Marisa, .............................
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Marisa
diMarisa

Assalamu'alaikum wr. wb.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Umur
Pendidikan
Pekerjaan
Tempat tinggal di

:
:
:
:
:

…………….
…….. tahun, Agama Islam
……………………
………….
Dusun.. Desa...Kecamatan..Kabupaten...........
“PEMOHON I”;

Nama
Umur
Pendidikan
Pekerjaan
Tempat tinggal di

:
:
:
:
:

…………….
…….. tahun, Agama Islam
……………………
………….
Dusun..
Desa...Kecamatan..Kabupaten...........
“PEMOHON II”;

sebagai

sebagai

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan dalil-dalil/alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal ............ Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama
........., yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama
Kecamatan ........., Kabupaten ........., bernama ..........., dengan wali nikah
……………… Pemohon bernama ........., adapun yang menjadi saksi adalah .......... dan
............, dengan maskawin berupa ..........;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus ..........., sedang istri Pemohon
berstatus ...........;
3. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak
sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal
Dusun.... Desa......Kecamatan...Kabupaten dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan istri
Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ......Kabupaten...., dan setelah Pemohon
mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut .............. Oleh
karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan .....................;
7. Bahwa……………..;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (…………) dengan Pemohon II
(…………) yang dilaksanakan pada tanggal …….. bulan…….. 20….. di Desa
……….., Kecamatan ………., Kabupaten ………………..
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDAIR:
Atau menjatuhkan putusan lain seadil adilnya.
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.
Pemohon I,

Pemohon II,

Nama Jelas

Nama Jelas

