 

A. REKAP KONSULTASI 

NO TGL NAMA 

AKUN 

KONSULTASI JAWABAN GAMBAR 

1. December 30, 

2021 12:04 pm 

 

_rzkyyy.17 

 

Assalamualaikum Persyaratan 

membuat ulang ktp yang hilang 

apa saja??? 

Waalaikumsalam. Halo selamat siang kak. 

Untuk persyaratan mengurus KTP-el hilang 

yakni: 

1) Surat Keterangan Kehilangan dari 

Kepolisian, 

2) Fc KK. 

 

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, 

kemudian langsung mengurus KTP-el secara 

online, dengan mengirimkan foto persyaratan 

diatas melalui no WA 089516785335 

 

2. January 3, 

2022 12:04 pm 

 

elytasetyap 

Kalau saya mau ubah jadi berlaku 

seumur hidup prosedurnya seperti 

apa ya? 

selagi tidak ada perubahan data apapun di 

KTP-el tidak perlu diperbarui kak 

 



3. January 5, 
2022 10:53 am 

riki.mastura 
 

Assalamualaikum mas, izin 
bertanya kalau mau buat kk baru 

untuk pasangan yang baru 

menikah berarti hanya bawa 

berkas ini ya mas, gak usah bawa 

surat pengantar dari rt / desa juga 

gapapa? 

Iya nanti ditambah surat pindah. Selanjutnya 
untuk kepengurusannya melalui online. 

Dengan mengirimkan foto semua persyaratan 

dan dikirimkan ke nomor 089524152520 

 
4. January 21, 

2022 2:54 pm 

 

nodel.s 

Maaf min mau tanya, ini Mbah 

saya nomor seluler nya ke blokir. 

Nah, untuk pemulihan kartu kan 

harus menggunakan No KK, 

sedangkan Mbah saya sudah ganti 

KK dikarenakan Mbah Kakung 

sudah meninggal. Kalau misal 

meminta no KK yg dahulu apa 

bisa yaaa? Terimakasih 

Halo kak selamat siang, maaf baru bisa 

menjawab. Untuk memunculkan nomor KK 

lama tidak bisa, karena sudah dinonaktifkan. 

Jadi yang digunakan tetap nomor KK terbaru. 

Terimakasih 

 

5. January 31, 

2022 7:50 am 

alf.dikapra 

Follow Back 

 

Kalau cetak ulang KTP dilakukan 

di luar Pacitan dengan alasan 

kondisi fisik kartu sudah 

buram/rusak. Syaratnya apa ya 

kak? 

Kalau untuk cetak KTP-el luar domisili bisa 

kak, selama tidak ada perubahan data apapun. 

Untuk persyaratannya Fc KK dan KTp-el asli. 

Bisa diurus di Disdukcapil terdekat 

 
6. February 10, 

2022 11:14 am 

 

revanrevai 

Assalamuallaikum min 

Nyuwun sewu ajeng tangklet 

kantor dukcapil buka sampai jam 

pinten nggeh🙏 

Maturnuwun 

Soalnya pelayanan di Dukcapil Pacitan saat 

ini pakai sistem online 

 



7. February 14, 
2022 8:29 am 

jwtafnda__ 
 

 
Jika NIK di KK dan di akte 

berbeda bagaimana untuk 

membuat KTP 

Waalaikumsalam, halo kak selamat pagi 
Terlebih dahulu penyesuaian NIK di KK dan 

akta kelahiran. Dengan melampirakan 

persyaratan: 1) KK dan 2) Akta kelahiran 

dibawa ke Dukcapil. Selanjutnya di Dukcapil 

mengisi formulir dan membawa materai 

10.000 

  

8.  September 28, 

2021 12:06 pm 

rizkykipongg 

 

Apa masih buka pak/bu kalau mau 

ngambil ktp 

halo kak selamat siang, mohon maaf kak kami 

sudah tutup 

 
9. February 18, 

2022 7:46 pm 

 

namaku_cim 

 

Iya kak..sama mengganti status 

skrg ASN kak..apakah bisa? 

Berarti memperbarui KK terlebih dahulu, 

dengan cara : 

1)Scan KK lama 

2) Scan SK PNS 

Dan Scan data dukung lain jika memang ada 

perubahan data 

 
10. April 22, 2022 

8:22 pm 

 

ekaputri1858 

Kk belum di online kan, sama ada 

beberapa perubahan pendidikan 

Melampirkan semua persyraratan, sesuai 

perubahannya. Untuk perubahan pendidikan 

berarti perayaratannya: 

1. Scan/foto KK lama 

2. Scan/foto ijazah terakhir 

Untuk pelayanan semua menggunakan sistem 

online dengan cara mengirimkan persyaratan 

di atas melalui no wa 

 



11. April 28, 2022 
9:31 am 

muhammad__
esa 

 

Assalamuallaikum 
Selamat pagi 

Mohon maaf izin bertanya, 

apabila akan melalukan legalisir 

ktp persyaratan nya apa saja ya 

pak ? 

Terimakasih  

waalaikumsalam, untu KTP elektronik sudah 
tidak perlu dilegalisir kak 

 

 
12 May 10, 2022 

8:12 am 

 

askaarmy 

 

 

 

Sore kak, ijin bertanya. Sy ktp/kk 

pacitan. Tapi akte kelahiran beda 

daerah. Apabila legalisir tetap bisa 

di dispendukcapil pacitan ya? 

halo kak, bisa diegalisir dipacitan dengan 

melampirkan akta kelahiran yang asli 

 

 
13 May 10, 2022 

8:17 am 

khaeka6931 

 

Assalamualaikum pak/ibu. . 

Hendak bertanya pak/ibu. 

Tentang memperbaruhi kk dan ktp  

Lewat sigab di desa 

Waalaikumsalam, bisa kak untuk 

memperbarui KK dan KTP-el melalui SIKAB 

 

 



14 May 21, 2022 
4:46 pm 

nugroho.adi_9
9 

  

Assalamualaikum. 
Selamat sore mau tanya mengenai 

pembuatan akta kelahiran baru 

dikarenakan hilang, persyaratan 

nya apa saja ya??? 

Waalaikumsalam 
Selamat sore kak, untuk persyaratan 

menerbitkan akta kelahiran karena hilang: 

1) surat keterangan kehilangan dari kepolisian 

2) kk 

Kemudian untuk prosedurnya: 

1) memfoto persyaratan satu persatu 

2) mengirimkan foto persyaratan ke nomor 

layanan online dukcapil pacitan (NOMOR 

PENCATATAN SIPIL) 

 

15 May 23, 2022 

9:00 am 

arif_elhadi 

  

Slamat siang . Mohon maaf saya 

mau menanyakan apa saja syarat 

untuk cabut ktp. Atau mau pindah 

ktp dari pacitan ke tulungagung. 

apa perlu surat hantaran dari desa? 

Selamat Pagi kak, untuk persyaratan pindah 

keluar: 

a. mengisi F-1.03 (formulir dipeoleh dari 

desa); 

b. WNI melampirkan fotokopi KK; 

Selanjutnya untuk prosedur: 

a. Memfoto semua persyaratan satu persatu 

b. Dikirim melalui WA di nomor pendaftaran 

penduduk  
16. May 23, 2022 

9:06 am 

wulan_edon 

  

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 

Selamat Pagi kak, untuk kepengurusan KTP-

el hilang saat ini menggunakan system online 

melalui wa 

Untuk persyaratannya: 

a. Surat Keteragan Kehilangan dari Kepolisian 

b. Kartu Kleuarga 

Untuk prosedurnya : 

a. Memfoto persyaratan satu persatu 

b. Dikirim melalui WA di nomor Khusus 

KTP-el 

 



17 November 3, 
2021 9:07 am 

fndipradana._ 
 

Selamat malam, saya Annisak 
warga Sidoarjo kelahiran Pacitan. 

Saya memerlukan surat keabsahan 

akta kelahiran saya untuk upgrade 

akta model baru yang dua bahasa, 

apakah ada kontak person yang 

bisa saya hubungi? Terimakasih 

banyak sebelumnyaa... 

Silahkan menghubungi nomor pencatatan sipil 
Dengan cara: 

1) memfoto surat pengantar permintaan 

keabsahan 

2) memfoto akta kelahiran 

3) memfoto KK 

4) melukiskan keterangan data yang akan 

dirubah 

Lalu dikirimkan ke nomor pencatatan sipil 

 

 

18 May 31, 2022 

7:52 am 

 

annisaklaila 

  

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 

 
19. June 8, 2022 

8:51 am 

lelamonica98 

  

Kebetulan tahun kemarin orang 

tua saya Upgrade KK terus keliru 

nulis nama saya. Harusnya Lela 

Monika jadi Lela Munika. 

Sementara di AKTE, KTP, dan 

(KK Sebelumnya Lela Monika)  

selamat pagi kak, bisa diurus secara online 

dengan cara melampirkan KK dan KTP 

dikirimkan ke nomor pendaftaran penduduk 

 

 



20. June 15, 2022 
11:35 am 

 
ervikaoktsr 

  

Assalamualaikum min. Saya mau 
bertanya kalau memperbarui KTP 

dan membuat KK baru (baru 

menikah) untuk persyaratan 

berkas2 yg diperlukan apa saja? 

Berarti, terlebih dahulu membuat permohonan 
pindah dari desa, selanjutnya dikirim ke 

nomor pendaftaran penduduk 

Setelah surat pindah jadi: 

1) foto KK lama ( dari kk isteri dan suami) 

2) foto surat pindah 

Dikirim ke nomor pendaftaran penduduk 

Setelah kk jadi: 

1) foto kk baru 

2) foto ktp (suami isteri) 

Dikirim ke nomor KTP-el 

 

 

21. June 16, 2022 

2:45 pm 

pradika1 

  

Selamat siang. Saya akan 

mengurus KK . Apakah bisa 

pangsung datang ke dukcapil 

besok ? . Dikarenakan keperluan 

yang mendesak dan harus cepat 

Selamat pagi kak, untuk pelayanan KK saat 

ini hanya menggunakan sistem layanan wa 

atau SIKAB (melalui desa)  

 
22. July 10, 2022 

3:15 pm 

 

aishaa3178 

 

Untuk domisili sudimoro apa bisa 

buat KTP di Ngadirojo 

Tidak bisa, untuk perekaman dilaksanakan 

sesuai kecamatan domisili. bilamana 

dikecamatan belum tersedia, maka datang 

langsung ke Dukcapil  

 



23. July 12, 2022 
9:30 am 

 
rendipratika 

 

kaoan louncing pelayann 
adminduk di kecmatan nawangan.. 

nanti ditunggu infonya, akan kami sampaikan 
di ig 

 
24. July 27, 2022 

9:00 pm 

rahmat719 

 

Selamat malam, pembaruan ktp 

apakah masih bisa menggunakan 

layanan online? 

Selamat malam, bisa kak melalui online 

Untuk nomernya pendaftaran silahkan kirim 

di nomor wa online "KTP-el" yg tertera di 

highlight story layanan online. Terima kasih 

 
25 Thursday 

10:05am 

 

dodik.tiarr 

Permisi min 

Saya mau tanya , saya bermaksud 

untuk mengajukan pembuatan kk 

baru via online , untuk formulir 

pengajuan kk baru nya seperti apa 

ya , saya bisa unduh dimana 

terima kasih sebelumnya 

Bisa diajukan secara online 

Prosedurnya: 

1) scan/foto surat keterangan pindah dari desa 

2) scan foto kk asli 

3) fc surat nikah 

Dikirim di nomor wa online pendaftaran 

penduduk 

  
 

 


