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Hal: 	Permohonan Penetapan Ahli Waris    		Surakarta, -------------------

Kepada  :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Surakarta
Di SURAKARTA	

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan segala hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini saya:
---------------------------------------------, umur ------------- tahun, agama Islam, Pekerjaan ------------------, tempat tinggal di ----------------------------------------------------------------------------, Kota Surakarta, sebagai “PEMOHON  ”
Hendak mengajukan penetapan ahli waris dari Almarhum  ------------------------------ alias ----------------------------------------------------------.
Adapun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut :
	Bahwa------------------------------------------------ telah menikah dengan ----------------------------------------------- pada tanggal --------------------- di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----------------------------------, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: -------------------------- tanggal------------------------- dan telah  hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak  dan belum pernah cerai;
	Bahwa ------------------------------------------------ telah meninggal dunia pada hari --------------------------- di -------------------, karena ----------------------- sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan -------------------, Kecamatan -------------------, Kota Surakarta Nomor :-------------------------- tanggal--------------------- dan Isterinya ------------------------------- telah meninggal dunia pada hari ------------------- di --------------------------------, karena ----------------------- sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan -----------------------, Kecamatan -------------------, Kota Surakarta Nomor :-------------------------- tanggal---------------------

Bahwa ayah kandung ------------------------------------ telah meninggal dunia pada hari --------------------------- di -------------------, karena ----------------------- sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan -------------------, Kecamatan -------------------, Kota Surakarta Nomor :-------------------------- tanggal---------------------
Bahwa Ibu kandung ----------------------------------------- telah meninggal dunia pada hari --------------- di -------------------, karena ----------------------- sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan -------------------, Kecamatan -------------------, Kota Surakarta Nomor :-------------------------- tanggal---------------------
Bahwa Ayah kandung ----------------------------------------- telah meninggal dunia pada hari ---------------- di -------------------, karena ----------------------- sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan -------------------, Kecamatan -------------------, Kota Surakarta Nomor :-------------------------- tanggal---------------------
Bahwa Ibu kandung ----------------------------------------- telah meninggal dunia pada hari ------------------- di -------------------, karena ----------------------- sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan -------------------, Kecamatan -------------------, Kota Surakarta Nomor :-------------------------- tanggal---------------------
Bahwa sejak meninggalnya almarhum Ny---------------------------------- sampai meninggalnya -----------------------------------, ----------------------------------- sudah tidak mempunyai saudara selain Pemohon;
	Bahwa almarhum ----------------------------- adalah dua bersaudara sekandung dengan Pemohon dan  tidak ada saudara yang lain;
	Bahwa Pemohon hubungannya dengan para Pewaris adalah sebagai adik kandung Almarhum Ny --------------------------------------
	Bahwa selama perkawinan antara --------------------------------------------------------------------------------------- tersebut telah memeperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas -------------------- m2. SHM -----------------------------tercatat atas nama ---------------------------------------, surat pembayaran PBB nomor ------------------------------ tercatat atas nama ----------------------------------, terletak di ---------------------------- -------------------------------------, dengan batas-batas:
Sebelah Utara      : ---------------------------------------
Sebelah Timur     : ------------------------------------
Sebelah Selatan   : ---------------------------------------
Sebelah Barat      : ---------------------------------------
	Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum ------------------------------------- 
	Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :


PRIMER :
	Mengabulkan permohonan Pemohon.
	Menetapkan, siapa saja ahli waris dari almarhum --------------------------------------
	Membebenkan biaya perkara menurut hokum yang berlaku.

SUBSIDAIR :
   Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan Pemohon, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan mengabulkannya dan terima kasih.

                                                                         

                                                                                                 Hormat Saya
                                                                                                    Pemohon


                                                                                               -------------------------------



