1. Pengertian Rekom/Mutasi Sekolah Dalam maupun Luar Kota Surabaya
1.1. Rekom/Mutasi
Dalam Kota

: Sebuah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan
Kota Surabaya ke Dinas Pendidikan Kabupaten yang
dituju

Contoh

: - Siswa bernama K sekolah di SD C Kota Surabaya kelas
5 ingin melanjutkan sekolah ke SD D Kota Surabaya

1.2. Rekom/Mutasi Luar : Siswa/siswi yang akan melanjutkan sekolah dengan
Kota

jenjang maupun kelas yang sama dan dapat juga
berbeda kelas maupun jenjang keluar kota Surabaya

Contoh

: - Siswa bernama N sekolah di SD L Kota Surabaya kelas
5 ingin melanjutkan sekolah ke SD Cerme Gresik
- Siswa bernama N sekolah di SD L Kota Surabaya kelas
6 mengajukan rekom ke Kab. Sidoarjo sekolah SMP
kelas 1

2. Aplikasi Rekom/Mutasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
2.1. Buka browser yang anda gunakan Chrome, Mozilla Firefox atau aplikasi browser yang
lain.
2.2. Kemudian buka https://pelayanan.dispendik.surabaya.go.id dan pilih
Rekom/Mutasi.

menu

2.3. Login menggunakan NIK untuk username, Tanggal Lahir untuk password kemudian
pilih Jenjang “SD, MI, SMP, MTs”, Status “Dalam Kota”. Setelah terisi semua, klik
tombol “Login”.
2.4. Akan muncul form seperti gambar dibawah ini, kemudian isi form mulai dari nama
orang tua, no. telpon orang tua, no. surat sekolah, sekolah tujuan, provinsi,
kabupaten dan alasan mengapa siswa-siswi atau putra-putri tersebut pindah. Jika
sudah sesuai, klik tombol “submit”

2.5. Setelah klik tombol “submit”, maka hasilnya akan seperti gambar dibawah ini.
Pengajuan tersebut masih dalam tahap proses verifikasi oleh tim verifikasi Dinas
Pendidikan Kota Surabaya.

2.6. Jika data belum sesuai, maka tim verifikasi akan menunda pengajuan rekom/mutasi
tersebut.
*Catatan : Cek kembali kebenaran maupun keaslian data.
2.7. Jika data sesuai maka oleh tim verifikasi akan menyetujui data yang diajukan. Klik
tombol “Print Surat” untuk menyetak surat rekomendasi. Hasil print out diberikan ke
Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota yang dituju.

*Contoh : surat rekomendasi yang telah disetujui dinas pendidikan kota surabaya

