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Surat panggilan pertama kepada
Tergugat/Termohon yang tidak diketahui
tempat tinggalnya (Ps. 121 HlRl145 RBg)

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Tempat kediaman di :

Pengadilan Agama
Jalan
Pada harilTanggal
Pt:kui

: Bangil
: Raya Raci Bangil
: Selasa, 16 Agustus2Q22
: 09.00 WB

A.u.2

Tai Chiang Fang bin Taikim Tun
52 tahun, agama lslam
Pedagang Kepiting
Jalan Bader 214, RT.001 RW"003, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan
Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik lndonesia. Sebagai
"Tergugat";

SURAT PAr*GGTLAN {RELAAS}
Nomor 0753/Pdt.G l2A22P A.Bgl

Pada hari ini Selasa tanggal 05 April 2A?2 saya, Nur Rohma Aminiyati, S.H.. Jurusita
Fengganti pada Pengadilan Agarna Bangil atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama
tersebut:

TELAH MEMANGGIL

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalarn perkara perdata tersebut, antara

Any Yunita hinti Moh. Ahya,
Tai Chiang Fang bin Taikim Tun,

sebagai Penggugat
sebagai Tergugat

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

. Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatilya dsrgan ielas dan Fasti di
wilayah Republik lndonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1975, maka pemberitahuan ini saya laksanakan
dengan cara menempelkan surat gugatan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil
dan mengumumkan pula panggilan ini lewat Mass Media atau Radia Suara Pasuruan
dengan permintaan agar $upaya 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 ;
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A.lt_2Surat panggilan kedua kePada

TergugatJTermohon yang tidak diketahui

tempat tinggalnya (Fs. 121 HIR/145 RBg)

Pada hari ini senin tanggal 09 Mei 2A22 saya, Nur Rohma Aminiyati, s'H" Jurusita

pengganti pada pengadiiun ndJ*" Bangil atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama

tersebut.

SURAT pANGGILAN {RELAAS}
Nomor 0753/Pdt.G l2A22lP A.Bgl

TELAH MEMANGGIL

Tai Chiang Fang bin Taikim Tun
52 tahun, agama lslam
Pedagang KePiting
Jatan-galer i14, nf"OOl RW.003, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan

Bangil, Kabupaten Pasuruan. sekarang tidak diketahui alamatnya

Oen{an jetas dan pasti di wilayah Republik lndonesia' Sebagai

"Tergugat";

supaya datang rnenghadap pada persidangan yang diselenggarakan di '

Pengadilan Agama
Jalan
Pada harilTanggal
Fukul

$ehubungen dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdatatersebut, afltara :

sebagai Penggugat
sebagai Tergugat

Radio Pasuruan

Nama
Umur
Pekerjaan
Tempat kediaman di

. Bangil
: Raya Raci Bangil
: Selasa, 16 AgustusZQ22
: 09.00 WIB

Any Yunita binti Mah. AhYa,
Tai Chiang Fang bin Taikim Tun.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia" dapat mengambil. sehelai salinan

surat gugatan Oik"punid;; i;ng*ilit", ngama Bangit$an atas gugatan tersebut ia dapat

**nir*Jo secara lisan atau tertufiJyang ditandatanganiolehnya sendiri atau kuasanya yang

safr se*a dialukan pada waktu sidang tersebut di atas;

' sleh lcar€na Tergugat sudah tidak dikatahui alamatflya dsngal. Elas dan paeti di

witayah Rtpublik lnOoneiial maka panggi6n-r1i t"y3 laksenakan sesuai ketentuan pasal2T

peraturan pemerintah Nornor g Tah;J 1975, mata pemberitahuan ini saya laksanakaft

dengan cara menempelkan surat gugatan di paparr pengumuman Pengadilan Agama Bangil

Cur,*m*ngumumkan-prf, p""Sgiia; inl lewat Mass UeCia atau Radio Suara Pasuruan

dengan permintaan agar supaya panggilan inidiumurfikan agar didengaroleh srang banyak;

Demikian $urat panggilan ini dibuat dan ditanda tangali oleh Saya sebegaiJurusita
pengganti pada Pengadilanfigama Bangildan Kepala Studio Radio Suara Pasuruan ;
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