Temanggung, _______________________
Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Temanggung
di Jl. Pahlawan No.3
Temanggung
Hal : Permohonan Wali Adhol
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Yang bertanda tangan di bawah ini, ___________________________, umur __ tahun,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir __, Pekerjaan ________, beralamat di Kampung
______________ RT. ___ / RW. ___, Desa _________, Kecamatan ____________,
Kabupaten Temanggung; Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Izin kawin dan Penetapan Wali
Adhal dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :
1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
a. ________________, umur __ tahun, Agama Islam, Pekerjaan _________,
beralamat di Kampung ______________ RT. ___ / RW. ___, Desa
_________, Kecamatan ____________,, Kabupaten Temanggung;
b. ________________, umur __ tahun, Agama Islam, Pekerjaan _________,
beralamat di Kampung ______________ RT. ___ / RW. ___, Desa
_________, Kecamatan ____________,, Kabupaten Temanggung;
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon
yang bernama ____________________, umur __ tahun, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir ____, Pekerjaan ____________, beralamat di Kampung
___________ RT __ / RW __, Desa __________, Kecamatan ____________,
Kabupaten Temanggung; di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan ___________, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa dikarenakan ayah Pemohon yang bernama _______________ telah
meninggal dunia, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung
Pemohon yang bernama _____________________, umur __ tahun, Agama Islam,
Pekerjaan ____________, beralamat di Kampung ___________ RT __ / RW __,
Desa __________, Kecamatan ____________, Kabupaten Temanggung;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut
demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 10
(sepuluh) tahun;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon / keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga
calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara
Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah
meminang Pemohon berkali-kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak tanpa
alasan yang jelas;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali
Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan
calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi
ijin dan menolak menikahkan;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak
berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk
melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitupula calon suami
Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai
pekerjaan dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulannya;
b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan
ketentuan Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan
memutus perkara permohonan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami
Pemohon bernama ________________________;
3. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama ________________________
adalah wali adhal;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __________ Kabupaten
Temanggung berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon
sebagai Wali Hakim;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Hormat kami,
Pemohon

________________________

