
Pati, 2020

Hal. : Permohonan Ijin menjual 

Kepada:

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati

D i-

PATI

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah in i:

I. N a m a

Tempat/Tanggal lahir 

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama

Status Perkawinan

Pekerjaan

Pendidikan

E-mail

Nomor HP

II. N a m a 

Tempat/Tanggal lahir 

Jenis Kelamin 

Alamat

Agama

Status Perkawinan

Pekerjaan

Pendidikan

E-mail

Nomor HP

Selanjutnya disebut sebagai....................................................PARA PEMOHON;

Perkenankanlah mengajukan permohonan ijin menjual dengan alasan-alasan sebagai 

berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah adalah pasangan suami isteri yang menikah di Pati 

pada tanggal................. , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No............................;
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2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai..........orang anak yaitu ;

3. Bahwa Para Pemohon pada tahun....................... telah membeli sebidang tanah

Sertifikat Hak Milik Nomor .............. luas ............... terletak di Desa

............................................. , Kabupaten Pati dan atas kesepakatan Para

Pemohon, sertifikat tanah tersebut kemudian diatas namakan anak kedua Para 

Pemohon yaitu.................................................... :

4. Bahwa karena Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal 

usaha dan biaya pendidikan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon

bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor..............  luas.........

M2 terletak di Desa Blaru Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atas nama 

............................................... tersebut;

5. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor ............  luas ........  M2

terletak di Desa..................  Kecamatan..............., Kabupaten Pati tersebut, oleh

karena diatas namakan ..................................  yang saat ini masih berumur

.............................  tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa

atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah 

tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan, dan Para 

Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala 

perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik

Nomor ............  luas ..............M2 terletak di Desa ..................... , Kecamatan

................. Kabupaten Pati atas nama................................. tersebut;

6. Bahwa anak pertama Para Pemohon (.................................... ) tidak keberatan

Para Pemohon menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor................... luas...........

M2 terletak di Desa................... , Kecamatan........................Kabupaten Pati atas

nama.........................................................;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam 

permohonan in i;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati 

berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak

untuk atas nama .......................... , lahir di ................... tanggal ........................

dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah 

Sertifikat Hak Milik Nomor ..............  luas .................  M2 terletak di Desa
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........................  Kecamatan ....................  Kabupaten Pati atas

* .......................................................................... ,

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Dan / Atau

Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Hormat Saya,

nama


