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DISPENDUKCAPILSBY – Mulai tanggal 1-23 Februari 2020, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surabaya sudah mencetak sebanyak 87 ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP)
elektronik. Kepala Dispendukcapil Surabaya, Agus Imam Sonhaji menuturkan, dinasnya
memiliki tanggungan untuk menyelesaikan suket pengganti KTP elektronik tersebut menjadi
KTP elektronik.

Bagi penduduk Surabaya yang masih mengantri cetak KTP-el, segera lakukan pengecekan

1/2

AYO CEKATAN! (CEK KARTU TANDA PENDUDUK ANDA)
Ditulis oleh Dispendukcapil
Kamis, 27 Februari 2020 05:44 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 27 Februari 2020 06:06

KTP-el. Cara untuk mengetahui apakah KTP-el nya sudah tercetak atau belum dapat melalui 2
cara. Cara pertama melalui scan QR Code pada surat keterangan (suket) pengganti KTP-el.
Scan QR Code dapat menggunakan aplikasi QR Code Reader yang bisa didownload di
playstore atau appstore. Jika KTP-el sudah tercetak, akan tertera tanggal cetak KTP-el dan
dapat diambil di Kelurahan masing-masing. Jika KTP-el belum tercetak, akan muncul data diri
dari pemohon.

Cara kedua melalui aplikasi Surabaya e-ID, aplikasi ini merupakan aplikasi terbaru dari
Dispendukcapil Surabaya yang berguna untuk mentracking KTP-el penduduk Surabaya.
Surabaya e-ID dapat didownload di Playstore, lalu log-in menggunakan username dari
KLAMPID. Dengan Surabaya e-ID, penduduk Surabaya dapat mengetahui progress dari KTP-el
miliknya, mulai dari sudah tercetak atau belum, proses input data KTP-el, sampai KTP-el sudah
dikirim dan diterima oleh pihak Kelurahan, hingga saat KTP-el sudah diambil oleh yang
bersangkutan.

Proses cetak KTP-el disesuaikan dengan antrian pemohon yang ditandai dengan kepemilikan
surat keterangan (suket) pengganti KTP-el. Sehingga bagi penduduk Surabaya yang data
KTP-el nya belum muncul di Surabaya e-ID atau belum muncul tanggal cetak setelah scan QR
Code di surat keterangan (suket) pengganti KTP-el, dimohon untuk sabar menunggu antrian
cetak KTP-el.

Agus juga berharap warga Kota Surabaya yang telah melakukan perekaman dan saat ini sudah
memegang suket, diharapkan untuk aktif melakukan pengecekan, apakah KTP-el nya sudah
tercetak atau belum, bisa melalui scan QR Code yang ada di suket nya atau menggunakan
aplikasi Surabaya e-ID. (tta)

Instagram : @dispendukcapil.sby

Twitter : @DispendukcapilS
Callcenter : 031-99254200; 0813 3138 6611 (WA)
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