
\ Surat Panggilan Pertama kePada

\ TergugauTermohon vang tialt Ot-fg!1ttyi' 
tempat trnggalnya (Ps. 121 HtRi145 RBg)

SURAT PANGGILAN (RELAAS}
Nomor 0646/Pdt.G l2022lP A'Bgl

A.il.2

sebagai Pemahon
sebagaiTermohon

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 Maret 2A22 saya, Nur Rohma Aminiyati, s'H" Jurusita

pengganti pada PenguOit*n*Igr*" Bangil atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama

tersebut :

TELAH MEMANGGIL

Wahyu Sugiati binti Suharto
39 tahun, agama lslam
Mengurus Rumah Tangga
Dsn-Jati Kauman nr: -oor 

RW: 001 Desa cendono Kecamatan

Punuosari Kabupaten Pasuruan, sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik lndonesia.

Sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di .

Umur :

Pekerjaan :

Tamyis hin Nasir,
Wahyu Sugiati binti Suharto,

Radio Suara Pasuruan

Bangil
Raya Raci Bangil
Senin, 01 Agustus 2022
09.00 wlB

Pengadilan Agama
Jalan
Pada harilTanggal
Pukul

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tereebut' antara

$elanjurnya diberitahukan kepadanYa bahwa iacrp* mengambil sehelai salinan surat

p.r*of,oir"rLCi Xepaniteraan fengaCllan Agama Aangit dan atas permohanan tersebut ia

irp"t menjawab secara lisan aiau tertufs yang ditandatangani olehnya sendiri atau

iurony" yang sal'r serta diaiukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alam*tnya dengan iela$ dan pastidiwilayah

n"p"ilir inConesia, *"f" panggilan ini saya laksaiakan sesuai ketentuan paeal 27

peraturan pemerintah Nornor g Tahun 1975-, maka pemberitahuan ini saya laksanakan

dengan cara menempolkan surat permohonan di papan -pengumuman 
Pengadilan Agama

Bangil dan mengu*"*t"n puta paiggilan ini lewat Mass Media atau Radio Suara Pasuruan

dengan prmintaan agar supaya panggilan ini diumumkan agar didengar oleh arang banyak;

Dernikian $urat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Saya-sebagai Jurusita

pengganti pada pengaOiiin Agama Bangildan Kepala Studio Radio Suara Pasuruan ;
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Surat panggilan kedua kePada

TergugaUTermohon yang tidak diketahui

tempat tinggalnya {Ps. 12i t'llR/145 RBg)

A.il.2

SURAT PANGGILAN {RELAAS}
Nomor 0646/Pdt.G {2A22P A.Bgl

pada hari ini Senin tanggal 18 April 2A22 saya, Nur Rohma Aminiyati, S.H-" Jurusita
pengganti pada pengadilan AgJma Bangil atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama

tersebut :

TELAH MEMANGGIL

Wahyu Sugiati binti Suharto
39 tahun, agama islam
Mengurus Rumah Tangga
Dsn lati Kauman RT: 001 RW: 001 Desa Cendono Kecamatan

Purwosari Kabupaten Pasuruan, sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik lndonesia.

Sebagai "Termohon";

supaya datang r"nenghadap pada persidangan yang diselenggarak'an di .

Nama :

Pekerjaan :

Tempat kediaman di :

Pengadilan Agama
Jalan
Pada harilTanggal
Pukul

Tamyis hin Nasir,
Wahyu $ugiati binti Suherto,

Radio Suara

Bangil
Raya RaciBangil
Senin. 01 Agustue 2022
09.00 wB

Sehubunga$ denga* akan dilaksanakan sidang dalarn per*ara perdata tersebut, antara :

sebagai Pemohon
sebagaiTermohon

$elanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia. dapat mengambil. sehelai salinan

suret gugatan Oikep"niteraan Pengadilan Agama Bangildan alas gugatan tersebut ia dapat

men;jwi5 secara lisan atau tertulisyang ditandatanganiolehnya sendiri atau kuasanya yang

sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di das;

' Olalr karena Termohon sudah tidak dikdahui alamatllys #ngBn ielas dan pa*ti di

wilayah hepublik lndonesia, maka panggilan ini uya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27
peraturan Femerintah Nornor g Tahun 1975, maka pemberitahuan ini saya laksanakan

dengan cara menernpelkan surat gugatan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil

dan*mengumumkan pula panggilan ini lewat Mass Media atau Radio $uara Pasuruan

dengan pirmintaan sgar supaya panggilan ini diurnumkan agar didengar oleh orang banyak;

Demikian Surat Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh $aya_sebagai Jurusita
pengganti pada Pengadilan Agama Bangildan Kepala Studio Radio Suara Pasuruan ;
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