Nganjuk, ………………………………………..
H a l

: PENGESAHAN NIKAH

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Jl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk
N G A N J U K
Assalamu‘alaikum Wr. Wb.
Yang bertandatangan di bawah ini, saya :
Nama
: ………………………………………………….bin/binti ……………………………………………………..
Tempat / Tgl. Lahir
: …………………………………… Tanggal ………………………………………….
Umur
: …………. Tahun, Agama Islam
Pekerjaan
: …………………………………………
Pendidikan
: …………………………………………
Tempat kediaman di
: Dsn. ……………………………… RT. ……… RW. ………. Desa…………………………………………..
Kecamatan
…………………………………………….
Kabupaten
…………………………………….
,Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I” ;
(Sesuai KTP)
Nama
: ………………………………………………….bin/binti ……………………………………………………..
Tempat / Tgl. Lahir
: …………………………………… Tanggal ………………………………………….
Umur
: …………. Tahun, Agama Islam
Pekerjaan
: …………………………………………
Pendidikan
: …………………………………………
Tempat kediaman di
: Dsn. ……………………………… RT. ……… RW. ………. Desa…………………………………………..
Kecamatan
…………………………………………….
Kabupaten
…………………………………….
,Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II” ;;
(Sesuai KTP)
Bersama ini Pemohon I dan Pemohon II meng :
1. Bahwa pada (tanggal, bulan, Tahun nikah) . ………………………………………………………………………………………………,
Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat
/ penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan ………………………………………………………………………………………………,
Kabupaten ………………………………………………………………………………, dan pada saat pernikahan tersebut yang
menjadi WALI NIKAH bernama : …………………………………………………………………………………… dan dengan SAKSI
NIKAH masing – masing bernama : ………………………………………………………………………………………………………………………
dan dengan MAS KAWIN berupa ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus ………………………………………………………… dan
Pemohon II berstatus ……………………………………………………; (supaya diisi jejaka / duda/ perawan janda)
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah
………………………………………………………………………………………………………… dan telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan telah / belum dikaruniai …………………… anak, yaitu :
a) …………………………………………………………………………………………………………, umur …………………… Tahun;
b) …………………………………………………………………………………………………………, umur …………………… Tahun;
c) …………………………………………………………………………………………………………, umur …………………… Tahun;
d) …………………………………………………………………………………………………………, umur …………………… Tahun;
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4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta
memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon
I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami istri dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa istri / suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal ……………………………………………………………………………
karena …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Nganjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
PRIMER :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan …………………………………………………………………………………………
Kabupaten Nganjuk pada tanggal ………………………………………………………………………………………… adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
Mohon menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;
Demikian atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.
Hormat Pemohon I,

……………………………………………..

Hormat Pemohon II,

……………………………………………..
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