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Hal : Itsbat Nikah Banjarmasin, …………… 

 Kepada 

 Yth.  Ketua Pengadilan Agama  

 Banjarmasin 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

..…… bin ……., lahir di ………. pada tanggal……….(umur …. tahun), agama ……,            

pendidikan terakhir ….., pekerjaan ………, bertempat tinggal di Jalan         

…………, RT …., No. …, Kelurahan …….., Kecamatan ………, Kota          

Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;  

………. binti ……., lahir di ………. pada tanggal……….( (umur …. tahun), agama            

……., pendidikan terakhir ….., pekerjaan ……., bertempat tinggal di         

Jalan …………….. RT ….., No. ……, Kelurahan …….., Kecamatan         

………….., Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon       

II; 

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah: 

Adapun duduk permohonannya adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal ………. di            

Kelurahan/Desa………………. Kecamatan ……………; 

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka/duda dalam usia           

…… tahun dan Pemohon II berstatus perawan/janda dalam usia …….. tahun,           

yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama …….. dengan wali          

nikah yaitu ……….. Pemohon II yang bernama …….. dengan mahar berupa           

……….; 

3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang          

bernama: 

3.1. ………….; 

3.2. …………..; 

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak            

ada halangan untuk melakukan pernikahan; 
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5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah          

bercerai dan telah dikaruniai ………. orang anak bernama: 

5.1. ………. bin/binti ……… lahir di …….. pada tanggal ………; 

5.2. ………. bin/binti ………. lahir di ……. pada tanggal ……….; 

5.3. ………. bin/binti ………. lahir di …….. pada tanggal ………; 

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena           

pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan          

……………………… saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut         

untuk kepentingan hukum; 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua          

Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini          

agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (…….. bin ………) dengan Pemohon II           

(………. binti ……..) yang terjadi pada tanggal ………. di Kelurahan…………….          

Kecamatan …….., sampai sekarang tidak pernah bercerai; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider: 

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

Pemohon I, Pemohon II, 

 

 

……………….. …………….  

 

 

 

 

 


