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SURYA Online, SURABAYA - Kena denda pengurusan administrasi tentu saja tidak enak.
Lebih tidak enak lagi jika lokasi pembayaran dendanya, jauh dari rumah.
Nah, untuk memberikan kemudahan bagi warga Kota Surabaya yang telat melakukan
perpanjangan KTP dan perubahan susunan keluarga di Kartu Keluarga (KK), Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)Kota Surabaya mulai Senin (4/2/2013)
memberikan pelayanan pembayaran denda keterlambatan di kantor-kantor kecamatan.

"Intinya kita memberikan kemudahan kepada masyarakat yang terkena denda keterlambatan
supaya tidak jauh-jauh dan bolak-balik," tegas Suharto Wardoyo, Kepala Dispenduk capil Kota
Surabaya, Minggu (3/2/2013).

Untuk Senin (4/2), pelayanan pembayaran denda keterlambatan perubahan KK dan KTP
digelar di kecamatan Sawahan, lalu di Kenjeran (5/2), Tandes (6/2), Wiyung (7/2), dan
Krembangan (8/2). Loket akan dibuka dari pukul 08.30 wib hingga pukul 15.00 wib.

Nantinya, petugas Dispendukcapil akan membuka loket pembayaran di kantor kecamatan.
Warga yang harus membayar denda keterlambatan, cukup membawa surat pengantar dari
kecamatan.

Diberitakan sebelumnya, warga yang telat melakukan perpanjangan KTP per 1 Januari 2013,
harus membayar denda Rp 100 ribu. Sementara untuk KK, denda berlaku bila terlambat 30 hari
melakukan perubahan susunan keluarga. Itu sesuai Peraturan Walikota (Perwali) No 28 Tahun
2012 tentang Tata Cara Sanksi Administratif Perda No 5 th 2011.

"Khusus untuk warga kurang mampu tidak dikenakan denda. Itu sesuai Perwali penerbitan
surat keterangan miskin," jelas Suharto.

Ditanya jika ada warga yang komplain terkait pemberlakuan denda, mantan Kabag Hukum
Pemkot Surabaya ini menyebut pihaknya sudah melakukan sosialisasi sejak September 2012
lalu.
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"Kalau tidak ingin kena denda ya jangan sampai terlambat. Khusus jika e-KTP sudah jadi, KTP
yang mati bisa langsung ditukarkan," sambuh bapak beranak satu ini. - See more at: http://sur
abaya.tribunnews.com/2013/02/03/bayar-denda-telat-perpanjangan-ktpkk-bisa-di-kantor-keca
matan#sthash.7hggDeXR.7bSbcBRx.dpuf
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SURABAYA - Kena denda pengurusan administrasi tentu saja tidak enak. Lebih tidak enak lagi
jika lokasi pembayaran dendanya, jauh dari rumah.

Nah, untuk memberikan kemudahan bagi warga Kota Surabaya yang telat melakukan
perpanjangan KTP dan perubahan susunan keluarga di Kartu Keluarga (KK), Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)Kota Surabaya mulai Senin (4/2/2013)
memberikan pelayanan pembayaran denda keterlambatan di kantor-kantor kecamatan.

"Intinya kita memberikan kemudahan kepada masyarakat yang terkena denda keterlambatan
supaya tidak jauh-jauh dan bolak-balik," tegas Suharto Wardoyo, Kepala Dispenduk capil Kota
Surabaya, Minggu (3/2/2013).

Untuk Senin (4/2), pelayanan pembayaran denda keterlambatan perubahan KK dan KTP
digelar di kecamatan Sawahan, lalu di Kenjeran (5/2), Tandes (6/2), Wiyung (7/2), dan
Krembangan (8/2). Loket akan dibuka dari pukul 08.30 wib hingga pukul 15.00 wib.

Nantinya, petugas Dispendukcapil akan membuka loket pembayaran di kantor kecamatan.
Warga yang harus membayar denda keterlambatan, cukup membawa surat pengantar dari
kecamatan.

Diberitakan sebelumnya, warga yang telat melakukan perpanjangan KTP per 1 Januari 2013,
harus membayar denda Rp 100 ribu. Sementara untuk KK, denda berlaku bila terlambat 30 hari
melakukan perubahan susunan keluarga. Itu sesuai Peraturan Walikota (Perwali) No 28 Tahun
2012 tentang Tata Cara Sanksi Administratif Perda No 5 th 2011.

"Khusus untuk warga kurang mampu tidak dikenakan denda. Itu sesuai Perwali penerbitan
surat keterangan miskin," jelas Suharto.

Ditanya jika ada warga yang komplain terkait pemberlakuan denda, mantan Kabag Hukum
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Nah, untuk memberikan kemudahan bagi warga Kota Surabaya yang telat melakukan
perpanjangan KTP dan perubahan susunan keluarga di Kartu Keluarga (KK), Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)Kota Surabaya mulai Senin (4/2/2013)
memberikan pelayanan pembayaran denda keterlambatan di kantor-kantor kecamatan.

"Intinya kita memberikan kemudahan kepada masyarakat yang terkena denda keterlambatan
supaya tidak jauh-jauh dan bolak-balik," tegas Suharto Wardoyo, Kepala Dispenduk capil Kota
Surabaya, Minggu (3/2/2013).

Untuk Senin (4/2), pelayanan pembayaran denda keterlambatan perubahan KK dan KTP
digelar di kecamatan Sawahan, lalu di Kenjeran (5/2), Tandes (6/2), Wiyung (7/2), dan
Krembangan (8/2). Loket akan dibuka dari pukul 08.30 wib hingga pukul 15.00 wib.

Nantinya, petugas Dispendukcapil akan membuka loket pembayaran di kantor kecamatan.
Warga yang harus membayar denda keterlambatan, cukup membawa surat pengantar dari
kecamatan.

Diberitakan sebelumnya, warga yang telat melakukan perpanjangan KTP per 1 Januari 2013,
harus membayar denda Rp 100 ribu. Sementara untuk KK, denda berlaku bila terlambat 30 hari
melakukan perubahan susunan keluarga. Itu sesuai Peraturan Walikota (Perwali) No 28 Tahun
2012 tentang Tata Cara Sanksi Administratif Perda No 5 th 2011.

"Khusus untuk warga kurang mampu tidak dikenakan denda. Itu sesuai Perwali penerbitan
surat keterangan miskin," jelas Suharto.

Ditanya jika ada warga yang komplain terkait pemberlakuan denda, mantan Kabag Hukum
Pemkot Surabaya ini menyebut pihaknya sudah melakukan sosialisasi sejak September 2012
lalu.

"Kalau tidak ingin kena denda ya jangan sampai terlambat. Khusus jika e-KTP sudah jadi, KTP
yang mati bisa langsung ditukarkan," sambuh bapak beranak satu ini. - See more at: http://sur
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