
\ Surat panggilan pertama kepada
TergugatTermohon yang tidak diketahui
tempat tinggainya (Ps. i21 HlRl145 RBg)

A.[.2

SURAT PANGGILAN TRELAAS}
Nomor 0743/Pdt. G l2A22lP A.Bgl

Pada hari ini Senin tanggal 04 April 2Q22 *aya, Nur Rohrna Aminiyati, S.H.. Jurusita
Pengganti pada Fengadilan Agama Bangil atas pefintah Ketua Majelis Pengadilan Agama
tersebut:

TELAH MEMANGGIL

Nama : Oki Dwisusanti binti sudjijono
Umur : 30 tahun, agama lslam
Pekerjaan : Karyawati swasta
Tempat kediaman di : Dusun Palang. RT.001 RW.03 Desa Lemahbang, Kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik lndonesia.
Sebagai "Terrnohon";

Supaya datang menghadap pada persidangan yang dis*lenggarakan di :

Pengadilan Agama
Jalan
Pada hari ffanggal
Pukul

Amin Sahri bin Waki,
Oki Owieusanti binti sudjijonc.

Bangil
Raya Raci Bangil
Senin, 15 Agustus 2022
09.00 wlB

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara

sebagai Pemohon
sebagaiTermohon

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat
permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dan atas permohonan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau
kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut diatas;

Oleh kare*a T*rmchsn sudah tidak diketehuialar*atnya dengan j*las daa pastidiwilayah
R.epublik lndenesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1975, maka pemberttahuan ini saya laksanakan
dengan cara menempelkan surat permohonan di papan pengumurnan Pengadilan Agama
Bangildan mengumumkan pula panggilan ini lewat Mass Media atau Radio Suara Pasuruan
dengan permintaan sgar supaya panggilan ini diumumkan agar didengar oleh orang banyak;

Demikian $urat Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh $aya sebagai Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Agama Bangildan Kepala Studio Radio Suara Pasuruan ;
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Surat panggilan kedua kePada

TergugaUTermohon yang tidak diketahui
tempat tiflggalftya (Ps, 121 HlRi145 RBg)

A.lt.2

SURAT PANGGILAH {RELAAS}
Nomor 0743lPdt. G 12A22{P A.Bgl

TELAH MEI1dANGGIL

Oki Dwisusanti binti sudjilono
30 tahun, agama lstam
Karyawati swasta
Duiun Patang, RT.001 RW.03 Desa Lemahbang, Kecamatan

sukorejo, Kabupaten Pasuruan, sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik lndonesia.

Sebagai "Termohon";

Bangil
Raya Raci Bangil
Senin, 15 Agustus 2022
09.s0 wB

sebagai Pemohon
sehagaiTermohon

pada ha6 ini Senin tanggal 09 Mei 2A22 saya, Nur Rohma Aminiyati, S'H.. Jurusita
pengganti pada pengadilan egima Bangil atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama

tersebut:

supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di .

Nama
Umur
Pekerjaan
Tempat kediaman di

Pengadilan Agama
Jalan
Pada harilTanggal
Pukul

Amin Sahri bin Waki,
Oki Dvrrisueanti binti sudjijono,

Radio Suara Pasuruan
Administrasi

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdatatersebut, antara :

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ! dapat mengambil. sehelai salinan

sural gugatan cik*p"nlteraan pengadilan Agama Bangildan atas gugatan tereebut ia dapat

menjaiivju secara lisan atau tertulisyang ditandatanganiolehnya sendiri atau kuasanya yang

sah lerta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

, Oleh kare*a T*rnnshcn sudah tidak diketahui alamatnya d*ngat ielas dan pasti di

wilayah Republik lndonesia, maka panggilan ini say3 laksa*akan sesuai kedentuan pasal 27
peraturan pemerintah Nomor g Tahul- 1975, rnatra pemberitahua* ini saya laksanakan

dengan cara rnenempelkan surat gugatan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil

drn-**ngumumkan pula panggiian ini lewat Mass Media atau Radio Suara Pasuruan

dengan $rmintaan agar supaya panggilan ini diumumkan agar didengar oleh orang banyak;

Demikian Surqt Panggilan ini dib*at dan ditanda tangani oJe! $aVlsebagai .iurusita
pengganti pada pengadilan Agama Bangildan Kepala Studio Radio Suara Pasuruan ;
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