
1 Tanggal : 05/01/2020 

Nama  : Dwiki Faryan Anugrah 

Alamat : Jl Agus Salim, Block c19, Dusun Persil Jatiroto 

Kelurahan/Desa : Jatiroto 

Kecamatan  : Jatiroto 

URAIAN PENGADUAN 

Apakah Blangko Ktp Sudah ada ? Terima kasih 
 

JAWABAN PENGADUAN 

Lambatnya layanan KTP-el di Lumajang terkait keterbatasan blangko dari pusat. Setiap 

kali kita ambil blangko ke Kemendagri hanya dapat jatah 500 keping setiap bulan, 

sementara pendaftaran reguler KTP-el di Dispenduk rata-rata 300 orang per hari. 

Oleh karena itu setiap pendaftar kita minta untuk menunggu SMS dari kami bila KTP-el 

nya telah selesai kita cetak. Proses cetak KTP-el kita lakukan sesuai dengan urutan 

tanggal pendaftaran. Hingga saat ini urutan cetak baru sampai pada tgl 29 Juni 2019. 

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan bahwa KTP-el otomatis berlaku seumur hidup. 

Jadi, selama tidak ada perubahan elemen data (ganti status, pindah alamat, dsb) KTP-

el tidak perlu diganti. 

Segala bentuk kepengurusan adminduk GRATISS!!! Silahkan datang sendiri ke 

Dispenduk untuk mengurus dokumen kependudukan anda. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 
#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!!! 

 

 

2 Tanggal : 07/01/2020 

Nama  : Fendi Kurnia Aris Pratama 

Alamat : Dsn gencono 

Kelurahan/Desa : Jambekumbu 

Kecamatan  : Pasrujambe 

URAIAN PENGADUAN 

Selamat pagi mau tanya kapan KTP saya jadi kok lama sekali padahal saya butuh 

banget. Ini saja saya mendapat panggilan kerja tapi KTP saya belum jadi. Mohon 

tindak lanjut karena ini penting bagi saya 
 

JAWABAN PENGADUAN 

Lambatnya layanan KTP-el di Lumajang terkait keterbatasan blangko dari pusat. Setiap 

kali kita ambil blangko ke Kemendagri hanya dapat jatah 500 keping setiap bulan, 

sementara pendaftaran reguler KTP-el di Dispenduk rata-rata 300 orang per hari. 

Oleh karena itu setiap pendaftar kita minta untuk menunggu SMS dari kami bila KTP-el 

nya telah selesai kita cetak. Proses cetak KTP-el kita lakukan sesuai dengan urutan 

tanggal pendaftaran. Hingga saat ini urutan cetak baru sampai pada tgl 29 Juni 2019. 

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan bahwa KTP-el otomatis berlaku seumur hidup. 

Jadi, selama tidak ada perubahan elemen data (ganti status, pindah alamat, dsb) KTP-

el tidak perlu diganti. 

Segala bentuk kepengurusan adminduk GRATISS!!! Silahkan datang sendiri ke 

Dispenduk untuk mengurus dokumen kependudukan anda. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 
#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!!! 

 

 

 

 



3 Tanggal : 12/01/2020 

Nama  : Sarip 

Alamat : Persil sukorejo 

Kelurahan/Desa : Dawuhan Wetan 

Kecamatan  : Rowokangkung 

URAIAN PENGADUAN 

nik dan no kk tidak sesuai(data diktp masih beralamat yang lama) terima kasih 
 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan.  
Sehubungan dengan sinkronisasi data Saudara, dari hasil penelusuran kami data di 

database daerah dengan No. NIK 35281325067***** atas nama Sarip dengan No. 

KK 35080819081*****  sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center Kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan Saudara.  
Jika masih terdapat kendala, kami persilahkan Saudara datang ke Dinas Dukcapil 

Kabupaten Lumajang ke Loket 7 dengan membawa KK asli dan KTP asli untuk 

melakukan pengecekan data daerah dan di pusat dengan lebih detail lagi.  

Atau menghubungi saluran layanan  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri di bawah ini : 

- Call Center : 1500537 

- Whatsapp    : 08118005373 

- Email : callcenter.dukcapil@gmail.com 

Demikian untuk untuk menjadikan maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 
#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

4 Tanggal : 15/01/2020 

Nama  : Muhamad Syahri 

Alamat : Kebonan 

Kelurahan/Desa : Oro Oro Ombo 

Kecamatan  : Pronojiwo 

URAIAN PENGADUAN 

Mohon info untuk ke valid/benar data nik ktp saya yang saat dimasukkan dalam data 

online untuk bpjs no. NIK saya muncul nama orang lain bukan nama saya.Mohon 

petunjuknya akan kebenaran data yang valid mengenai no. NIK saya sebenarnya.saya 

lampirkan data fc. kk yang sudah dicek ke kecamatan setempat, ktp dan screen shoot 
pendaftaran online yang muncul nama orang lainTerima kasih 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan.  
Sehubungan dengan sinkronisasi data Saudara, dari hasil penelusuran kami data di 

database daerah dengan No. NIK 35080208078***** atas nama Muhamad 

Syahri dengan No. KK 35080218080*****  sudah sesuai dengan database pusat. 

Untuk lebih meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center Kemendagri. 
Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan Saudara.  

Jika masih terdapat kendala, kami persilahkan Saudara datang ke Dinas Dukcapil 

Kabupaten Lumajang ke Loket 7 dengan membawa KK asli dan KTP asli untuk 

melakukan pengecekan data daerah dan di pusat dengan lebih detail lagi.  
Atau menghubungi saluran layanan  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri di bawah ini : 

 

- Call Center : 1500537 

- Whatsapp    : 08118005373 
- Email : callcenter.dukcapil@gmail.com 

Demikian untuk untuk menjadikan maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 



5 Tanggal : 22/01/2020 

Nama  : Alfian Firmansyah 

Alamat : Jl. Kyai ghozali gang 3 no 12 kelurahan rogotrunan 

Kelurahan/Desa : Rogotrunan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Assalamualaikum, wr, wb 
bapak/ibu saya mau mengadu, saya beli rumah di daerah Sumberjo dusun 

belimbing,timur balai desa sumbeejo,saya beli cash, dari 5 ahli waris ada 2 yg tidak 

mau tanda tangan dgn alsan minta jatah lebih kepada pihak pemilik rumah, sehingga 

sertifikat tidak bisa balik nama,sampai2 tetangga bhkan pihak desa dengan LANTANG 
bilang bhwa sertifikat TIDAK AKAN BISA DI BALIK NAMA,sebelumnya saya mengurusi 

lewat tetangga dgn biaya 5 juta sampai dgn aduan ini saya buat masih belum jadi 

hampir 2 tahun (istilahnya saya sudah ditipu). 

lalu bagaiman dgn nasib saya sebagai pihak PEMBELI yg tidak tahu apa2 masalah ahli 

waris & sebagainya, sampai2 ahli waris memusuhi keluarga saya, padahal saya cuman 
beli tidak tahu menahu masalah warisan. dan pihak balai desapun TIDAK MAU 

MENGURUSI SERTIFIKAT. mohon dengan sangat bantuanya.. terima kasih  

wassalam 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Untuk permasalahan jual beli rumah/properti, bukan ranah kami untuk menjawabanya. 

Untuk itu kami persilahkan Saudara untuk melayangkan pengaduan kepada pihak 

berwajib atau pihak yang lebih berkompeten dalam menangani masalah tersebut. 

Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan dapat dipahami. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!!! 

 

 

 
 

 

 

  

6 Tanggal : 22/01/2020 

Nama  : Alfian Firmansyah 

Alamat : Jl. Kyai ghozali gang 3 no 12 kelurahan rogotrunan 

Kelurahan/Desa : Rogotrunan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Assalamualaikum, wr, wb 

bapak/ibu saya mau mengadu, saya beli rumah di daerah Sumberjo dusun 

belimbing,timur balai desa sumbeejo,saya beli cash, dari 5 ahli waris ada 2 yg tidak 
mau tanda tangan dgn alsan minta jatah lebih kepada pihak pemilik rumah, sehingga 

sertifikat tidak bisa balik nama,sampai2 tetangga bhkan pihak desa dengan LANTANG 

bilang bhwa sertifikat TIDAK AKAN BISA DI BALIK NAMA,sebelumnya saya mengurusi 

lewat tetangga dgn biaya 5 juta sampai dgn aduan ini saya buat masih belum jadi 
hampir 2 tahun (istilahnya saya sudah ditipu). 

lalu bagaiman dgn nasib saya sebagai pihak PEMBELI yg tidak tahu apa2 masalah ahli 

waris & sebagainya, sampai2 ahli waris memusuhi keluarga saya, padahal saya cuman 

beli tidak tahu menahu masalah warisan. dan pihak balai desapun TIDAK MAU 
MENGURUSI SERTIFIKAT. mohon dengan sangat bantuanya.. terima kasih  

wassalam 

JAWABAN PENGADUAN 

Isi pengaduan sama dengan sebelumnya dan sudah kami jawab di pengaduan 

pertama. 
 

 

 

 

 

 



7 Tanggal : 22/01/2020 

Nama  : Alfian Firmansyah 

Alamat : Jl. Kyai ghozali gang 3 no 12 kelurahan rogotrunan 

Kelurahan/Desa : Rogotrunan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Assalamualaikum, wr, wb 
bapak/ibu saya mau mengadu, saya beli rumah di daerah Sumberjo dusun 

belimbing,timur balai desa sumbeejo,saya beli cash, dari 5 ahli waris ada 2 yg tidak 

mau tanda tangan dgn alsan minta jatah lebih kepada pihak pemilik rumah, sehingga 

sertifikat tidak bisa balik nama,sampai2 tetangga bhkan pihak desa dengan LANTANG 
bilang bhwa sertifikat TIDAK AKAN BISA DI BALIK NAMA,sebelumnya saya mengurusi 

lewat tetangga dgn biaya 5 juta sampai dgn aduan ini saya buat masih belum jadi 

hampir 2 tahun (istilahnya saya sudah ditipu). 

lalu bagaiman dgn nasib saya sebagai pihak PEMBELI yg tidak tahu apa2 masalah ahli 

waris & sebagainya, sampai2 ahli waris memusuhi keluarga saya, padahal saya cuman 
beli tidak tahu menahu masalah warisan. dan pihak balai desapun TIDAK MAU 

MENGURUSI SERTIFIKAT. mohon dengan sangat bantuanya.. terima kasih  

wassalam 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Isi pengaduan sama dengan sebelumnya dan sudah kami jawab di pengaduan 

pertama. 

 

8 Tanggal : 22/01/2020 

Nama  : Alfian Firmansyah 

Alamat : Jl. Kyai ghozali gang 3 no 12 kelurahan rogotrunan 

Kelurahan/Desa : Rogotrunan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Assalamualaikum, wr, wb 

bapak/ibu saya mau mengadu, saya beli rumah di daerah Sumberjo dusun 
belimbing,timur balai desa sumbeejo,saya beli cash, dari 5 ahli waris ada 2 yg tidak 

mau tanda tangan dgn alsan minta jatah lebih kepada pihak pemilik rumah, sehingga 

sertifikat tidak bisa balik nama,sampai2 tetangga bhkan pihak desa dengan LANTANG 

bilang bhwa sertifikat TIDAK AKAN BISA DI BALIK NAMA,sebelumnya saya mengurusi 
lewat tetangga dgn biaya 5 juta sampai dgn aduan ini saya buat masih belum jadi 

hampir 2 tahun (istilahnya saya sudah ditipu). 

lalu bagaiman dgn nasib saya sebagai pihak PEMBELI yg tidak tahu apa2 masalah ahli 

waris & sebagainya, sampai2 ahli waris memusuhi keluarga saya, padahal saya cuman 
beli tidak tahu menahu masalah warisan. dan pihak balai desapun TIDAK MAU 

MENGURUSI SERTIFIKAT. mohon dengan sangat bantuanya.. terima kasih  

wassalam 

JAWABAN PENGADUAN 

Isi pengaduan sama dengan sebelumnya dan sudah kami jawab di pengaduan 
pertama. 

 

9 Tanggal : 27/01/2020 

Nama  : Ariq Jufrial Adam 

Alamat : Dusun Persil Jatiroto 

Kelurahan/Desa : Jatiroto 

Kecamatan  : Jatiroto 

URAIAN PENGADUAN 

Kalau boleh tau percetakan ektp sampai saat ini sudah sampai tanggal berapa, Sebab 

saya sudah 3 Kali mendapatkan suket 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 
terkait administrasi kependudukan. 

Berdasarkan hasil penelusuran kami, KTP saudara dengan NIK 3508172105*****2 

sudah pernah tercetak pada tanggal 14 Agustus 2015. Di database kami juga tercatat 

bahwa NIK saudara belum pernah melakukan cetak suket sama sekali. Untuk itu, bila 
KTP anda hilang kami persilahkan untuk segera mengurus KTP ke Kecamatan Jatiroto 

dengan membawa fotokopi KK dan dilengkapi surat keterangan kehilangan dari 

kepolisian setempat. Segala bentuk kepengurusan adminduk GRATISS!!! Silahkan 

datang sendiri ke Dispenduk untuk mengurus dokumen kependudukan anda. 

Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan dapat dipahami. 



 

10 Tanggal : 30/01/2020 

Nama  : Fendi Kurnia Aris Pratama 

Alamat : Dusun gencono 

Kelurahan/Desa : Jambekumbu 

Kecamatan  : Pasrujambe 

URAIAN PENGADUAN 

Selamat sore. Mau tanya apakah KTP saya sudah di cetak apa belum. Soalnya saya 

sangat membutuhkannya 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Setiap pendaftar yang melakukan layanan KTP-el langsung kita terbitkan suket sambil 

menunggu SMS dari kami bila KTP-el nya telah selesai kita cetak. Proses cetak KTP-el 

kita lakukan sesuai dengan urutan tanggal pendaftaran. Hingga saat ini urutan cetak 

baru sampai pada tgl 9 Agustus 2019. 

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan bahwa KTP-el otomatis berlaku seumur hidup. 

Jadi, selama tidak ada perubahan elemen data (ganti status, pindah alamat, dsb) KTP-

el tidak perlu diganti. 

Segala bentuk kepengurusan adminduk GRATISS!!! Silahkan datang sendiri ke 

Dispenduk untuk mengurus dokumen kependudukan anda. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!!! 

 

  

 

  

11 Tanggal : 30/01/2020 

Nama  : Faryah Anugrah 

Alamat : Dusun Persil Jatiroto 

Kelurahan/Desa : Jatiroto 

Kecamatan  : Jatiroto 

URAIAN PENGADUAN 

Setiap Datang Ke dispenduk selalu Blangko  

eKtp Habis Jawabnya, Pdahal Dispenduk Kab Lumajng Dapat Suplai 10000 blangko, 
Sudah 2 Kali Saya megang suket dan ini yang mau ketiga Kalinya, Apakah Nik 

350817440699003 Sudah Tercetak Ektp nya ? Terima kasih 

JAWABAN PENGADUAN 

Dari hasil penelusuran kami, berkas pengajuan permohonan Saudara tercatat pada 
tanggal 20 Agustus 2019. Setiap pendaftar yang melakukan layanan KTP-el langsung 

kita terbitkan suket sambil menunggu SMS dari kami bila KTP-el nya telah selesai kita 

cetak. Proses cetak KTP-el kita lakukan sesuai dengan urutan tanggal pendaftaran. 

Hingga saat ini urutan cetak baru sampai pada tgl 9 Agustus 2019. 

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan bahwa KTP-el otomatis berlaku seumur hidup. 

Jadi, selama tidak ada perubahan elemen data (ganti status, pindah alamat, dsb) KTP-

el tidak perlu diganti. 

Segala bentuk kepengurusan adminduk GRATISS!!! Silahkan datang sendiri ke 

Dispenduk untuk mengurus dokumen kependudukan anda. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!!! 

 

 

 

 



12 Tanggal : 17/02/2020 

Nama  : Agung Yulian Prabowo 

Alamat : Dusun Persil Jatiroto 

Kelurahan/Desa : Dusun Persil Jatirot 

Kecamatan  : Jatiroto 

URAIAN PENGADUAN 

Apakah Nik 3508170707990005 Sudah Tercetak KTP nya, Sebab Tetangga Mengurus 
Lewat Calo 2 Hari sudah Jadi, Tapi Kenapa Saya 6 Bulan Masih belum Jadi, Padahal 

Lumajang Dapat Stock 10000 Blangko ? Terima kasih 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, setelah kami telusuri NIK 3508170707990005 

atas nama Agung Yulian Prabowo status KTP-el sudah tercetak pada tanggal 12-02-

2020. 

 
Silahkan Saudara Menghubungi admin Kecamatan Jatiroto (a.n Ravindra telp. 

081337696990) untuk mengambil KTP-el Saudara. 

 

Segala bentuk kepengurusan adminduk GRATISS!!! Silahkan datang sendiri ke 
Dispenduk untuk mengurus dokumen kependudukan anda. 

 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

13 Tanggal : 19/02/2020 

Nama  : Aniek Wahyuningsih 

Alamat : Dusun krajan I 

Kelurahan/Desa : Kaliboto Lor 

Kecamatan  : Jatiroto 

URAIAN PENGADUAN 

Sy mengajukan ktp el baru krn ada kesalahan pada nama. Apakah ktp el sy sudah 

dicetak? Krn sy sedang membutuhkan ktp el tsb. Terima kasih. 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami. 
Terkait dengan pengaduan Saudara, setelah kami cek di database kami NIK 

35081756058XXXXX atas nama Aniek Wahyuningsih telah melakukan pendaftaran 

dikecamatan pada tanggal 17-10-2019. 

  
Untuk lebih jelasnya terkait proses cetak KTP-el silahkan Saudara konfirmasi kepada 

operator Dispenduk yang ada di kecamatan. Demikian untuk menjadi maklum. 

 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Tanggal : 24/02/2020 

Nama  : Pai Ningsih 

Alamat : bodang tanjung 

Kelurahan/Desa : Bodang 

Kecamatan  : Padang 

URAIAN PENGADUAN 

assalamualaikum 
maaf pak/buk saya sudah perekaman ktp dan juga sudah menerima surat keterangan 

ktp sementara, dan itu sudah 2 tahun yang lalu. ketika bulan kemarin saya meminta 

kartu e-KTP nya dikecamatan,ternyata belum keluar kata petugas yang menjaga 

waktu itu. 
apakah memang kartu E-KTPnya belum dicetak atau bagaimana,? 

Trimakasih 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami. 
Terkait dengan pengaduan Saudara, setelah kami lakukan pengecekan di database 

kami NIK 35081462099XXXXX atas nama Pai Ningsih status biometrik Saudara belum 

melakukan perekaman. 

 
Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara segera datang ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk melakukan 

perekaman biometrik KTP-el dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) ke loket 

1. 
 

Demikian untuk menjadi maklum. 

 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

15 Tanggal : 09/03/2020 

Nama  : Rachmawati Rahayu 

Alamat : JL KYAI ILYAS Gg XVII no 23 

Kelurahan/Desa : Citrodiwangsan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Assalamualaikum , mohon maaf saya ingin menanyakan kalo ambil KK asli apa ada 
persyaratan dan apa bisa langsung bisa diambil tanpa menunggu beberapa hari lagi? 

soalnya 3tahun yang lalu saya hanya dikasik draft KK dan infonya sudah bisa dipakai 

tnpa bilang suruh kembali lagi. dan sekarang saya butuh karena untuk proses 

pencairan bpjs ketenagakerjaan soalnya ditolak karena KK masih draft. 

terimakasih, 
 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan.  

Terkait dengan pengaduan Saudara, untuk kepengurusan KK kami persilahkan 

Saudara untuk datang langsung ke Kecamatan tempat tinggal Saudara atau ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Jika tidak ada kendala KK 

dapat dicetak pada saat itu juga. 

Segala bentuk kepengurusan adminduk GRATISS!!! Silahkan datang sendiri ke 

Dispenduk untuk mengurus dokumen kependudukan anda. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 
#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 



16 Tanggal : 10/03/2020 

Nama  : Kiki Putriana 

Alamat : dusun plandisari 

Kelurahan/Desa : Klanting 

Kecamatan  : Sukodono 

URAIAN PENGADUAN 

saya tidak bisa meregistrasi kartu perdana komunikasi krn No NIK saya tidak terdaftar 
di no.KK yg saya masukan. Mohon di update. 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan.  

Dari hasil penelusuran kami, data di database daerah dengan No. 

NIK 16730157019XXXXX  atas nama Kiki Putriana dengan No. 

KK 35081502012XXXXX sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih 

meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan 
tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan registrasi kartu perdana 

Saudara atau keperluan yang lainnya.  

Jika masih terdapat kendala, kami persilahkan Saudara datang ke Dinas Dukcapil 

Kabupaten Lumajang ke Loket 7 dengan membawa KK asli dan KTP asli untuk 

melakukan pengecekan data daerah dan di pusat lebih detail lagi.  

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

17 Tanggal : 20/03/2020 

Nama  : Hari Suyono 

Alamat : jl galunggung gg II rt 3 rw 3 dusun sidomukti desa karangsari 

kec sukodono kab lumajang jatim 

Kelurahan/Desa : Karangsari 

Kecamatan  : Sukodono 

URAIAN PENGADUAN 

sy sdh coba sensus penduduk online tapi no nik (saya,istri, dan nik anak) dan no kk 
saya tidak terdaftar ,mohon penjelasanya dan mohon di update. 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan.  

Dari hasil penelusuran kami, data di database daerah dengan nomor Kartu 

Keluarga 35081510041xxxxx (terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak) sudah 

sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan lagi, sudah kami 

konsolidasikan ulang ke data center Kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum 

dipergunakan untuk keperluan sensus penduduk online. 

Silahkan dicoba login dengan menggunakan No. NIK Saudara, jika tidak bisa silahkan 

coba login dengan No. NIK istri, jika masih tidak bisa silahkan coba login dengan No. 

NIK anak. 

Jika login dengan ketiga anggota keluarga tersebut tidak bisa, maka silahkan 

menunggu Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara) dengan petugas Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli 2020. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 



18 Tanggal : 21/03/2020 

Nama  : Iqbaludin 

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution 

Kelurahan/Desa : Rogotrunan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Tidak bisa buka rekening, data ganda 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan 

Dari hasil penelusuran kami, data dengan nomor NIK 31740620119xxxxx atas nama 

Iqbaludin, ada pada restore data WNI. 

Untuk mengaktifkan kembali data yang ada pada restore Biodata WNI, silahkan 

kirimkan foto KTP-el dan Foto Kartu Keluarga ke nomor layanan WA verifikasi dan 

validasi data 082131910010. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 
 

 

 

19 Tanggal : 25/03/2020 

Nama  : Nuryasin 

Alamat : Jl. kapt.wiratno gg.Kyai Sihab no.20 b 

Kelurahan/Desa : Ditotrunan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Ejaan nama saya di KK sdh betul yaitu NURYASIN(digandend) tapi dipas saya buka 

sensus penduduk online nama saya terpisah NUR YASIN...yg benar digandeng. 
Bagaimana cara mengganti pada "sensus penduduk online"...mohon diberi solusinya 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Dari hasil penelusuran kami, data di database daerah dengan nomor NIK 

35081015046xxxxx atas nama NURYASIN (disambung) sudah sesuai dengan database 

pusat. 

Jika data yang masuk di sensus penduduk online nama saudara tidak di sambung, hal 
tersebut dikarenakan data yang digunakan oleh sensus penduduk online 

menggunakan Data Kependudukan Bersih (DKB) semester 1 tahun 2019. Saudara bisa 

konfirmasi terkait permasalahan tersebut pada saat Sensus Penduduk Wawancara (SP 

Wawancara) dengan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli 2020. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 
#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 

 



20 Tanggal : 26/03/2020 

Nama  : Sutrisno 

Alamat : dusun ateran 

Kelurahan/Desa : Tempeh Tengah 

Kecamatan  : Tempeh 

URAIAN PENGADUAN 

selamat siang. 
ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada dinas kependudukan dan catatan 

sipil kabupaten lumajang,yakni : 

1.saya tidak bisa mengisi sensus penduduk online dan keterangan nomor nik atau 

nomor kk tidak sesuai. 
2.apakah bisa akta kelahiran di ubah karena faktor ganti nama,dan jika bisa apasaja 

persyaratanya. 

demikian pertanyaan saya,mohon penjelasanya.terima kasih 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

 

1.  Dari hasil penelusuran kami, data di database daerah dengan nomor NIK 
35080310058xxxxx atas nama SUTRISNO (yang terdiri dari kepala keluarga, istri 

dan 4 orang anak) sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasikan ulang ke data center Kemendagri. Silahkan tunggu 

1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan sensus penduduk online. 
   Silahkan dicoba login dengan menggunakan No. NIK Saudara, jika tidak bisa silahkan 

coba login dengan No. NIK istri, jika masih tidak bisa silahkan coba login dengan 

No. NIK anak (4 orang anak). 

Jika login dengan keenam anggota keluarga tersebut tidak bisa, maka silahkan 
menunggu Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara) dengan petugas Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli 2020. 

 

2.  Akta kelahiran bisa diubah dengan memenuhi syarat-syarat berikut : 

1.     Formulir pengajuan perubahan nama 
2.     Akta asli 

3.     Fotocopy KK dan KTP orang tua 

4.     Penetapan dari pengadilan negeri 

 
Demikian untuk menjadi maklum 

 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

21 Tanggal : 05/04/2020 

Nama  : Icun Risdianto 

Alamat : DUSUN JONGGRANG 

Kelurahan/Desa : Tamanayu 

Kecamatan  : Pronojiwo 

URAIAN PENGADUAN 

Mohon untukupdate data kependudukan nya 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Dari hasil penelusuran kami, data di database daerah dengan nomor NIK 

35080209109xxxxx atas nama Icun Risdianto sudah sesuai dengan database pusat. 

Untuk lebih meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasikan ulang ke data center 
Kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan 

lainnya. 

Demikian untuk menjadi maklum 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 



 

22 Tanggal : 16/04/2020 

Nama  : Mokhammad Birul Arif 

Alamat : DSN PANGGUNG GEMPOL 

Kelurahan/Desa : Dorogowok 

Kecamatan  : Kunir 

URAIAN PENGADUAN 

data saya di sistem masih beralamatkan yg lama,.. saya mau membuat bpjs 

terkendala sama sistem,. no nik saya sama kk tidak sesuai,.nik dan no.kk tidak 

cocok,.. mohon untuk di cek lagi,.. terimakasih 
 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Sehubungan dengan sinkronisasi data dengan BPJS, dari hasil penelusuran kami data 
di database daerah dengan No. NIK 35141915059***** Atas Nama Mokhammad Birul 

Arif dengan No. KK 35080613121***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk 

lebih meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. 

Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan BPJS.   

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 
#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

23 Tanggal : 16/04/2020 

Nama  : Mokhammad Birul Arif 

Alamat : DSN PANGGUNG GEMPOL 

Kelurahan/Desa : Dorogowok 

Kecamatan  : Kunir 

URAIAN PENGADUAN 

data saya di sistem masih beralamatkan yg lama,.. saya mau membuat bpjs 

terkendala sama sistem,. no nik saya sama kk tidak sesuai,.nik dan no.kk tidak 

cocok,.. mohon untuk di cek lagi,.. terimakasih 

JAWABAN PENGADUAN 

Isi pengaduan sama dengan sebelumnya dan sudah kami jawab di pengaduan 

pertama. 

 

24 Tanggal : 16/04/2020 

Nama  : Henu Sumekar 

Alamat : Nguter 

Kelurahan/Desa : Nguter 

Kecamatan  : Pasirian 

URAIAN PENGADUAN 

Selamat malam, sya mau daftar kartu pra kerja tapi di web prakerja.go.id NIK sy tidak 

valid. Mungkin penyebebnya karena perubahan KK dan status sya di th 2019. 

Bagaimana cara mevalidkan data sya lagi? Apa harus ke dispenduk? Terimakasih 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 35080453069***** Atas Nama Henu Sumekar dengan No. 
KK 35080418071***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran Kartu Pra Kerja. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 



    

25 Tanggal : 17/04/2020 

Nama  : Umi Faristin 

Alamat : Jln imam bonjol 8 lumajang 

Kelurahan/Desa : Citrodiwangsan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

1. Bagaimana cara mengaktifkan kk secara online,  brdasarkan informasi dr bpjs kk 

saya yg baru masih blm terdaftar 
2. Bagaimana cara pindah domisili secara online dari lumajang ke pekanbaru? Karena 

saya sudah pindah ke pekanbaru 

Terimakasih 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

1. Terkait dengan sinkronisasi data dengan BPJS, dari hasil penelusuran kami data di 

database daerah dengan No. NIK 35081045079***** Atas Nama Umi 

Faristin dengan No. KK 35081004031***** sudah sesuai dengan database pusat. 
Untuk lebih meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center 

kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan 

BPJS. 

2. Terkait dengan pindah domisili secara online, silahkan Saudara menghubungi nomor 
layanan WhatsApp (WA) SKP WNI (Pindah Datang) SKTT & SKOT : 082 231 

488 282 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

26 Tanggal : 20/04/2020 

Nama  : Henu Sumekar 

Alamat : Nguter 

Kelurahan/Desa : Nguter 

Kecamatan  : Pasirian 

URAIAN PENGADUAN 

Sya mau daftar kartu pra kerja tapi NIK tidak valid. Apa kemungkinan karena sya baru 

pindah KK th 2019? Kalau mau validasi dta NIK apa harus ke dispenduk? Termasuk 
mau sensus online juga gak bisa. Terimakasih 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

1. Terkait pendaftaran Kartu Pra Kerja, dari hasil      penelusuran kami data di 
database daerah dengan No. NIK 35080453069***** Atas Nama Henu 

Sumekar dengan No. KK 35080418071***** sudah sesuai dengan database pusat. 

Untuk lebih meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center 

kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan 

pendaftaran Kartu Pra Kerja. 

2.  Terkait Sensus Penduduk Online, silahkan Saudara Login dengan menggunakan 

NIK Suami, jika tidak bisa silahkan coba login dengan menggunakan NIK istri. Jika 

login dengan kedua anggota keluarga tersebut tidak bisa, maka silahkan menunggu 
Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara) dengan petugas Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada bulan Juli 2020. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 



 

27 Tanggal : 21/04/2020 

Nama  : Anisah 

Alamat : Dsn. Krajan, 003/002, Desa Candipuro, Kec. Candipuro 

Kelurahan/Desa : Candipuro 

Kecamatan  : Candipuro 

URAIAN PENGADUAN 

ketika saya mendaftar kartu pra kerja, NIK saya tidak valid. mohon follow upnya, 

karena bulan februari kemarin baru pindah KK.padahal pendaftaran tinggal 2 hari lagi. 

mohon segera dikonfirmasi agar bisa daftar kartu pra kerja. 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 35080462059***** Atas Nama Anisah dengan No. 
KK 35080306022***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran Kartu Pra Kerja. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

28 Tanggal : 26/04/2020 

Nama  : Ilwandhani 

Alamat : Dusun Wonorejo 

Kelurahan/Desa : Wonokerto 

Kecamatan  : Gucialit 

URAIAN PENGADUAN 

Ketika saya mendaftar pra kerja NIK saya tidak valid, mohon follow upnya. Mohon 

segera dikonfirmasi agar bisa saya gunakan untuk daftar pra kerja. 

Terima kasih 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 
daerah dengan No. NIK 35081346059***** Atas Nama Ilwandhani dengan No. 

KK 35081327080***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran Kartu Pra Kerja. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 Tanggal : 28/04/2020 

Nama  : Rizky Ika Hariani 

Alamat : JL. API JAMA'ARI 

Kelurahan/Desa : Jogotrunan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

selamat pagi, saya mau bertanya mengenai NIK 

ketika saya akan daftar kartu pra kerja,NIK saya tidak valid.. mohon batuannya,,, 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 35081067109***** Atas Nama Rizky Ika Hariani dengan No. 

KK 35081021012***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 
lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran Kartu Pra Kerja.  

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

30 Tanggal : 29/04/2020 

Nama  : Henu Sumekar 

Alamat : Nguter 

Kelurahan/Desa : Nguter 

Kecamatan  : Pasirian 

URAIAN PENGADUAN 

Sya sudah pernah mengajukan keluhan mengenai NIK tidk valid dengan jwaban 
menunggu 1x24 jam. Tapi sampe sekarang masih belum bisa buat daftar kartu pra 

kerja. Apa harus ke dispenduk? 

JAWABAN PENGADUAN 

Dari hasil penelusuran kami, data di database daerah dengan No. 
NIK 35080453069***** atas nama Henu Sumekar dengan No. 

KK 35080418071***** sudah sesuai dengan database pusat. 

Perlu diketahui bahwa data yang kami sajikan adalah data realtime yang terkoneksi 

langsung dengan data center Kemendagri. Sedangkan lembaga pengguna lainnya 

seperti BPJS, perbankan, penyedia layanan seluler, kepolisian dan lain-lain perlu 
melakukan update berkala agar supaya data yang dimiliki sesuai dengan data center 

Kemendagri terbaru. 

Jika masih terdapat kendala di salah satu lembaga pengguna di atas, kami persilahkan 

Saudara menghubungi lembaga pengguna tersebut untuk solusi lebih lanjut. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 



31 Tanggal : 30/04/2020 

Nama  : Olyvia Karwinda Sari 

Alamat : Dsn Klompangan 

Kelurahan/Desa : Randuangung 

Kecamatan  : Randuagung 

URAIAN PENGADUAN 

Hai, saya ingin daftar kartu prakerja namun NIK saya tidak valid 
Sudah 2 kali ini saya memiliki masalah yg sama NIK saya tidak terbaca Tahun kemaren 

saya ke dispenduk untuk validasi & verifikasi data .. dan akhirnya nik saya terbaca. 

Sa'at ini terulang kembali untuk masalah yang sama Nik tidak valid. Mohon dibantu 

validasi data NIK saya. Terima kasih 
 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 
daerah dengan No. NIK 35081861069***** Atas Nama Olyvia Karwinda Sari dengan 

No. KK 35081823101***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih 

meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan 

tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran Kartu Pra Kerja. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

32 Tanggal : 30/04/2020 

Nama  : Olyvia Karwinda Sari 

Alamat : Dsn Klompangan 

Kelurahan/Desa : Randuangung 

Kecamatan  : Randuagung 

URAIAN PENGADUAN 

Selamat pagi , saya ingin mendaftar kartu prakerja namun NIK saya tidak Valid. 

Mohon bantuannya untuk segera di konfirmasi. Terimaksih 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Isi pengaduan sama dengan sebelumnya dan sudah kami jawab di pengaduan 

pertama. 

 

 

33 Tanggal : 30/04/2020 

Nama  : Olyvia Karwinda Sari 

Alamat : Dsn Klompangan 

Kelurahan/Desa : Randuangung 

Kecamatan  : Randuagung 

 

 

URAIAN PENGADUAN 

Selamat pagi , saya ingin mendaftar kartu prakerja namun NIK saya tidak Valid. 

Mohon bantuannya untuk segera di konfirmasi. Terimaksih 

JAWABAN PENGADUAN 

Isi pengaduan sama dengan sebelumnya dan sudah kami jawab di pengaduan 

pertama. 

 

 

 

 

 



34 Tanggal : 30/04/2020 

Nama  : Septian Yoga Pratama 

Alamat : Dsn.krajan 2, RT/RW. 011/002, Desa. Banyuputih kidul, Kec. 
Jatiroto, Kab. Lumajang-Jawa timur 

Kelurahan/Desa : Banyuputih Kidul 

Kecamatan  : Jatiroto 

URAIAN PENGADUAN 

Selamat siang. Saya ingin mendaftar kartu prakerja namun NIK saya tidak valid mohon 

bantuannya 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 35081717090***** Atas Nama Septian Yoga Pratama dengan 

No. KK 35081724080***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih 
meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan 

tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran Kartu Pra Kerja. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

35 Tanggal : 30/04/2020 

Nama  : Kasiyani 

Alamat : Jalan Ranu Klakah 434 

Kelurahan/Desa : Klakah 

Kecamatan  : Klakah 

URAIAN PENGADUAN 

Surat pindah. 
Mohon bantuan untuk dibuatkan surat keterangan pindah. 

Mengingat kondisi saat ini,serta keterbatasan waktu. 

Mohon bantuan serta permaklumannya. 

Terima kasih. 
 

JAWABAN PENGADUAN 

Selamat pagi, 

Terkait dengan pengaduan Saudara, silahkan hubungi nomor layanan WhatsApp 

(WA) SKP WNI (PINDAH DATANG) SKTT & SKOT : 082 231 488 282 

Demikian Untuk Menjadi Maklum 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 Tanggal : 30/04/2020 

Nama  : Terry Edy Tella 

Alamat : Jl. Darsono No.2 

Kelurahan/Desa : Tempursari 

Kecamatan  : Tempursari 

URAIAN PENGADUAN 

Dear  
Dukcapil LMJ 

 

Pada 2019 saya melakukan Upgrade KTP agar lebih Valid. Pada saat itu saya harua 

berangkat k jkt. Terimkasih audah mempercepat proses nya. Tapi setelah di jakarta 
KTP saya tidak terdaftar di Kemendagri (padahal sudah di aktifkan). Ini mau nya apa 

si Dukcapil lumajang ? Jkt - Lmj gak deket. Kenapa sih sulit sekli utk maju. Ngurus 

data rakyat aja bertele2... Heran. Maunya apa ?? Saya sudah pernah lapor, besok 

besok besok jakwabannya. Sampe skrang mana ?? Belum bisa juga KTP saya ? 

Heran... Kerjanya gimana sih.. Saya mohon hubungi saya segera. 
 

JAWABAN PENGADUAN 

Selamat Pagi, 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 
daerah dengan No. NIK 35080108099***** Atas Nama Terry Edy Tella dengan No. 

KK 35080117051***** sudah sesuai dengan database pusat. 

Perlu diketahui bahwa data yang kami sajikan adalah data realtime yang terkoneksi 

langsung dengan data center Kemendagri. Sedangkan lembaga pengguna lainnya 
seperti BPJS, perbankan, penyedia layanan seluler, kepolisian dan lain-lain perlu 

melakukan update berkala agar supaya data yang dimiliki sesuai dengan data center 

Kemendagri terbaru. 

Jika masih terdapat kendala di salah satu lembaga pengguna di atas, kami persilahkan 

Saudara menghubungi lembaga pengguna tersebut untuk solusi lebih lanjut. 

Demikian Untuk Menjadi Maklum 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 
#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

37 Tanggal : 30/04/2020 

Nama  : Kasiyani 

Alamat : JALAN RANY KLAKAH 434 

Kelurahan/Desa : Klakah 

Kecamatan  : Klakah 

URAIAN PENGADUAN 

Awal april lalu saya ke kecamatan Klakah untuk mengurus Surat Pindah dari Lumajang 

Ke Denpasar, dan Petugas menjelaskan cukup pakai surat pindah dari kecamatan, 

tidak perlu ke disdukcapil, karena juga kondisinya disana Zona Merah Covid19. 

Mohon dibuatkan Surat Keterangan Pindah dari Disdukcapil Lumajang atau di Non 
Aktifkan NIK 3508194508590004 atas nama KASIYANI, karena sudah pindah ke 

Denpasar dan sudah mendapat E-KTP di denpasar dengan NIK 5171034803590002. 

karena NIK di daerah asal masih aktif, maka terdeteksi NIK ganda.  

Sehingga dengan kondisi tersebut kami kesulitan untuk Penarikan uang pensiun 
bulanan. 

Berikut Kami cantumkan data dan dokumen pendukung. 

atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih. 

 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan saudara, untuk pengurusan surat pindah secara online 

silahkan hubungi nomor layanan WhatsApp (WA) SKP WNI (PINDAH DATANG) 

SKTT & SKOT : 082 231 488 282 

Demikian Untuk Menjadi Maklum 

 



38 Tanggal : 02/05/2020 

Nama  : Muhammad Dafiqul Fitrah 

Alamat : DUSUN PURUT BADES PASIRIAN LUMAJANG 

Kelurahan/Desa : Bades 

Kecamatan  : Pasirian 

URAIAN PENGADUAN 

Tolong dengan sangat AKTIFKAN NIK saya, karena masih belum valid guna 
pendaftaran NPWP 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 35080415089***** Atas Nama Muhammad Dafiqul 

Fitrah dengan No. KK 35080406121***** sudah sesuai dengan database pusat. 

Untuk lebih meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. 

Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran NPWP. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

39 Tanggal : 06/05/2020 

Nama  : Idie Hilwa Sa'di 

Alamat : jl. raya pagowan desa pagowan kec. pasrujambe kab. 

lumajang 

Kelurahan/Desa : Pagowan 

Kecamatan  : Pasrujambe 

URAIAN PENGADUAN 

NIK saya terdaftar bukan kepala keluarga di website KEMENDAGRI. padahal saya 

kepala keluarga di KK saya. mohon untuk diperbaiki untuk keperluan pengajuan NPWP 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan.  

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 
daerah dengan No. NIK 35081110099***** Atas Nama Idie Hilwa Sa'di dengan No. 

KK 35081117061***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan NPWP. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 Tanggal : 07/05/2020 

Nama  : Khoirun Nisa 

Alamat : GEDANGMAS TENGAH 

Kelurahan/Desa : Gedangmas 

Kecamatan  : Randuagung 

URAIAN PENGADUAN 

MOHON UNTUK MENGAKTIFKAN NIK SAYA, KARENA TIDAK BISA REGISTRASI 
PERPANJANGAN SIM ONLINE, MUNCUL KETERANGAN NIK TIDAK DITEMUKAN SAAT 

ENTRY DATA 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 35081853058***** Atas Nama Khoirun Nisa' dengan No. 

KK 35081825080***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan registrasi perpanjangan SIM Online. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

41 Tanggal : 16/05/2020 

Nama  : Karmunik 

Alamat : Dusun Krajan tengah, RT 09 RW 02, Sumberjati, Tempeh 

Kelurahan/Desa : Sumberjati 

Kecamatan  : Tempeh 

URAIAN PENGADUAN 

Tolong aktifkan NIK saya karena belum valid, soalnya mau digunakan untuk 

mencairkan uang di bank dan diharuskan menggunakan ktp yang aktif 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 
daerah dengan No. NIK 35080559046***** Atas Nama Karmunik dengan No. 

KK 35080511111***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan perbankan. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 Tanggal : 16/05/2020 

Nama  : Farid 

Alamat : Dusun krajan 1 

Kelurahan/Desa : Tegalrandu 

Kecamatan  : Klakah 

URAIAN PENGADUAN 

Assalamualaikum... 
Saya mau tanya, eKTP saya untuk NIK & NAMA tidak terlihat atau tulisannya rusak 

kalo mau membuat eKTP baru persyaratannya apa saja? Apa bisa langsung ke dinas 

dukcapil atau prosedurnya seperti membuat ektp baru/ pemula ? Trm ksh. 

JAWABAN PENGADUAN 

Wa’alaikumsalam Wr.Wb. 

Untuk KTP-el yang rusak fisiknya boleh dilakukan pencetakan KTP-el yang baru dengan 

syarat melampirkan foto Kartu Keluarga (KK) dan foto KTP-el lama ke nomor 

layanan WhatsApp (WA) KARTU KELUARGA, KTP & KIA : 081 252 023 775 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

43 Tanggal : 20/05/2020 

Nama  : Meil Indah Sari 

Alamat : dusun rejosari rt 23 rw 06 desa sumberejo 

Kelurahan/Desa : Sumberejo 

Kecamatan  : Sukodono 

URAIAN PENGADUAN 

saya sudah mempunyai ktp tapi tidak valid,  mungkin perlu di rekam ktp lagi 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 35081542079***** Atas Nama Meil Indah Sari dengan No. 

KK 35081512091***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Sehingga tidak perlu 

untuk melakukan perekaman KTP-el lagi. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 Tanggal : 27/05/2020 

Nama  : Omega Abdi Panglipur 

Alamat : Jalan  brigjend slamet riyadi no 76 kel tompokersan 

Kelurahan/Desa : Lumajang 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Asalamualaikum. 
Saya Omega, KK saya yang baru setelah menikah sudah terbit tahun 2018, hari ini 

terkendala ketika sensus penduduk online, data tidak ditemukan. Bagaimana 

solusinya? Mohon bantuannya. 

Wasalamualaikum. 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan.  

Dari hasil penelusuran kami, data di database daerah dengan nomor Kartu 

Keluarga 35081021051***** (terdiri dari kepala keluarga dan istri) sudah sesuai 
dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasikan ulang 

ke data center Kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk 

keperluan sensus penduduk online. 

Silahkan dicoba login dengan menggunakan No. NIK Saudara, jika tidak bisa silahkan 

coba login dengan No. NIK istri. 

Jika login dengan kedua anggota keluarga tersebut tidak bisa, maka silahkan 

menunggu Sensus Penduduk Wawancara (SP Wawancara) dengan petugas Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli 2020. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 
#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

45 Tanggal : 01/06/2020 

Nama  : Sandi Prakoso 

Alamat : Dsn panggung lombok kidul 

Kelurahan/Desa : Candipuro 

Kecamatan  : Candipuro 

URAIAN PENGADUAN 

Assalammualaikum .saya dari lahir belum punya akta kelahiran hingga sekarang.saya 

baca persyaratan pembuatan akta harus ada KTP dan buku nikah dari kedua orang 

tua,sedangkan orang tua saya sudah meninggal 15 tahun yg lalu.di Kartu keluarga 
saat ini saya sendiri. Apakah bisa mengurus pembuatan akta kelahiran tanpa ada 

fotocopy ktp dan buku nikah orang tua ? Dan  persyaratan apa sajakah yg perlu saya 

lengkapi untuk pembuatan akta kelahiran saya yg sudah di umur 27 tahun ini !? Mohon 

penjelasanya terimakasih 

JAWABAN PENGADUAN 

Selamat Pagi, 

Untuk informasi pembuatan Akta Kelahiran terlambat, silahkan Saudara hubungi 

nomor pelayanan online WhatsApp (WA) AKTA KELAHIRAN : 082 333 000 

121 dengan menyampaikan permasalahan/informasi yang dibutuhkan serta 

melampirkan berkas (KTP-el dan KK) dalam format JPG/PDF. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 



 

46 Tanggal : 08/06/2020 

Nama  : Akhmad Hadi Santoso 

Alamat : Dusun Krajan 

Kelurahan/Desa : Sentul 

Kecamatan  : Sumbersuko 

URAIAN PENGADUAN 

Assalamualaikum saya Hadi, disini saya ingin menanyakan bahwasannya data antara 

kk,akte,ktp teranggal (26 februari) berbeda dengan ijazah terakhir sd,smp,smk (28 

februari) 
Apakah data di kk bisa di rubah menurut ijazah, yg saya takutkan nantinya akan di 

pertanyakan di instansi pendidikan terutama perguruan tinggi  

yg rentan akan perbedaan data  

terimakasih???? 

JAWABAN PENGADUAN 

Selamat Pagi, 

Untuk melakukan perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el dasar 

perubahannya mengacu pada Akta Kelahiran. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan 

perubahan nama pada akta kelahiran jika hal tersebut merubah makna maka harus 
melalui penetapan pengadilan. Surat penetapan pengadilan inilah yang nantinya 

diajukan ke Dispenduk sebagai dasar dari perubahan Akta Kelahiran. Namun bila 

perubahan nama hanya masalah redaksional tidak perlu penetapan pengadilan. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan Saudara menghubungi layanan online 
WhatsApp (WA) AKTA KELAHIRAN : 082 333 000 121 dengan menyampaikan 

permasalahan/informasi yang dibutuhkan. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 
#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

47 Tanggal : 09/06/2020 

Nama  : Mansyur Hidayat 

Alamat : Dusun Perumahan Asabri D.17 

Kelurahan/Desa : Tempeh Lor 

Kecamatan  : Tempeh 

URAIAN PENGADUAN 

NIK dan No. Kartu Keluarga tidak valid dan tidak sesuai dengan data kependudukan. 

Mohon bantuan solusinya  segera dikarenakan akan digunakan untuk membuat NPWP 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 
daerah dengan No. NIK 31740218047***** Atas Nama Mansyur Hidayat dengan No. 

KK 35080519051***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 

lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran NPWP. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 



 

48 Tanggal : 10/06/2020 

Nama  : Umar Abdul Afif 

Alamat : Dusun Krajan Timur Rt 20 Rw 04 Labruk Kidul Sumbersuko 

Lumajang 

Kelurahan/Desa : Labruk Kidul 

Kecamatan  : Sumbersuko 

URAIAN PENGADUAN 

NIK saya tidak terdaftar ....bagaimana caranya supaya NIK saya terdaftar...padahal 

saya mau daftar kedinasan tidak bisa karena NIK tidak terdaftar...terima kasih 
....mohon petunjuknya 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan saudara, silahkan hubungi nomor layanan online 
WhatsApp (WA) VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA (082 131 910 

010) dengan menyampaikan permasalahan/informasi yang dibutuhkan serta 

melampirkan berkas (KTP-el dan KK) dalam format JPG/PDF. 

Demikian Untuk Menjadi Maklum 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

49 Tanggal : 11/06/2020 

Nama  : Anggi Prasetyahadi Wibowo 

Alamat : Perumahan Griya Pasirian Permai Blok B01 

Kelurahan/Desa : Pasirian 

Kecamatan  : Pasirian 

URAIAN PENGADUAN 

No KK saya dan NIK istri saya tidak valid dan tidak sesuai dengan data kependudukan 

padahal surat pindah dan berkas2 lain sudah lengkap, bahkan KK dan KTP yang baru 

sudah jadi tapi hampir 1 tahun data masih belum valid. 

Mohon bantuan solusinya segera dikarenakan akan digunakan untuk mengurus BPJS 
dan lain2. 

 

Terimakasih 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 35080415059***** Atas Nama Anggi Prasetyahadi 

Wibowo dengan No. KK 35080407081***** sudah sesuai dengan database pusat. 
Untuk lebih meyakinkan lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. 

Silahkan tunggu 1x24 jam sebelum dipergunakan untuk keperluan BPJS. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 



 

50 Tanggal : 12/06/2020 

Nama  : Mansyur Hidayat 

Alamat : Dusun Perumahan Asabri D.17 

Kelurahan/Desa : Tempeh Lor 

Kecamatan  : Tempeh 

URAIAN PENGADUAN 

Saya sudah mengirimkan pengaduan sebelumnya mengenai tidak validnya KTP dan 

KK. Tgl.10 juni sudah dijawab bahwa diminta menunggu 1x24jam untuk mencoba 

menggunakan kembali data KTP dan KK. Tgl.11 juni saya mencoba menggunakan data 
tersebut untuk mendaftar NPWP secara online tetapi data tersebut masih belum valid 

juga dan hari ini setelah 2x24jam saya coba kembali masih juga belum valid. 

Bagaimana ini, saya mengurus KTP dan KK secara resmi dan sesuai prosedur tetapi 

kenapa data nya tidak valid ?? 

JAWABAN PENGADUAN 

Selamat Pagi, 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, pada tanggal 10 Juni 2020 kami telah melakukan 
konsolidasi ke data center Kemendagri, namun pada malam harinya kami 

mendapatkan notifikasi dari pusat bahwa KK Saudara tidak ditemukan. 

Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 kami coba untuk melakukan pengecekan ulang 

data Saudara, dan kami menemukan data saudara statusnya ganda (dengan DKI 
Jakarta). Kemudian kami memperbaiki data saudara dan melakukan konsolidasi ulang 

ke data Kemendagri Center dan sampai sekarang kami belum mendapatkan notifikasi 

dari pusat. 

Maka dari itu kami mohon kepada Saudara untuk bersabar. Dan terus mencoba untuk 

melakukan pendaftaran NPWP. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

51 Tanggal : 12/06/2020 

Nama  : Haedi Dewi Safitri 

Alamat : Dusun Krajan II rt/rw 003/002 

Kelurahan/Desa : Burno 

Kecamatan  : Senduro 

URAIAN PENGADUAN 

Anak saya di akte kandung oleh orang lain, saya mohon akta dengan data palsu 

tersebut di cabut agar saya bisa mengurus akta anak saya. 

JAWABAN PENGADUAN 

Selamat Pagi,  

Terkait dengan pengaduan Saudara, silahkan Saudara hubungi nomor Layanan Online 

WhatsApp (WA) AKTA KELAHIRAN : 082 333 000 121 dengan menyampaikan 

permasalahan/informasi yang dibutuhkan serta melampirkan berkas (KTP-el dan KK) 

dalam format JPG/PDF. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 



 

52 Tanggal : 12/06/2020 

Nama  : Andri Ardian Akbar 

Alamat : Perum Belanova Residence Blok B1 no 8 

Kelurahan/Desa : Sukajati 

Kecamatan  : Haurgeulis 

URAIAN PENGADUAN 

NIK saya masih terdaftar di Lumajang sedangkan saya sudah pindah ke indramayu. 

Info dari Disdukcapil Indramayu mereka meminta foto atau copyan surat pindah saya 

tetapi saya tidak punya file nya. 
Apakah saya bisa meminta copyan surat pindah saya???waktu itu saya mengurus surat 

pindah sekitar bulan Juli 2019. 

Mengapa saya masih terdaftar atau aktif di Lumajang sedangkan saya sudah pindah 

dan KK orang tua saya jg sudah tidak ada data saya lagi semenjak saya pindah??? 

JAWABAN PENGADUAN 

Selamat pagi, 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

dari hasil penelusuran kami, data di database daerah dengan No. 
NIK 35081025048***** Atas Nama Andri Ardian Akbar, biodata tersebut sudah 

pindah antar propinsi. Dan di database pusat biodata Saudara sudah aktif di 

Kecamatan Haurgeulis Indramayu Jawa Barat. Dan untuk surat pindah saudara sudah 

terdaftar dengan nomor : SKPWNI/3508/15072019/0018. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 

#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

53 Tanggal : 12/06/2020 

Nama  : Andri Ardian Akbar 

Alamat : Perum Belanova Residence Blok B1 no 8 

Kelurahan/Desa : Sukajati 

Kecamatan  : Haurgeulis 

URAIAN PENGADUAN 

NIK saya masih terdaftar di Lumajang sedangkan saya sudah pindah ke Indramayu 

menurut info disdukcapil Indramayu.Mereka meminta foto/copyan surat pindah ke 

saya sedangkan saya sudah tidak mempunyai filenya lagi karena sudah saya kasihkan 

ke mereka semua. 
Bisakah saya meminta copyan surat pindah saya? 

Mengapa nik saya masih terdaftar di Lumajang sedangkan saya sudah pindah ke 

Indramayu dan sudah mempunyai e-KTP dan KK baru. 

JAWABAN PENGADUAN 

isi pengaduan sama dengan pengaduan sebelumnya, dan sudah kami jawab di 

pengaduan yang pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 Tanggal : 17/06/2020 

Nama  : Rifka Choirin Nisa 

Alamat : Perumahan Griya Pasirian Permai Blok B01 

Kelurahan/Desa : Pasirian 

Kecamatan  : Pasirian 

URAIAN PENGADUAN 

Saya pindah dari Palembang ke Lumajang dan sudah mengurus semua berkas. KTP 

dan KK juga sudah diperbarui dan sudah jadi. Tapi hampir 1 tahun saya tidak terdaftar 

di KK yang baru sampai sekarang. Sedangkan saya mau menurus BPJS tp tidak bisa 
karena No KK belum valid sampai sekarang. Bagaimana solusinya? 

 

Terimakasih. 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, dari hasil penelusuran kami data di database 

daerah dengan No. NIK 16091367069***** Atas Nama Rifka Choirin Nisa dengan No. 

KK 35080407081***** sudah sesuai dengan database pusat. Untuk lebih meyakinkan 
lagi, sudah kami konsolidasi ulang ke data center kemendagri. Silahkan tunggu 1x24 

jam sebelum dipergunakan untuk keperluan pendaftaran BPJS. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

55 Tanggal : 18/06/2020 

Nama  : Indra Fajar Yudistriawan 

Alamat : Nogosari,darungan 

Kelurahan/Desa : Nogosari 

Kecamatan  : Rowokangkung 

URAIAN PENGADUAN 

Kapan pencetakan e-ktp selesai? Ini sudah hampir 1 tahun menunggu dan dulu pihak 
disdukcapil mengatakan kan selesai 3-6 bulan 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Terkait dengan pengaduan Saudara, silahkan Saudara datang ke Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang ke loket pengambilan KTP dengan 

membawa Surat Keterangan (KTP) sementara. 

Demikian untuk menjadi maklum. 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 Tanggal : 23/06/2020 

Nama  : Heribertus Teguh Sugiharto Wibowo 

Alamat : Jl. Kh. Wahid Hasyim Gg. V a / 61 

Kelurahan/Desa : Tompokersan 

Kecamatan  : Lumajang 

URAIAN PENGADUAN 

Kemarin Tanggal 22 Juni 2020 saya menghadap ke bagian pelayanan dan informasi 

Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang berkenaan dengan Surat Pengantar atau 

Rekomendasi Pernikahan saya yang harus saya serahkan ke Kemenag Kabupaten 
Jember, kemarin dikatakan akan dikirim via WhatsApp sampai sore saya tunggu tidak 

ada pun sampai sekarang. mohon minta nomer WhatsApp petugas yang bisa dihubungi 

karena posisi saya bekerja diluar kota. Terimakasih 

 

(Berkas N1-N3 dan surat pengantar dari kelurahan serta fotocopy KK, fotocopy KTP 
yang diminta petugas sudah saya serahkan) 

JAWABAN PENGADUAN 

Sebelumnya kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang memuaskan dari kami 

terkait administrasi kependudukan. 

Berikut ini nomor layanan online WhatsApp terkait AKTA PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN : 081 249 673 933 

Demikian untuk menjadi maklum 

#DUKCAPIL CEPAT...BISA...BISA...BISA...!!! 
#GISA : GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN...!!! 

#DUKCAPIL GO DIGITAL...!!! 

#LUMAJANG HEBAT BERMARTABAT...!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


