
PETUNTUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN  

 “ERATERANG”  

 PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE  

  

Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan surat keterangan, Pengadilan Negeri Suka 

Makmue memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mengisi permohonan eraterang secara 

on-line.  

Adapun jenis surat ketengan yang bisa diperoleh antara lain:   

• Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit  

• Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana  

• Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya  

• Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik  

• Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara 

Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara  

Untuk dapat menggunakan fasilitas ini, pemohon diwajibkan untuk mendaftar akun terlebih dahulu 

dengan mengakses alamat https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk dan mengisikan 

Nama lengkap, alamat email, kata sandi, centang bagian I’am not a robot, centang “Dengan 

menekan tombol Daftar, anda telah setuju dengan segala Prasyarat Kami dan telah membaca 

Kebijakan Data, termasuk Penggunaan Cookie oleh kami.”,  seperti gambar dibawah ini:  

  

Kemudian pemohon akan mendapatkan e-mail secara otomatis oleh sistem untuk aktifasi akun 

tersebut. Setelah akun di aktivasi oleh pemohon, kemudian pemohon dapat  log-in di eraterang seperti 

gambar dibawah ini:  

  

  



  
  

  

Setelah pemohon masuk di halaman utama, pemohon dapat mengisi form data diri dengan memilih 

menu Layanan- Surat Keterangan elektronik seperti gambar di bawah ini:  

  

Selanjutnya pemohon dapat melanjutkan mengisi data pribadi antara lain:  

- Informasi pemohon  

- Informasi pribadi  

- Informasi pekerjaan  

- Informasi dokumen  

- Lengkap  

  



 
Halaman utama pemohon surat keterangan.  

 

 

 

 

  

  

      



Kemudian data tersebut akan di kirim kan ke database Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk diolah 

dan diterbitkan surat permohonan yang di minta. 

  
 

 

Petugas kami dapat membantu pengisian permohonan apabila pemohon telah memenuhi 

persyaratan berikut: 

 Pemohon mendampingi petugas pada saat pengisian. 

 Pemohon telah memiliki email dan masih aktif. 

 Pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan permohonan surat keterangan. 

 Pemohon memiliki file hasil Scan berupa identitas Pemohon (KTP,SIM,PASPORT), 

SKCK, dan Foto Pemohon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


