Semarang
Hal : Permohonan WaliAdhol
Kepada

Yth' Ketua Pengadilan Agama Semarang
Assalamu'alaikum wr. wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
.., umur 35 tahun, agama lslam' pekerjaan tidak
binti
kediaman
tempat
pendidikan SMA,
kerja,

.

RT"" / Rw""Kelurahan """"""

di".'.

Kota Semarang' sebagai Pemohon;
mengajukan permohonan wali adhol dengan

Kecamatan'."..'.""""""'
Dengan hormat, Pemohon
alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

anak kandung dari pasangan suami isteri

1. Bahwa Pemohon adalah
a. Ayah Pemohon
bin
tidak

umur 35 tahun, agama lslam' pekerjaan
kediaman
tempat
SMA,

..

kerja,

:

Pendidikan

di... ..

Kecamatan .......'......'..."' Kota Semarang.

b.

lbu Pemohon

umur 35 tahun, agama

binti
pekerjaan

tidak

kerja,

SMA, temPat

pendidikan

RT....

di... ..

/

lslam,

kediaman

RW....Kelurahan

Kecamatan ........'. "...'..'.. Kota Semarang'

Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan
suami/isteri Pemohon yang bernama

pekerjaan

di.....

calon

:

umur 35 tahun, agama lslam'
Bin/binti
tidak kerja, pendidikan SMA' tempat kediaman
'.""' RT"" / Rw""Kelurahan """""" Kecamatan

KotaSemarang,dihadapanPegawaiPencatatNikahpada
" " ";
Kantor Urusan Agama Kecamatan ... ... ... .....Kabupaten/Kota" " " " "

3'

4'

Bahwa hubungan antara Pemohon
dengan caron suami pemohon hubungan
sudah sedemikian eratnya dan sulit
untuk dipisahkan dan hubungan tersebut
telah berlangsung
... tahun/bulan;

selama

Bahwa selama ini orang tua/pihak
keluarga calon suami pemohon telah
melakukan pendekatan/peminangan
terhadap wali pemohon, namun

ditolak
dengan arasan : (sebutkan dan turiskan
atasan penorakannya)
5' Bahwa dengan demikian pendapat penolakan
wali nikah pemohon tersebut
tidak berorientasi pada kebahagian pemohon
sehingga oreh karenanya
Pemohon tetap bertekad untuk
melangsungkan pernikahan dengan
calon
pemohon;
suami

6'

7

'

Bahwa antara Pemohon dengan
calon suami pemohon tidak ada hubungan
nasab ataupun hubungan sesusuan yang
menjadi harangan bagi pemohon
dan caron suami pemohon untuk
merangsungkan pernikahan;

Berdasarkan arasan/darir-darir

di

atas, pemohon mohon agar

Ketua
Pengadilan Agama semarang
berkenan memeriksa dan mengadili perkara
ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan pemohon
Seluruhnya;
Menetapkan wali nikah pemohon
adalah
wali adhol;

bernama

..bin..

Memerintahkan panitera pengadiran
Agama semarang untuk mengirim
sarinan putusan yang terah memperoreh
kekuatan hukum tetap kepada
pencatat
Pegawai
Nikah yang wirayahnya meriputi tempat
kediaman
Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai pencatat Nikah di tempat
perkawinan penggugat dan Tergugat
dirangsungkan guna dicatat daram
daftar yang disediakan untuk itu;
Membebankan biaya perkara menurut
hukum;
Atau ;
Apabira Pengadiran Agama semarang
berpendapat rain, mohon putusan yang
seadil-adifnya ;
kasih.

Demikian atas terkaburnya permohonan
ini, pemohon menyampaikan terima

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

