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ABSTRAKSI 

Layanan PAK SEMMOK 
 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Sepenuh Hati Melayani Masyarakat 

Secara Online di Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat Layanan PAK 

SEMMOK adalah program layanan administrasi kependudukan secara daring di 

Kabupaten Kudus yang mengintegrasikan beberapa fungsi manajemen 

(manajemen perubahan dan tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan akuntabilitas, manajemen pengawasan dan peningkatan layanan 

publik) berbasis website dan android untuk pelayanan pendaftaran pelayanan 

pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan informasi 

administrasi kependudukan, dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, 

komunikasi dan informasi. Layanan PAK SEMMOK dapat diakses oleh 

masyarakat melalui alamat website https://paksemmok.kuduskab.go.id.  

Layanan PAK SEMMOK bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus. Adapun 

manfaat dengan adanya inovasi Layanan PAK SEMMOK adalah meningkatkan 

kinerja pelayanan administrasi kependudukan; meningkatkan sinergitas 

penyelenggaraan administrasi kependudukan antara masyarakat dan 

Pemerintah; memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen 

kependudukan; dan memberikan perlindungan hukum dokumen kependudukan 

kepada masyarakat melalui digitalisasi arsip pengurusan dokumen 

kependudukan. 

Layanan PAK SEMMOK dilakukan dengan SEPENUH HATI melalui 

pemberian pelayanan administrasi kependudukan dengan prinsip MUDAH, 

CEPAT, GRATIS dan TERUKUR. 

a. MUDAH, yaitu pelayanan online yang mudah diakses dimanapun dan 

kapanpun masyarakat berada; adapun khusus pelayanan rekam dan cetak 

KTP-KIA Pemula dapat dilaksanakan di semua titik layanan kecamatan 

(tidak harus di domisili kecamatan pemohon) dinas serta pelayanan jemput 

bola; 

b. CEPAT, yaitu pelayanan online dapat dilakukan oleh pemohon dengan cepat 

dengan waktu penerbitan dokumen kependudukan maksimal 1x24 jam, 

serta dengan implementasi layanan berupa: 

 Penerapan digitalisasi dokumen kependudukan (dokumen elektronik 

berbasis Tanda Tangan Elektronik/TTE) dan digitalisasi berkas 

pengajuan; 

 Standar Pelayanan waktu penerbitan dokumen kependudukan 

maksimal 1x24 jam; 

 Pengajuan dokumen kependudukan dilakukan sekali berdasarkan 

peristiwa kependudukan pemohon, dan penerbitan dokumen dilakukan 

berdasar harmonisasi kebijakan yang terintegrasi (paket 2in1, 3in1), 

sehingga waktu pelayanan lebih cepat dan efisien; 

https://paksemmok.kuduskab.go.id/


 

 

 Dokumen kependudukan dapat dicetak mandiri untuk KK dan Akta, 

sedangkan KTP dan KIA diantar  langsung ke rumah warga melalui  

petugas  Delivery Order; 

c. GRATIS, yaitu seluruh biaya pelayanan GRATIS/TIDAK MEMBAYAR, baik 

pelaporan kependudukan regular tepat waktu maupun yang terlambat 

melaporkan tidak dikenakan DENDA; 

d. TERUKUR, yaitu pelayanan online yang dilakukan sesuai dengan regulasi 

dan manajemen pengawasan, dengan implementasi  layanan berupa : 

 Penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan SOP dan Standar 

Pelayanan 1x24 jam; 

 Penerapan traffict pelayanan sehingga terdapat pengawasan melekat 

atas semua tahapan proses penerbitan dokumen yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara, sedangkan untuk pemohon akan mendapatkan 

notifikasi dan rekomendasi dari WhatsApp atas setiap progress 

pengurusan dokumen yang telah diajukan; 

 Tersedia dashboard statistik penerbitan dokumen secara realtime yang 

dapat diakses oleh masyarakat untuk memantau kinerja pelayanan 

adminduk 

 Mengintegrasikan Layanan Pengaduan Adminduk yang dapat diakses 

secara online 1x24 jam.  



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  

Pelayanan Administrasi Kependudukan Sepenuh Hati Melayani Masyarakat Secara 

Online di Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat Layanan PAK SEMMOK merupakan 

bentuk inovasi layanan publik pengurusan administrasi kependudukan berbasis daring/online 

di Kabupaten Kudus yang di implementasikan pada tahun 2021. Layanan PAK SEMMOK dapat 

diakses oleh masyarakat Kabupaten Kudus dimanapun dan kapanpun berada melalui alamat 

website https://paksemmok.kuduskab.go.id. 

Untuk memudahkan masyarakat selaku pemohon dalam melaksanakan pengurusan 

administrasi kependudukan secara online menggunakan aplikasi Layanan PAK SEMMOK, maka 

dalam kesempatan ini kami susun Buku Panduan Sederhana (manual book) Aplikasi Layanan 

PAK SEMMOK yang berisi petunjuk ringkas dan teknis cara melakukan pengajuan dokumen 

kependudukan secara online yang telah disediakan dalam setiap menu peristiwa kependudukan 

dalam aplikasi ataupun melalui menu dashboard. 

 Diharapkan melalui penerbitan manual book ini dapat membantu masyarakat dalam 

melakukan pengurusan dokumen kependudukan, dan tak lupa apabila dalam buku panduan ini 

dirasa oleh masyarakat masih kurang jelas petunjuk teknis yang diberikan, maka kami 

membuka Layanan Konsultasi Administrasi Kependudukan melalui Tim Pengelolaan Informasi 

Dan Konsultasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (TPIK Adminduk) atau petugas Help 

Desk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus melalui chat WhatsApp  081-

222-999-058.  

Demikian manual book ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat 

Kabupaten Kudus.  

Wassalamu ’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

               

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Kudus,  6 Mei 2021 

 
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  

PENCATATAN SIPIL KAB. KUDUS  
 
 

 

 
Drs. EKO HARI DJATMIKO, M.Si  

Pembina Utama Muda 
NIP. 19690816 198803 1 001  
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

BAB I 
CARA MENDAFTAR 

 
 

1. Buka https://paksemmok.kuduskab.go.id melalui web browser chrome 
2. Pilih menu ‘LOGIN’. Utk yang sudah pernah mendaftar langsung masukkan NIK dan Password yg pernah 

didaftarkan.  
Jika belum pernah mendaftar maka: 

 Klik Pendaftaran baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Masukkan NIK dan tulis ulang kode yang tertera di kotak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lengkapi alamat email, nomor HP (WA) kemudian simpan 
 

 

 

 

 

 

  

 

3. Tunggu notifikasi kode/password sementara yg dikirim melalui wa broadcast 081333333192. Setelah 
mendapatkan password sementara, segera login dan ubah password dan aplikasi bisa digunakan utk 
pengajuan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 

 

 

 

 

 

 

https://paksemmok.kuduskab.go.id/
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

BAB II 

INOVASI PAKET PENERBITAN DOKUMEN TERINTEGRASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paket Dokumen Terintegrasi adalah layanan penerbitan dokumen atas satu peristiwa kependudukan yang 
diajukan melalui proses satu kali kepengurusan dokumen kependudukan secara online, dimana pemohon 
akan mendapatkan lebih dari  1 dokumen kependudukan. Paket layanan terintegrasi tersebut adalah : 
 

i. SEMMOK 3in1 Akta Kelahiran yaitu Paket 3in1 Akta Kelahiran untuk pelaporan peristiwa kelahiran 
anak, dimana pemohon akan mendapatkan produk dokumen kependudukan berupa Akta 
Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA (Kartu Identitas Anak); 

 
ii. SEMMOK 3in1 Akta Kematian, yaitu Paket 3in1 Akta Kematian untuk pelaporan peristiwa 

kematian warga, dimana pemohon akan mendapatkan produk dokumen kependudukan berupa 
Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-el untuk ahli waris yang meninggal; 

 
iii. SEMMOK 3in1 Kedatangan, yaitu Paket 3in1 Kedatangan untuk pelaporan kedatangan penduduk 

dari luar Kabupaten Kudus, dimana pemohon akan mendapatkan produk dokumen kependudukan 
berupa Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA bagi anggota keluarga dan anak; 

 
iv. SEMMOK 2in1 Perpindahan, yaitu Paket 2in1 Perpindahan untuk pelaporan perpindahan 

penduduk dari Kabupaten Kudus ke luar kota, dimana pemohon akan mendapatkan produk 
dokumen kependudukan Surat Pindah (SKPWNI) dan Kartu Keluarga bagi anggota keluarga yang 
tidak pindah. 
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

 
A. PAK SEMMOK 3 IN 1 KELAHIRAN 

Mendaftar pada menu ini otomatis dokumen yang didapatkana adalah 3 jenis yaitu : 

 Kartu keluarga yang ada nama bayi 

 Akta kelahiran Bayi 

 KIA anak (tanpa foto karena usia dibawah 5 th) 

 Alurnya: 

Pilih menu  
 
 
 
 
 

 Masukkan identitas kelahiran bayi seperti ajuan akta kelahiran pada menu akta kelahiran kemudian kirim 
dan aka nada notifikasi nomor pendaftaran. Kode pendaftaran pada menu ini adalah SEMMOK-000X. 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Bidan / Desa/Lurah (asli) 
2. Kartu Keluarga,  dipotong bagian ujung kanan bawah dg bentuk segitiga hingga terpotong TTD/TTE nya 

(potongan diletakkan disebelah Kartu Keluarga) 
3. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua asli 
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu 
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah 
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor 
7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi I 
8. Alamat Email dan No HP (difoto) 

Email berfungsi untuk cek kebenaran alamat email, karena banyak yang menuliskan alamat email yg 
salah sehingga email tidak dapat diterima dan membuat sistem menjadi berat kerjanya karena harus 
melakukan resent transakasi berulan ulang dengan email yang salah. 
 
Kemudian ditampilkan juga yarat yang bersifat optional jika orang tua ada yang meninggal adalah 
sebagai berikut: 
 

9. Surat Kematian Ibu 
10. Surat Kematian Ayah 

Proses selanjutnya adalah centang tanda setuju pada kolom kemudian klik tombol kirim selanjutnya 
tunggu notifikasi WA dari no Wa. 081333333192 untuk informasi progress pengajuan. 
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

 

B. PAK SEMMOK 3 IN 1 KEMATIAN 

 

 

 

 

Alur proses sama seperti SEMMOK 3 in 1 kelahiran hanya beda produk dokumen yang didapatkan yaitu: 

 Kartu Keluarga 

 Akta kematian 

 KTP el perubahan status istri/suami almarhum. 

 Masukkan identitas kematian seperti ajuan akta kematian pada menu akta kematian kemudian kirim dan 
aka nada notifikasi nomor pendaftaran. Kode pendaftaran pada menu ini adalah SEMMOK2-000x. 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis/Kepala Desa/Lurah 
2. KTP elektronik Pelapor 
3. Kartu Keluarga asli, dipotong bagian ujung kanan bawah dengan  bentuk segitiga hingga terpotong 

TTD/TTE nya (potongan diletakkan disebelah Kartu Keluarga) 
4. Alamat Email dan No HP (difoto) 
5. KTP elektronik yang meninggal asli digunting pojok kiri atas ( jika masih memiliki ) 
6. Surat Nikah Calon Kepala Keluarga baru atau anggota keluarga jika status di Kartu Keluarga Kawin 

atau sudah menikah 
7. Surat Pernyataan dari ahli waris bahwa yang meninggal dunia adalah penduduk Kab. Kudus dan 

belum pernah dibuatkan akta kematian bermaterai 10.000 (jika peristiwa kematiannya lebih dari 5 
tahun) 

8. KTP el Saksi 1 
9. KTP elektronik yang akan berubah status perkawinannya dari KAWIN menjadi CERAI MATI Asli. 

Proses selanjutnya adalah centang tanda setuju pada kolom kemudian klik tombol kirim selanjutnya 
tunggu notifikasi WA dari no Wa. 081333333192 untuk informasi progress pengajuan. 
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

 

C. PAK SEMMOK 3 IN 1 KEDATANGAN 
 

 
 
Alur dan proses pengajuan sama seperti menu kedatangan yang lama hanya paket dokemen yang 
didapatkan bertambah 2 dokumen 

 Kartu Keluarga 

 KTP el bagi yang datang 

 KIA bagi usia KIA 
 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Surat Pindah dai daerah asal (SKPWNI) 
2. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan 
3. Akta Kelahiran 
4. KTP el dari daerah asal asli 1 (dipotong dibagian kanan atas berbentuk segitiga mengenai foto, 

potongan diletakan disampingnya dan di foto) 
5. KTP el dari daerah asal asli 2 (dipotong dibagian kanan atas berbentuk segitiga mengenai foto, 

potongan diletakan disampingnya dan di foto) 
6. Alamat Email dan No HP (difoto) 

Proses selanjutnya adalah centang tanda setuju pada kolom kemudian klik tombol kirim selanjutnya 
tunggu notifikasi WA dari no Wa. 081333333192 untuk informasi progress pengajuan. 
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

 
D. PAK SEMMOK 2 IN 1 PERPINDAHAN 

 

 
 
Alur dan proses pengajuan sama seperti menu Perpindahan yang lama hanya paket dokemun yang 
didapatkan berbeda bertambah 

 Kartu Keluarga 

 SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Biodata WNI) 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Kartu Keluarga asli, dipotong bagian ujung kanan bawah dengan  bentuk segitiga hingga terpotong 
TTD/TTE nya (potongan diletakkan disebelah Kartu Keluarga) 

2. KTP el asli yg pindah dipotong dibagian kanan bawah berbentuk segitiga, hingga terpotong Tanda 
Tangannya 

3. Alamat Email dan No HP (difoto) 
4. KTP el Asli Pelapor 
5. SURAT PERNYATAAN ORTU jika yag pindah anak yg dibawah 17 th (file ada di halaman dowload) 
6. KIA asli jika anak telah mempunyai KIA (dipotong) 
7. Surat kuasa bermaterai 10.000 apabila dikuasakan oleh orang lain 

 
 



7 
 

 

Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

 

BAB III 
INTEGRASI LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

 
Menu Pengaduan terdapat di barisan menu bar warna merah  paling atas, sedang kan Menu HELPDESK 

terdapat di Bagian Inovasi Pelayanan Icon SEMMOK HELPDESK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu Pengaduan, dapat digunakan oleh Pemohon dengan cara chat ketik pesan langsung dalam aplikasi 

Layanan PAK SEMMOK dengan maksimal 500 karakter, dan dilengkapi dengan fitur Upload Foto 

Pengaduan dengan ektensi file .jpg, .jpeg, .png. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah pesan aduan diketik, maka tekan tombol “Kirim”, maka aduan akan ditindaklanjuti oleh Tim 
Pengaduan melalui chat balasan dalam aplikasi menu PENGADUAN tersebut.  
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

 

BAB IV 
INTEGRASI LAYANAN KONSULTASI / HELPDESK 

 
A. PAK SEMMOK HELPDESK 
 

 
 
Segala permasalahan teknis mengenai pendaftaran, cara upload data dukung, belum mendapatkan 
notifikasi atau permasalahan sejenisnya dapat mengajukan pertanyaan ke menu ini. Dengan klik menu ini 
maka langsung mengarah ke wa helpdes 081222999058 yang standby di hari dan jam kerja dengan 
ditangani oleh personel yang professional dalam mengatasi semua problem teknis pendaftaran. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah muncul tampilan sebagaimana tersebut, klik tombol hijau “LANJUTKAN KE CHAT”, kemudian akan 
tampil menu chat WhatsApp sebagaimana berikut, kemudian lanjutkan dengan mengetik pesan 
pertanyaan/konsultasi pelayanan dengan mudah. 
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

BAB V 
MENU PELAYANAN REGULER 

 
A. AKTA KELAHIRAN 

 

 

 Pada menu pelayanan ini pemohon akan mendapatkan 2 (dua) jenis dokumen kependudukan: 

1. Kartu Keluarga 
2. Akta Kelahiran 
 
Masukkan identitas kelahiran bayi seperti ajuan kemudian kirim dan akan ada notifikasi nomor 
pendaftaran. Kode pendaftaran pada menu ini adalah AKL33190XXX. 

 

 Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Bidan / Desa/Lurah (asli) 
2. Kartu Keluarga,  dipotong bagian ujung kanan bawah dg bentuk segitiga hingga terpotong TTD/TTE nya 

(potongan diletakkan disebelah Kartu Keluarga) 
3. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua asli 
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu 
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah 
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor 
7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi I 
8. Alamat Email dan No HP (difoto) 

Email berfungsi untuk cek kebenaran alamat email, karena banyak yang menuliskan alamat email yg 
salah sehingga email tidak dapat diterima dan membuat sistem menjadi berat kerjanya karena harus 
melakukan resent transakasi berulan ulang dengan email yang salah. 
 
Kemudian ditampilkan juga yarat yang bersifat optional jika orang tua ada yang meninggal adalah 
sebagai berikut: 
 

9. Surat Kematian Ibu 
10. Surat Kematian Ayah 

Proses selanjutnya adalah centang tanda setuju pada kolom kemudian klik tombol kirim selanjutnya 
tunggu notifikasi WA dari no Wa. 081333333192 untuk informasi progress pengajuan. 
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

 
B. AKTA KEMATIAN 

 

 

 

 

 Pada menu pelayanan ini pemohon akan mendapatkan 2 (dua) jenis dokumen kependudukan: 

1. Kartu Keluarga 
2. Akta Kematian 

Masukkan identitas data jenazah kemudian kirim dan akan ada notifikasi nomor pendaftaran. Kode 
pendaftaran pada menu ini adalah AKM331900XXX. 

 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis/Kepala Desa/Lurah 
2. KTP elektronik Pelapor 
3. Kartu Keluarga asli, dipotong bagian ujung kanan bawah dengan  bentuk segitiga hingga terpotong 

TTD/TTE nya (potongan diletakkan disebelah Kartu Keluarga) 
4. Alamat Email dan No HP (difoto) 
5. KTP elektronik yang meninggal asli digunting pojok kiri atas ( jika masih memiliki ) 
6. Surat Nikah Calon Kepala Keluarga baru atau anggota keluarga jika status di Kartu Keluarga Kawin 

atau sudah menikah 
7. Surat Pernyataan dari ahli waris bahwa yang meninggal dunia adalah penduduk Kab. Kudus dan 

belum pernah dibuatkan akta kematian bermaterai 10.000 (jika peristiwa kematiannya lebih dari 5 
tahun) 

8. KTP el Saksi 1 
9. KTP elektronik yang akan berubah status perkawinannya dari KAWIN menjadi CERAI MATI Asli. 

Proses selanjutnya adalah centang tanda setuju pada kolom kemudian klik tombol kirim selanjutnya 
tunggu notifikasi WA dari no Wa. 081333333192 untuk informasi progress pengajuan. 
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Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

 
C. KTP ELEKTRONIK 

 

 

Pada menu pelayanan ini pemohon akan mendapatkan KTP elektronik sesuai dengan pengajuan. 
Persyaratan utama pelayanan ini adalah penduduk sudah melakukan perekaman data KTP elektronik 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Kartu Keluarga 
2. Surat Tanda Laporan Kehilangan jika hilang 
3. Foto KTP-el yang rusak ujungnya digunting 

 Proses selanjutnya adalah centang tanda setuju pada kolom kemudian klik tombol kirim selanjutnya 
tunggu notifikasi WA dari no Wa. 081333333192 untuk informasi progress pengajuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) 
 
 
 
 
 
 
 
Pada menu pelayanan ini pemohon akan mendapatkan KIA sesuai dengan pengajuan. KIA bagi anak yang 
membutuhkan foto adalah anak pada saat pengajuan berumur diatas 5 tahun. Untuk anak yang dibawah 5 
tahun tidak membutuhkan foto anak akrena tidak ditampilkan di fisik KIA (sesuai dengan ketentuan sistem 
SIAK). 
 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Akta Kelahiran 
2. Kartu Keluarga 
3. KTP-el Ayah 
4. KTP-el Ibu 
5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 
6. KIA asli yg dipotong (jika pengajuan ulang KIA karena perubahan eleman data) 
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E. KARTU KELUARGA 

 

 
 
Pada menu pelayanan ini pemohon akan mendapatkan Kartu Keluarga. Menu ini menu yang sangat 
fleksibel penggunaannya. Kedatangan pun bisa mengajukan dengan menu ini dengan catatan ada anggota 
keluarga yang ditumpangi yang berdomisili dan mempunyai KK di Kabupaten Kudus dengan status aktif 
 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Kartu Keluarga 
2. Surat Nikah 
3. Akta Kelahiran 
4. Ijazah (untuk update status pendidikan) 
5. KTP Termohon 
6. Surat Kehilangan Kepolisian (jika hilang KK nya) 
7. Alamat Email dan No HP (difoto) 
8. Data dukung lainnya 
9. KTP Pelapor 
10. Surat Kuasa dari pemohon bermaterai 10.000 jika yang diajukan bukan KK Pelapor 

Proses selanjutnya adalah centang tanda setuju pada kolom kemudian klik tombol kirim selanjutnya 
tunggu notifikasi WA dari no Wa. 081333333192 untuk informasi progress pengajuan. 
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F. PERPINDAHAN 

  

 

 

 

Menu ini digunakan hanya untuk perpindahan KELUAR KABUPATEN KUDUS. Sedangkan untuk perpindahan 
antar kecamatan/antar desa dalam Kabupaten Kudus bisa masuk melalui menu KARTU KELUARGA. Pada 
menu ajuan ini pemohon mendapatkan: 

 Kartu Keluarga 

 SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Biodata WNI) 

Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah: 

1. Kartu Keluarga asli, dipotong bagian ujung kanan bawah dengan  bentuk segitiga hingga terpotong 
TTD/TTE nya (potongan diletakkan disebelah Kartu Keluarga) 

2. KTP el asli yg pindah dipotong dibagian kanan bawah berbentuk segitiga, hingga terpotong Tanda 
Tangannya 

3. Alamat Email dan No HP (difoto) 
4. KTP el Asli Pelapor 
5. SURAT PERNYATAAN ORTU jika yag pindah anak yg dibawah 17 th (file ada di halaman dowload) 
6. KIA asli jika anak telah mempunyai KIA (dipotong) 
7. Surat kuasa bermaterai 10.000 apabila dikuasakan oleh orang lain 
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G. KEDATANGAN 

 

 
 
 
Menu ini digunakan hanya untuk kedatangan dari LUAR KABUPATEN KUDUS ke KAbupaten Kudus dengan 
SKPWNI yang spesifik dengan tujuan lokasi Kabupaten Kudus dengan kode lokasi 3319. 
Pada menu ajuan ini pemohon mendapatkan Kartu Keluarga Baru di wilayah KAbupaten Kudus. 
 
Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah 
 
1. Surat Pindah (SKPWNI) 
2. Surat Nikah 
3. Akta Kelahiran 
4. Ijazah 
5. Kartu Keluarga 
6. KTP 
7. Alamat Email dan No HP (difoto) 
8. KTP el dari daerah asal asli (dipotong dibagian kanan atas berbentuk segitiga mengenai foto, potongan 

diletakan disampingnya dan di foto) 
 
 

H. UPDATE DATA 
 
 
 
 
 
 
Menu ini digunakan untuk update data jika NIK dan NO_KK nya tidak ditemukan di lintas sectoral seperti 
BANK, BPJS, Registrasi Kartu Perdana dan lainnya. Data yang di akses data lintas sektoral adalah data 
penduduk yang ada di Datawarehouse Kemendagri sehingga jika data tidak ditemukan maka Dinas 
Dukcapil setempat harus update data ke Datawarehouse agar data kembali refresh dan dapat diakses di 
lintas sektoral. 
 
Persyaratan yang harus disiapkan dalam pengajuan menu ini adalah 
 
1. Kartu Keluarga 
2. KTP Elektronik 
3. Foto/Screenshot bukti error dari instansi tujuan 
 
 
 

 



15 
 

 

Buku Panduan Aplikasi Layanan PAK SEMMOK 

BAB VI 

JENIS NOTIFIKASI DAN ARTINYA 

 

Berikut ini adalah contoh notifikasi yang dikirim melalui WA 081333333192 dan artinya untuk 

dijadikan pedoman saat pengiriman pelaporan. 

NO NOTIFIKASI ARTI CONTOH NOTIFIKASI 

1 password_sementara Pasword sementara 

yang diberikan oleh 

system yang dikirim 

melalui wa 

081333333192 

(sebaiknya diganti 

dengan password baru) 

Pendaftaran berhasil. Password sementara Anda 

{KODE_AKTIFASI}. Simpan Nomor WA ini 

081333333192 (WAJIB). Terimakasih sudah 

memanfaatkan fasilitas Pelayanan Online ini. 

Mohon Maaf nomor ini hanya untuk 

pemberitahuan,belum bisa melayanai tanya jawab. 

Tutorial : https://bit.ly/2Fr9xPD 

2 pelaporan_dikirim Pelaporan sudah masuk 

ke system dan tunggu 

notifikasi berikutnya 

Pelaporan berhasil dikirim. Nomor Register: 

{NOMOR_REGISTER}. Informasi : Proses verifikasi 

HANYA DILAKUKAN di hari dan jam kerja. (senin s/d 

kamis 07:00-15:00; jumat 06:30-11:30) dan 

dikerjakan sesuai urutan. Tutorial : 

https://bit.ly/2Fr9xPD 

3 pelaporan_ditolak Pelaporan yang 

diajukan ditolak karena 

ada data dukung yang 

tidak sesuai yang harus 

dilengkapi kembali oleh 

pemohon 

Mohon maaf pelaporan Anda dengan nomor 

register {NOMOR_REGISTER} ditolak/pending. 

Detail penolakan buka di 

jenangdukcapil.kuduskab.go.id klik pada register yg 

ditolak.Silahkan lengkapi Data sesuai dengan 

permintaan pada halaman Detail Laporan. Dan 

kirim kembali laporan tersebut untuk Kami koreksi 

kembali. (JANGAN MEMBUAT PENGAJUAN ULANG, 

Lengkai KEKURANGANNYA via MENU UPLOAD 

DATA DUKUNG) 
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NO NOTIFIKASI ARTI CONTOH NOTIFIKASI 

4 siap_dikirim Pelaporan sudah 

jadi dan sedang 

proses kendali 

dokumen untuk 

segera dilakukan 

pengiriman oleh 

Tim Delivery Order 

Pelaporan dengan nomor register 

{NOMOR_REGISTER} sudah jadi dan akan 

kami antar 1-2 hari setelah notifikasi ini 

diterima ke alamat PELAPOR Siapkan dan 

serahkan data dukung yg sudah di unggah 

ke petugas kami. Tutorial : 

https://bit.ly/2Fr9xPD 

 

 

5 cetak_tte_mandiri Informasi cetak 

mandiri dengan 

membuka kembali 

nomor 

register/email/SMS 

PIN 

Pelaporan dengan nomor register 

{NOMOR_REGISTER} dapat dilakukan cetak 

dokumen mandiri, silahkan cek email dari 

siakonline@dukcapil.kemendagri.go.id dan 

cetak dokumen tersebut menggunakan 

kertas HVS 80 gram ukuran A4. Jika email 

belum masuk 1x24 jam, begini cara cetak 

(tutorial) 

https://www.youtube.com/watch?v=egrBK

95Lh3w 

 

 

https://bit.ly/2Fr9xPD
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BAB VII 

CARA MENGETAHUI KEABSAHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

DENGAN TANDATANGAN ELEKTRONIK 

 

Bagi insansi/OPD/Desa/Kelurahan atau lembaga lainnya, pengecekan dokuman yang disertai 

tandatangan elektronik sangatlah gampang. Hal ini seiring dengan peraturan Permendagri 

bahwa dokumen dengan tandatangan elektronik sudah tidak perlu di legalisir lagi karena dapat 

dilakukan cek dokumen secara mandiri. Berikut ini adalah tatacaranya: 

 

1) Donlot aplikasi di Playstore dengan nama aplikasi “VERYDS” 

 

 

 

 

 

 

 

Donload dan Instal aplikasi tersebut pada HP android sesuai dengan petunjuk 

pada aplikasi tersebut. 

 

2) Buka aplikasi, klik erifikasi okumen pdf kemudian pilih verifikasi dokumen cetak 
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3) Scan dokumen tepat di atas kolom TTE pada dokumen kependudukan 

 

 

 

 

 

 

 

4) Baca Informasi yang ditampilkan oleh web sebagai hasil scan melalui VeryDs pada 

Dokumen yang ada TTE nya. 
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