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Perihal : Permohonan Pengangkatan Anak	   
Sukoharjo, ……….. 201……

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
Di -
        Sukoharjo

Assalamua’laikum wr. wb.
Dengan segala hormat, perkenankanlah yang bertanda tangan di bawah ini Saya:
________ bin _______, Umur ___ tahun (Tempat tanggal lahir, ........,tgl/bln/thn), Agama ____, Pekerjaan _______, Pendidikan _____, Tempat kediaman di Dukuh/ Kampung _____, RT. __ / RW. __, Desa/ Kelurahan ________, Kecamatan _____, Kabupaten ______.
Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I
________ binti _______, Umur ___ tahun (Tempat tanggal lahir, ..........,tgl/bln/thn), Agama ____, Pekerjaan _______, Pendidikan _____, Tempat kediaman di Dukuh/ Kampung _____, RT. __ / RW. __, Desa/ Kelurahan ________, Kecamatan _____, Kabupaten ______.
Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II
Dengan hormat Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon, hendak mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap seorang anak :
Nama ………….. bin/binti ………, Umur …… tahun, Tempat kediaman di Dukuh/ Kampung _____, RT. __ / RW. __, Desa/ Kelurahan ________, Kecamatan _____, Kabupaten ______. 
dengan alasan-alasan/ dalil-dalil sebagai berikut : 
	Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ……., Kabupaten ………, Propinsi ………. pada tanggal ………….. (Kutipan Akta Nikah Nomor : ……./…./…./…..) tertanggal …………..  dengan status Jejaka dan Perawan.
	Bahwa selama pernikahan lebih kurang …….. tahun ….. bulan, Para Pemohon telah hidup rukun selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan/ anak dan atas kesepakatan bersama hendak mengangkat anak yang lahir pada tanggal …. bulan ……. tahun …… yang bernama ………… bin/binti ………… sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh …………………….
	Bahwa bapak kandung (................. bin .................) dan ibu kandung (............... binti .........................) anak tersebut adalah dalam keadaan ekonomi keluarga yang sederhana/ kurang mampu dan sekarang mereka telah dikaruniai dua (2) orang anak kandung dan empat orang anak hasil pernikahan sebelumnya. 

Bahwa, kurang lebih pada bulan …………. tahun ………. (anak masih dalam kandungan) telah terjadi kesepakatan dan disetujui bersama penyerahan anak dari orang tua kandung (………… bin ………. dan …… binti ……….) kepada kepada Para Pemohon (berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan ………., Kecamatan ………, Kabupaten ……….. dan ditanda tangani oleh orang tua kandung, Para Pemohon serta saksi-saksi). 
	Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna mengasuh dan mendidik anak tersebut.
Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho ALLAH SWT, Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat.
Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.
Bahwa untuk kepentingan pengaturan hak waris atas harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan hukum islam yang berlaku di Indonesia.
Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :
PRIMER :
Mengabulkan permohonan para Pemohon 
	Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama …………. binti …………, umur ….. tahun.
	Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
SUBSIDER :
Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya :
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon;
on sampaikan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Hormat Para Pemohon,
	Pemohon I 	Pemohon II
	(………………..) 	(…………………)

