
Surat panggilan pertama kepada A'll'2

lTergugatlTermohon yang tidak diketahui

\Rat tinosainya (Ps. 121 HlRi 145 RBs)

SURAT PANGGILAN IRELAAS}
Nomor 0656lPdt. G I 2A22P A.Bgl

Pada hari ir.ti Senin tanggal 21 Maret 2*22 saya, Nur Rohnna Aminiyati, S.H.. Jurusita
Pengganti pada Fengadilan Agama Bangil atas peri*tak Ketua ilf,ajetis Pengadilan Aganna

tersebut:

T=I.AH ilJ?EMAilGGIL

Supaya datang menghadap pada per$idangan yang diselenggarakan di

Nama '-

Umur :

Ternpat k*diarnan di l

Pengadilan Agama
Jalan
Pada harilTanggal
Pukul

Mukibat bin Sa*p,
$iti Kholipah binti Sslemuil,

Siti Kholipah binti Salamun
51 tahun, agarna Islant
Peta*i
Dusun Pager Lcr RT S17 RW 07 Sesa Pager Keernata*
Purwosari Kabupaten Pasuruan. Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik lndonesia.
Sebagai "Termohon";

Bangil
Raya Raci Bangil
Senin, 01 Agustus 2022
09.00 wlB

$ebagai Pemahs*
sehagai Term**on

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara :

Sdanjutnya diberitahulan kepdanya balrrra ia dap*t ffiengarfibit rehetai *alinan sural
perynofionan di Kepaniteffian Fengadilan Aganm 8arryil dan atat Fnnohsnen tersekrt ia
dapt menjarrab secam lisan aiau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau
kuasanya yang uh rerta diaiukan pada waktu sidan$ terseh$ di atas;

Oleh karana Termshan sudah tidak diketahuialamatnya dengan ielas dan pastidiwilayah
.Republik lndoneia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1975, maka pemberitahuan ini saya laksanakan
dengan cara menempelkan surat permohonan di papan pengumuman Pengadilan Agama
BanE{ *an mengurnunrkan puta panggilan ini kwat Mass Media atau Radio Suara Pasuruan
dengan permintaan agar supaya panggilan ini diumumkan agar didengar oleh orang banyak;

Demikian Surat Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Saya sebagai Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Agama Bangildan Kepala Studio Radio Suara Pasuruan ;

Radio Suara Pasuruan
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.)anggilan kedua kepada
Jtermohon Yang tidak diketahui

tinggalnya (Ps. 121 HtRl145 RBg)

A.|t.2

SURAT PANGGILAN {RELAAS}
Nomor 0656/Pdt.G ftA221? A-Bgl

Siti KholiPah binti Salamun
51 tahun, agama isiam
Petani
DusunPagerLorRT0lTRW0TDesaPagerKecamatan
PunrvosariKabupatenPasuruan,sekarangtidakdiketahui
alamatnyadenganjelasdanpastidiwilayahRepubliklndonesia.
Sebagai "Termohon":

$ebagai Pemqh+*
sshfigai Tetmohs*

Pada hari ini Kamis tanggal ?1 April 2Q22 saya, lrlur Rohrna Aminiyati, s-H-' Jur*sita

Fengganti pa*a 
=enSaCii*" 

Ag';*" Ba*gil atas perintah Ketua Maielis Pe*gadilan Agarna

tersebut:

TELAI-I MEMANGGIL

Nama
Umur
Pekerjaan
Tempat kediaman di

Pengadilan Agama
Jalan
Pada harilTanggal
Pukr.ll

Supayadatangmenghadappadapersidanganyangdiselenggarakandi"

Bangil
Raya Raci Bangil
Senin, 01 Agustus 2022
09.00 wB

Mxk"ibat bi* SariP,
Siti Ktt*iipair binti Salamu*,

sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut' antara :

selanjutnya diberitahukan kepadanya bahura ia. dapat mengambil sehelai salinaa

surat gr.rgatan di Kep*;;t** rengadilan dgt*t Bangiidan atas gug*an tersebut ia dap*t

***;*iiiu secara risan atau terturis yang ditindatanganiorehnya sendiri atau kuasailya yafig

sah ierta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

oleh karena Termohcn sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di

wilayah Republik lndonesia, maka pr''tggii"n-ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27

peraturan pemeriniafr Nomor I Tahrin- 1g75, mifa pemberitahuan ini saya laksanakan

dengan cara menempelkan surat gugatan di papan pen-gumuman Pengadilan Agama Bangil

dan mengumumkan'-p"iu prnggiT"; it',i tewx'Mass Media atau Radio Suara Pasuruan

dengan permintaan agar supaya panggilan ini diumumkan agar didengar oleh orang banyakl

Demikian surat Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saYa sebagai Jurusita

pengganti paoa penfioiranXgama Bangil dan Kepala Studio Radio Suara Pasuruan ;
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