3

Perihal : Istbat Nikah			Sukoharjo, ………………….


                                		Kepada :
		Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
                                		Di – 
			Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama ………………………………, Umur ………. tahun (Sukoharjo ………………………..), Agama Islam, Pekerjaan ……… Pendidikan ……….., Tempat kediaman di Dukuh ………………, RT. …………/ RW. ……., Desa ………….., Kecamatan ………….., Kabupaten Sukoharjo.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
Nama ………………………….., Umur ……….. tahun (Sukoharjo …………………), Agama Islam, Pekerjaan …………………., Pendidikan ………., Tempat kediaman di Dukuh ………………, RT. …./ RW. …., Desa ………….., Kecamatan ……………., Kabupaten Sukoharjo.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
Dengan hormat, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Istbat Nikah. Adapun alasan/ dalil - dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :
Bahwa kurang lebih pada tanggal ………………….., Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan ……………., Kabupaten………….., namun Akta Nikah Para Pemohon hilang dan tidak ditemukan, dan setelah Para Pemohon mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ………………………. ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak diketemukan pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan ………………………………….. sesuai surat keterangan Nomor : ……………………………………… tertanggal …………………………….. 
	Bahwa dalam pernikahan para Pemohon : 
	Yang bertindak sebagai Wali Nikahnya adalah Kartomangun bin ________.
	Yang menjadi saksi nikahnya adalah :

	. ___________.
	. _________, 

	Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. ………………………………..) dibayar tunai oleh Pemohon I (……………………………………..).

	Bahwa antara Pemohon I (……………………………………) dan Pemohon II (……………………………………) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundan-undangan yang berlaku.
	Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon (………………………………..) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ……………………………., Kelurahan ……………….. Kecamatan ……………………………… selama ……… tahun ……… bulan, kemudian pada bulan …………………………… pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dukuh ………….. RT. 0…/ RW. ….., Desa …………, Kecamatan …………….., Kabupaten ………., yang berlangsung hingga sekarang selama 17 tahun dan telah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai enam (6 ) orang anak yang bernama : 

	………………………. (anak Pertama, ……………………… tahun, ………….., ……………….), Agama Islam, Pekerjaan ………………., Pendidikan …………., Tempat kediaman di Dukuh ………… RT. ……../ RW. ………, Desa ……, Kecamatan …….., Kabupaten Sukoharjo).
	………………… (anak Kedua,  perempuan, umur …….. tahun, Sukoharjo ………………., Agama Islam, Pekerjaan ………………, Pendidikan ……… Tempat kediaman di Kampung ………………., RT. ………./ RW. …….., Kelurahan …………., Kecamatan ……………., ………………).
	…………………………………… (anak ketiga, ………………, umur ……. tahun, Sukoharjo …………………, Agama K……, Pekerjaan ……………, Pendidikan ………. Tempat kediaman di Dukuh …………… RT………../ RW. ……., Desa ………., Kecamatan ………………, Kabupaten ……………….).
	…………………………. (anak ………………….., ………….., umur …………. tahun, Sukoharjo …………, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan TV Swasta, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Perumahan ………………………, Kelurahan ……………………., Kecamatan ………………………..).

	Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah terjadi perceraian. 

Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
PRIMAIR : 
Mengabulkan permohonan Para Pemohon. 
	Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I (……………………………..) dan Pemohon II (………………………….) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ………………………., pada tanggal …………….. bulan ….. tahun …………..dalah sah.
	Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.
SUBSIDAIR : 
Mohon putusan penetapan dengan seadil-adilnya.
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
				
Hormat Para Pemohon,

Pemohon I							Pemohon II 				


(………………………….)					( …………………… ) 			



