HAL:   Isbat Nikah                             			
Surakarta, ................

                                						  Kepada
                         				 Yth.  Ketua Pengadilan Agama Surakarta
                               						 Surakarta

      Assalamu'alaikum wr. wb.

      Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama lengkap dan alias 	:.............................
Tempat/tgl lahir	: ...............................	
Umur                  	:   ...............	 tahun
N I K	;  .................................
Warga Negara           	: Warga Negara Indonesia
Agama                  	: Islam
Pendidikan	: .................
Pekerjaan              	: ---	
Tempat kediaman di     	:  ...........................
                         sebagai Pemohon;
      Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :
1.	Pada tanggal ..................... , Pemohon dengan suami Pemohon bernama ....................... , umur  .. tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ..............., tempat kediaman kelurahan ................... pendidikan terakhir .......... melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di  Kota Surakarta. bernama KUA .............. atau Pemohon tidak tahu identitasnya, 
2.	Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ........................
	Saksi nikahnya masing-masing bernama :
    a.	....................., umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di .................................
    b.	.................... , umur ........ tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di .........................
	Mas kawinnya berupa ................... dibayar .............. Perjanjian perkawinan tidak ada.
	Akad nikahnya dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan .
	Sesudah akad nikah suami Pemohon membaca dan menandatangani ta'lik talak.
3.	Pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus ............... dalam usia ............... tahun.
    Orangtua kandung suami Pemohon :
    Ayah :	.................. , umur ......... tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di .......................... (telah meninggal dunia )
    Ibu  :	.................. , umur ......... tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di ......................... (telah meninggal dunia );
	pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia ..........tahun.
    Orangtua kandung Pemohon :
    Ayah :	.................... , umur ............. tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh , tempat kediaman di .................  (telah meninggal dunia pada tahun ...............);
    Ibu  :	..................... umur  .......... tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan --- , tempat kediaman di .............. (telah meninggal dunia pada tahun ............. );
4.	Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua suami Pemohon dialamat ............ kemudian pindah ke ...................... terakhir di ....................... dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua(2) keturunan yang bernama :
			a. ...............  umur ......... tahun
			b. ...................  umur ................ tahun.
6.	Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7.	Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai ........................;
8.	Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun ................ karena ............
9.	Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .............. dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar kliwon hilang karena dilanda Banjir.
	Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Surakarta, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat ..................
10.	Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1.	Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.	Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon (................. ) dengan suami Pemohon bernama (..................) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan................... pada tanggal ...................  adalah sah;
3.	Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4.	Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
      Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum wr. wb.

                                   						 Pemohon,


									.........................
									
										
	






