
\ surat panggilan pertama kepada 
A'll 2

\ TergugatlTermohon yang tidak diketahui
\ tempat tinggalnya (Ps. 121 HIR/1a5 RBg)

SURAT PANGGILAN {RELAAS)
Nomor 08 1 6/Pdt.G I 2A22lP A -Bgl

pada hari ini Jum'at tanggal 22 April 2022 saya, Nur Rohma Aminiyati, S.H.. Jurusita

pengganti pada pengadilan Agama Bangil atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama

tersebut :

TELAH MEMANGGIL

supaya datang menghadap pada per$idangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama
Jalan
Pada hariffanggal
Pukul

$ehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut' antara

Nama :

tjmur :

Pekerjaan :

Tempat kediaman di :

Anang Fauzi bin Aji PraYitno,
tJmi Fadilah binti YusuP,

Radio $uara Pasuruan

Umi Fadilah bintiYusuP
28 tahun, agama lslam
lbu Rumah Tangga
Dusun Bekacak. RT.001 RW.003,Desa/Kelurahan Kolursari,

Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sekarang tidak diketahui

alamatnya dengln jelas dan pasti di wilayah Republik lndonesia'

Sebagai "Termohon";

Bangil
Raya Raci Bangil
Kamis, 01 SePtember 2A22
09 00 wB

sebagai Pemohon
sebagaiTermohon

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia_dapat mengambil eehelai salinan surat

permotronandi Kepaniteraan pengadilan Agama Bangil dan atas permohonan tersebut ia

Oapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri dau

kuasanya ying sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Ol*h k*rena Termohsl sudah tidak diketahui alamatnya densan jelas dan Bastidiwilayah
nepuAlif lndonesia, mat<a panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal ?7

peiaturan pemerintah Nomor g-tahun 1975, maka pemberitahuan ini saya laksanakan

dengan cara menempelkan surat permohonan di papan pengumuman Pengadilan Agama

eanlit dan mengumumkan pula panggilan ini lewat Mass Media atau Radio Suara Pasuruan

een{an permintian agar supaya panggilan ini diumumkan agar didengar oleh orang banyak;

Demikian Surat panggilan ini dibuat dan dita*da tangani oleh-Saya-sebagai Jurusita
pengganti pada PengaOitan Agama Bangil dan Kepala Studio Radio Suara Pasuruan ;
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SURAT PAHGGILAN {RELAAS}
Nomor 081 6lPdt.G 2A22P A.BEI

Pada hari ini Minggu tanggal 22 Mei 2Q22 saya, Nur Rohma Aminiyati, S.H.. Jurusrta
Pengganti pada Pengadilan Agama Bangil atas perintah Ketua Majeiis Pengadilan Agama
tersebut :

IELAH MEMANGGIL

,rat panggilan kedua keparJa
r.ergugatlTermohon yang tidak diketahui
tempat tinggalnya {Ps. 121 HIR/I45 RBg)

Nama :

Umur .

Pekerjaan :

Tempat kediaman di :

Anang Fauzi bin Aji Prayitno,
Umi Fadilah binti Yusup,

A_n"2

Umi Fadilah bintiYusup
28 tahun, agama islam
lbu Rumah Tangga
Dusun Bekacak. RT.001 RW.003,DesalKelurahan Kolursari,
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik lndonesia.
Sebagai "Termohon",

sebagai Pemohon
sebagaiTermohon

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di .

Pengadilan Agama : Bangil
Jalan : Raya Raci Bangil
Pada hari /Tanggal : Kamis, 01 September 2eZ2
Pukul : 09.00 \trdlB

Sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan
sural gugatan diKepaniteraan Pengadilan Agama Bangildan atas gugatan tersebut ia dapat
menjawab sec€ra lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiriatau kuasanya yang
sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut diatas;

, Oleh karena Termahon sudah tidak diketahui alamatrlra dengan jelas dan pa*ti di
wilayah Republik lndonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasel 27
Peraturan Pemerintah Nomor g 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 Radio Suara Pasuruin
dengan permintaan agar supaya panggila* ini diumumkan 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 ;

Radio Suara Pasuruan Pengganti
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