Hal

: Penetapan Nama

Temanggung, ________________

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Temanggung
Jl. Pahlawan No. 3
Temanggung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
_____________________, umur __ tahun, agama Islam, Pekerjaan ________,
Pendidikan Terakhir __, NIK. _________________ beralamat di
Dusun __________, RT. __, RW. __, Desa ____________,
Kecamatan ____________, Kabupaten Temanggung;
Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”

Dengan Hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama dengan
dalil-dalil/ alasan sebagai beriku:
1. Bahwa pada tanggal __________________ Pemohon telah menikah dengan
perempuan bernama _____________________, sebagaimana petikan dari Buku
Pendaftaran Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
_____________ Kabupaten __________________ Nomor ______________
tanggal ________________;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Dusun ___________, RT. __, RW. ___, Desa ____________ Kecamatan
____________ Kabupaten ____________ dan sudah dikaruniai satu orang anak
bernama _________________, umur __ tahun;
3. Bahwa sejak kecil Pemohon bernama ________________ dan dalam surat-surat
penting milik Pemohon juga bernama ________________ namun setelah
Pemohon menikah di dalam Buku Kutipan Akta Nikah nama Pemohon atas saran
Orangtua berganti menjadi ________________;
4. Bahwa kemudian Pemohon ingin membuat akta anaknya namun mengalami
kesulitan dikarenakan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah dengan
dokumen-dokumen milik Pemohon berbeda nama;

5. Bahwa atas saran Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemohon
diwajibkan

mengikuti

sidang

di

Pengadilan

Agama

Temanggung

guna

mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk memberikan Penetapan Nama
Pemohon yaitu _________________ dan ____________________ adalah satu
orang yang sama sebagai alas hukumnya;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan
mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang namanya tercantum dari Buku Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _______________
Kabupaten

_______________

Nomor

__________________

tanggal

____________ sebagai __________________ adalah sama dengan orang yang
namanya

tercantum

dalam

Kutipan

Akta

Kelahiran

Nomor

_____________________ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, tanggal _____________________;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDER;
Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima
kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat Pemohon,

_______________________

