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Surabayakita.com - Meski sedang menjalani proses hukum dan kini meringkuk di sel tahanan
polisi namun tak menghilangkan hak para tahanan untuk memiliki e-KTP. Dispendukcapil Kota
Surabaya merekam data mereka di dalam tahanan.
Dispendukcapil Kota Surabaya terus melakukan jemput bola untuk segera merampungkan
tugas melakukan perekaman data e-KTP bagi warga yang sampai saat ini belum diambil
datanya. Selain ke sekolah sekolah SMA di Surabaya, Dispendukcapil juga mendatangi
tahanan di Mapolrestabes Tanjung Perak Surabaya.
Menurut Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Moh. Suharto Wardoyo, perekaman data ini
dilakukan untuk mengejar target 1 Januari 2014 semua warga Surabaya sudah memiliki e-KTP
sesuai yang diinginkan pemerintah pusat. Sedangkankan saat ini masih banyak warga yang
belum melakukan proses pendataan e-KTP.
"Salah satunya ini kami tetap upayakan agar pendataan e-KTP tetap dilakukan meski warga
sedang berproses hukum karena untuk mendapat e-KTP merupakan hak setiap warga. Kami
datangi tahanan Mapolresta Tanjung Perak,"kata Suharto Wardoyo, Kamis (15/8/2013).
Meski berada di tahanan, warga yang diambil datanya ini cukup mendukung dan bisa
bekerjasama dengan petugas yang disiapkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya. Walhasil
tidak ada kendala yang berarti dialami petugas untuk pengambilan data ini.
Kegiatan menjemput data e-KTP di tahanan ini sudah dimulai pada Rabu (14/8) di tahanan
Polrestabes Surabaya. Saat itu ada 21 tahanan yang berhak mendapat e-KTP diambil datanya
sedangkan untuk Kamis (15/8) sebanyak 11 orang diproses e-KTP nya di tahanan Polresta
Tanjung Perak.
"Mereka ini secara fisik tak bisa datang ke tempat pelayanan kami sedangkan waktu makin
mendesak sehingga kami memilih untuk mendatangi mereka di tahanan," kata Suharto
Wardoyo.
Karena sedang menjalani proses hukum memang para tahanan ini tak bisa datang ke tempat
pelayanan perekaman e-KTP di kecamatan atau KTP Smart Office Royal Plaza, PTC dan ITC
yang dijadikan tempat pelayanan oleh Dispendukcapil. Staf Dispendukcapil mendatangi mereka
untuk didata. (red)
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