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Penerimaan Perkara Perdata Gugatan / Bantahan 
Persyaratan 
 Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar 

bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt 
 Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, 

Pemerintah, dan Kuasa Insidentil): 
1. Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rtf dan soft copy 

Surat Gugatan yang sudah di tanda tangani dalam format pdf. 
2. Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf. 
3. KTP atau Identitas Penggugat. 
4. Alamat email. 
5. Nomor Rekening. 

Penerimaan Perkara Perdata Permohonan 
Persyaratan 
 Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar 

bisa langsung mendaftarkan Permohonan melalui akun ecourt. 
 Bagi Pemohon Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, 

Pemerintah, dan Kuasa Insidentil): 
1. Soft copy Surat Permohonan dalam format doc./rtf dan soft 

copy Surat Permohonan yang sudah ditandatangani dalam 
format pdf. 

2. Soft copy dokumen bukti pendukung (contoh: untuk 
permohonan perbaikan identitas berupa KTP, KK, Akta 
Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah) yang sudah difotocopy dan 
sudah di legalisir (nazegelen) oleh Kantor Pos dalam format 
pdf. 

3. KTP atau Identitas Pemohon. 
4. Alamat email. 
5. Nomor Rekening. 

Penerimaan Perkara Gugatan Sederhana 
Persyaratan 
 Membawa Surat Gugatan Sederhana asli 
 Soft copy Surat Gugatan Sederhana dalam format doc./rtf dan 

soft copy Surat Gugatan Sederhana yang sudah ditandatangani 
dalam format pdf 

 fotocopy Bukti yang telah dilegalisir (nazegelen) oleh Kantor 
Pos dan discan dalam format pdf 

 Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan pada 
Kepaniteraan Hukum dan softcopy Surat Kuasa Khusus dalam 
format pdf (Bagi Penggugat yang merupakan Badan Hukum 
atau Pemerintah) 

 foto copy identitas / KTP Penggugat 
 Alamat Email 
 Nomor Rekening 
 

 

Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Banding 
Persyaratan 
 Pemohon banding / Kuasanya hadir dan menyatakan 

permohonan banding 
 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri jika ada. 
 Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada 

kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, 
foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa 
insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli 
penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan 
untuk menjadi kuasa insidentil jika ada. 

 Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh 
petugas. 

 
Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Kasasi 
Persyaratan 
 Pemohon Kasasi / Kuasanya hadir dan menyatakan 

permohonan kasasi. 
 Relaas pemberitahuan putusan Banding. 
 Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada 

kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, 
foto opy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa 
insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli 
penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan 
untuk menjadi kuasa insidentil jika ada. 

 Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh 
petugas. 

 
Penerimaan Perkara Permohonan Upaya Hukum Peninjauan 
Kembali 
Persyaratan 
 Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya hadir dan 

menyatakan permohonan Peninjauan Kembali. 
 Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada 

kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, 
foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa 
insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli 
penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan 
untuk menjadi kuasa insidentil jika ada. 

 Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori 
Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang 
jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut. 

 Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh 
petugas. 

 



 
Penerimaan Perkara Permohonan Keberatan dalam Gugatan 
Sederhana 
Persyaratan 
 Pemohon keberatan / Kuasanya Hadir dan menyatakan 

keberatan secara lisan. 
 Pemohon keberatan / kuasanya menyertakan memori 

keberatan. 
 Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah 

putusan diucapkan / setelah diberitahukan. 
 Pemohon keberatan melampirkan relaas pemberitahuan 

putusan jika ada. 
 Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada 

kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, 
foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa 
insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli 
penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan 
untuk menjaga kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas 
(bagi instansi). 

 Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh 
petugas. 

Penerimaan Permohonan Konsinyasi 
Persyaratan 
 Surat permohonan Konsinyasi. 
 Melampirkan dokumen awal berupa: Fotocopy identitas 

Pemohon dan Termohon, Surat Kuasa yang sudah didaftarkan 
di Kepaniteraan Hukum, Surat tugas dari instansi terkait, Berita 
acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Fotocopy 
surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti 
Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, 
Surat keputusan Gubernur, bupati/wali kota tentang penetapan 
lokasi pembangunan, Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai 
ganti rugi, Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang 
berhak atas objek pengadaan tanah. 

 Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan 
Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima pemohon 
membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir. 

Pemeriksaan Berkas / Inzage oleh Pihak 
Persyaratan 
 Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage. 
 Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di 

daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa 
insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan 
penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri. 

 

Penerimaan Permohonan Eksekusi 
Persyaratan 
 Surat permohonan Eksekusi. 
 Melampirkan dokumen bukti awal berupa fotocopy salinan 

putusan Pengadilan tingkat pertama, salinan putusan tingkat 
Banding, putusan tingkat kasasi, risalah lelang, Hak 
Tanggungan, Groose Akta, Akta Fiducia. 

 Surat tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang 
telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri foto copy 
KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy 
KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP 
penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, 
surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada. 

Penerimaan Memori / Kontra Memori Banding / Kasasi 
Persyaratan 
 Pemohon / Termohon / Kuasanya hadir dan menyampaikan 

Memori / Kontra Memori banding / Kasasi beserta soft copy. 
 Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan 

pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil 
dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan 
surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri. 

 Membayar biaya. 
Pengambilan Salinan Penetapan / Putusan 
Persyaratan 
 Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan 

salinan Putusan / Penetapan. 
 Menunjukkan identitas diri. 
 Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada. 
 Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di 

daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa 
insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan 
penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri. 

 Membayar biaya PNBP. 
Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama 
Persyaratan 
 Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa 

panjar. 
 Menunjukkan identitas diri. 
 Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada. 
 Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di 

daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa 
insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan 
penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri. 

 
 

-  
 

Pengambilan Uang Ganti Rugi / Konsinyasi 
Persyaratan 
 Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang 

Konsinyasi. 
 Identitas diri Pemohon. 
 Surat Rekomendasi pengambilan uang Konsinyasi dari BPN. 
 Surat Pemutusan hubungan yang di keluarkan oleh BPN. 
 Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di 

daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa 
insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan 
penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri. 

 
 

 

Jadwal Pelayanan Bagian Perdata di 
PTSP Pengadilan Negeri Jember 

 
Senin – Kamis Pukul 07.30 – 14.00 WIB 

Jum’at Pukul 07.00 – 14.00 WIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMUA PENDAFTARAN DI BAGIAN PERDATA  
WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI E-COURT 

SEHINGGA PARA PEMOHON  
HARUS MEMPUNYAI ALAMAT EMAIL 

 
 
 
 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ 
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