
 

 

          Pati,                     2020        

Hal. : Permohonan Menjual Harta 

Peninggalan Yang tidak 

terurus 

 

  

 

Kepada : 

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati 

Di – 

PATI 

 

Dengan Hormat , yang bertandatangan dibawah ini  

. N a m a :  

 Tempat/Tanggal lahir :  

 Jenis Kelamin :  

 Alamat :  

 Agama :  

 Status Perkawinan :  

 Pekerjaan :  

 Pendidikan :  

 E-mail :  

 Nomor HP :  

Mohon disebut …………………………. PEMOHON  

 

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan  Menjual Harta Peninggalan Yang 

tidak terurus dengan alasan- alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa di Desa ........... Kecamatan .............. Kabupaten ........... hidup sepasang 

suami isteri bernama ................... dan ......................... ;  

2. Bahwa pasangan suami isteri (................... dan ...............) tersebut dikaruniai 

.....(.................) orang anak, yaitu : 

2.1. ................ 

2.2. ...............dst; 

2.3. ............... (Pemohon); 

3. Bahwa .................... (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 

.............., sedangkan ............ (ibu Pemohon) masih hidup sampai sekarang ; 

4. Bahwa kakak Pemohon yang bernama ............... telah meninggal dunia dan 

semasa hidupnya belum pernah menikah, sedangkan kakak Pemohon yang 

bernama  ..............sejak Tahun ............... atau sekitar ....... (................) tahun yang 



 

 

lalu  hingga sekarang telah pergi meninggalkan Desa .............. dan tidak pernah 

kembali serta tidak diketahui keberadaan/alamatnya ;  

5. Bahwa ayah Pemohon semasa hidupnya, Ibu dan kakak-kakak Pemohon telah 

berusaha mencari keberadaan ................ hingga kemana-mana tetapi tidak 

berhasil menemukannya dan sekarang tidak diketahui kabar beritanya lagi ; 

6. Bahwa Kakak Pemohon semasa hidupnya meninggalkan harta berupa............... 

7. Bahwa karena kakak Pemohon (.............) sudah .........tahun tidak diketahui 

keberadaan/alamatnya dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang maka, 

berdasarkan pasal 463 KUH Perdata, Pemohon mohon agar .............anak laki-

laki/perempuan kelahiran ke ..... dari suami isteri .......... dan ............ (kakak 

Pemohon) dinyatakan dalam keadaan ketidak hadiran dan meninggalkan harta 

yang tidak terurus maka Pemohon sebagai salah satu adik kandungnya bersedia 

ditunjuk sebagai wakil dari ................. tersebut ;  

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan 

ini;  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua 

Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk memeriksa dan menetapkan  sebagai 

berikut :  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  

2. Menyatakan .............. (anak laki-laki kesatu dari suami isteri ....... ......... dan 

............) dalam keadaan ketidak hadiran dan meninggalkan harta yang tidak 

terurus ;  

3. Menetapkan  Pemohon  (..................)  sebagai  wakil  dari  ................... untuk 

mengurus harta peninggalan tersebut; ; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon  ;  

Dan / Atau :  

 

 

Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya ;  

 

                                                                                        Hormat Pemohon, 

 

 

 

                                                                                               ………………. 

 

 


