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ANTRIDONG.COM - JAKARTA: Provinsi DKI Jakarta dinyatakan telah selesai merekam
data untuk kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) massal. Dari perekaman itu, ternyata
ada 40.000 orang yang mencoba membuat KTP ganda di Jakarta.
”Dari 5,6 juta data
wajib KTP yang direkam, ternyata ada 40.000 orang yang membuat data ganda,” kata Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea, di Balaikota DKI Jakarta,
Senin (30/4).
Dalam skala nasional, keterangan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dari 71,2 juta
perekaman data e-KTP di seluruh Indonesia, diketahui ada 90.000 orang yang mencoba
merekam data ganda.
Menurut Gamawan, orang yang mencoba merekam data dua kali itu langsung terlihat karena
ada kesamaan sidik jari dan retina mata.
”Biasanya mereka hanya mengubah nama dengan cara membalik atau menambah bin atau
binti. Ada juga yang tanda tangannya diganti. Namun, ketika melihat data sidik jari, retina mata,
dan fotonya, tidak bisa dibantah bahwa orang ini sama,” kata Gamawan saat menyerahkan
e-KTP yang sudah dicetak kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ketua DPRD DKI
Jakarta Ferrial Sofyan dan lima warga perwakilan dari lima kota di Jakarta juga hadir.
Gamawan juga menjelaskan, dari lima daerah yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri untuk
melakukan perekaman massal tahap awal, baru Jakarta yang telah menyelesaikan perekaman
data secara massal.
”DKI telah merekam 5,6 juta data wajib KTP. Dari semua data yang direkam, sudah 4 juta
e-KTP yang dicetak dan siap diedarkan,” jelas Gamawan.
Dia menjanjikan dalam waktu satu minggu ke depan, 4 juta e-KTP itu akan dikirim ke lima kota
dan satu kabupaten di Jakarta.
Dalam perekaman massal tahap awal ini, Jakarta Pusat merekam 613.679, Jakarta Utara
948.965, Jakarta Barat 1.233.770, Jakarta Selatan 1.184.868, Jakarta Timur 1.605.523, dan
Kabupaten Kepulauan Seribu 13.855 wajib KTP.
Kemendagri berencana akan menarik semua peralatan perekaman data yang ada di 267
kelurahan di Jakarta. Namun, warga yang saat ini belum merekam datanya tetap bisa datang
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ke kelurahan terdekat dan merekam datanya di sana.
Jakarta telah mempersiapkan perangkat perekaman data miliknya sendiri. Purba
memperkirakan, pengadaan alat milik DKI baru akan ada awal Juni ini. ”Saat ini masih proses
lelang. Mudah-mudahan cepat selesai lalu bisa segera disalurkan ke kelurahan,” jelasnya.
Purba berharap, alat-alat yang ada jangan diambil segera oleh Kemendagri sebelum
pengadaan alat di Jakarta selesai.
Pengadaan alat milik sendiri ini dianggap sangat penting mengingat setiap hari ada orang
berusia 17 tahun, pindah masuk atau keluar Jakarta. ”Dari 7,6 juta data awal sistem informasi
untuk administrasi kependudukan, ternyata baru 5,6 juta orang yang merekam datanya,” ujar
Purba.
Hal ini terjadi karena ada warga yang berada di luar negeri, di luar kota, meninggal dunia, atau
memiliki KTP ganda. Untuk itu, perekaman akan terus dilakukan di kelurahan.
Mengenai perekaman e-KTP untuk warga pendatang tanpa surat pengantar dari daerah asal,
Gamawan mengatakan bisa merekamnya di Jakarta asalkan ada pengantar dari RT RW di
Jakarta yang legal.
Namun, data mereka di daerah asal akan dicoret. Surat pengantar dari RT RW ini yang akan
menegaskan bahwa mereka sudah tinggal di Jakarta lebih dari satu tahun. (li/han)
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