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(SBO TV) – Sulitnya mencuri perhatian warga surabaya untuk ikut kegiatan target wajib
elektronik e-KTP di wilayah Surabaya, membuat Dispendukcapil Surabaya, mulai mendata
siswa-siswi di sekolah menengah atas dan kejuruan untuk segera mengikuti perekaman e-KTP
di setiap sekolah. Hal ini sesuai dengan data Dispendukcapil Surabaya, bahwa hingga kini
target wajib e-KTP yang seharusnya 2 juta 98 ribu jiwa, kini masih kurang 400 ribu jiwa.

Siswa-siswi di SMA 1 Negeri Surabaya, ini masuk dalam kategori wajib KTP, yakni sejumlah
siswa yang memiliki tahun kelahiran 1996 atau berumur 17 tahun, dapat mengurus e-KTP.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan hal ini untuk pemenuhan
Keputusan Presiden 126 tahun 2012 tentang administrasi kependudukan, untuk mengejar
target pemberlakuan KTP pada 2014.

“ Untuk siswa yang memiliki angka kelahiran 1995, yang masih 16 tahun, e-KTP mereka akan
diberikan setelah mereka dinyatakan berumur 17 tahun. Kekurangan target tersebut karena ,
masih banyaknya penduduk Surabaya, yang apatis mengurus e-KTP, ditambah kurangnya
koordinasi peristiwa penting kepada pihak dispenduk maupun SKPD terkait,” paparnya

Sementara, Sheila salah satu siswi SMAN 1 Surabaya, mengaku perekaman pada waktu
sekolah, sangat menguntungkan karena dirinya tidak menyisihkan waktu luang, diluar jam
sekolah. Dirinya menilai perekaman ini sangat penting untuk kepentingan akses sejumlah
kepentingan program pemerintah.

Kegiatan perekaman, di sekolah tersebut hari ini secara perdana dilakukan Pemkot Surabaya,
yang hingga sore ini dapat menjaring 60 siswa, di masing-masing sekolah. Peremakaman di
sekolah akan terus dilakukan hingga pemenuhan kuota, wajib e-KTP terpenuhi.
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