Semarang
Hal : Permohonan Pengangkatan

Anak
Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang
Assalamu'alaikum wr' wb'

Trl:l -

lT:::1111"11i1
pekerjaan

umur

, pendidikan--------- , tempat kediaman di RT.... /
RW....Kelurahan ".".'..... Kecamatan """"""""""' Kota '

sebagai Pemohon l;

bin

------

---, umur --- tahun,

agama

pekerjaan

;ffi;":'" ::: ^";;J:[:": :::::':: :: ?l; i"'1,];;,
sebagai Pemohon ll;

Dengan hormat, dengan ini Pemohon

I da Pemohon ll

berikut
Permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan sebagai

1. Bahwa pada

tanggal

Pemohon

mengajukan

:

I dan Pemohon ll

telah

Nikah Kantor
melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
dalam
urusan Agama Kecamatan....... , KOta ......' sebagaimana tercantum
,... dan sesaat setelah akad
Kutipan Akta Nikah Nomor :..,...

tanggal

nikah

2.

;

jejaka/duda dan
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I berstatus
Pemohon ll berstatus perawan/janda
Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon ll belum dikaruniai
memeriksakan
keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon ll telah berusaha
;

3.
4.

diri secara medis, tetapi tidak berhasil ;
anak dan
Bahwa pemohon I dan pemohon ll berkeinginan untuk mengangkat
mengasuh anak;
Nama
TempaUTanggal Lahir
Agama

Tempat kediaman di

Nama Ayah Kandung

Umur

Agama
Pekerjaan
Pendidikan
Tempat kediaman di

RT........./ RW.
Kecamatan '..

Kelurahan

Kota

..

.

Nama lbu Kandung
Umur

Agama
Pekerjaan
Pendidikan
Tempat kediaman di

..... RT........./ RW

Kelurahan

"'"" Kecamatan

Kota '
akan
telah menyetujui kalau anaknya
tersebut
anak
dari
tua
orang
Bahwa
5.

diasuholehPemohonIdanPemohonll,sertaPemohonIdanPemohon||
tersebut ;

tua angkat dari anak
sanggup dan bersedia menjadi orang
pemohon ll mempunyai / tidak ada hubungan keluarga
6. Bahwa pemohon I dan

denganorangtuakandunganaktersebutyaitusebagai.....'...'..'';
yang timbul dalam

pemohon sanggup membayar seluruh biaya
7. Bahwa para

L

penyelesaian Perkara ini ;
agar
Pemohon I dan Pemohon ll mohon
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,

KetuaPengadilanAgamaSemarangberkenanmemeriksadanmengadili
putusan sebagai berikut:
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

MengabulkanpermohonanPemohonIdanPemohon||Se|uruhnya;

MenyatakansahpengangkatananakyangdilakukanPemohonIdan
Pemohon||terhadapseoranganak|aki.laki/perempuanyangbernama
.... , Yang lahir di
" Pada tanggal
anak kandung dari suami isteri bernama
..'"'"';
binti .
hukum;
Membebankan biaya perkara menurut

' bin'

" dan

Atau:

yang
berpendapat |ain, mohon putusan
Semarang
Agama
Pengadilan
Apabi|a

seadil-adilnYa;

Demikianatasterkabu|nyagugatanini,PemohonIdanPemohon||
menyamPaikan terima kasih'
Wassalamu'alaikum wr' wb'

Hormat Pemohon
Nama lengkaP

Pemohon ll
Nama lengkaP

I

