
 
blanko itsbat nikah (Wali Hakim) 

Hal : Perwalian          Banjarmasin, …………….. 

 

Kepada Yth. 

Ketua Pengadilan Agama Klas 1A  

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; 

      Dengan ini mengajukan Perwalian; 

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan suami/istri Pemohon(……. bin/binti ………)       

adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal ………..         

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ………….. yang       

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ………….       

tanggal ……………….; 

2. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung/Ibu Kandung dari anak        

yang bernama:  

2.1. ………… bin/binti …………. lahir di ………….. pada tanggal        

……………….; 

2.2. ………… bin/binti …………. lahir di ………….. pada tanggal        

……………….; 

3. Bahwa suami/istri Pemohon (……….. bin/binti …………) meninggal       

dunia pada tanggal ………….. sebagaimana Kutipan Akta Kematian        

Nomor: ……………………… yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan       

………… pada tanggal ………………; 

4. Bahwa oleh karena anak tersebut di bawah umur sehingga         

menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum,        



 
blanko itsbat nikah (Wali Hakim) 

maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk         

ditetapkan sebagai wali anak dari anak tersebut dan Pemohon         

diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan        

atas nama anak-anak tersebut; 

5. Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus …………………….       

berupa Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan       

luas …….. M2 (………. Meter Persegi)terletak di Jalan        

…………Kelurahan ………. Kecamatan …………… Kota ……….. dengan       

batas–batas Patok Kayu Ulin sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : …………………..  

- Sebelah Timur : ……………………. 

- Sebelah Selatan : ………………….. 

- Sebelah Barat : ……………………. 

Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor:………. yang        

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten …………….      

pada tanggal …………… atas Nama: ………….. 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon       

kepada Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim         

yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan       

sebagai berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (……… bin/binti …………)      

sebagai wali yang sah dari anak yang bernama:  

2.1. ……….. bin/binti ………………. lahir di Banjarmasin pada       

tanggal …………………; 

2.2. ………… bin/binti …………. lahir di ………….. pada tanggal        

……………….; 

Guna untuk mengurus …………………. berupa Sebidang tanah       

diatasnya berdiri sebuah bangunan luas ……….. M2 (………….        

Meter Persegi)terletak di Jalan ……………..Kelurahan ……………..      
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Kecamatan …………. Kota …………. dengan batas–batas Patok Kayu        

Ulin sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : ………………….  

- Sebelah Timur : ………………… 

- Sebelah Selatan : ……………. 

- Sebelah Barat : …………… 

Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor:………. yang       

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten ……………….      

pada tanggal …………. atas Nama: ………. 

3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum; 

Subsider : 

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon       

menyampaikan terima kasih; 

 

Wassalam, 

Pemohon, 

 

 

 

……………………….. 

 
 


