Pati,

2020

Hal. : Permohonan Nama satu orang
yang sama

Kepada :
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati
Di –
PATI
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Tempat/Tanggal lahir

:

Jenis Kelamin

:

Alamat

:

Agama

:

Status Perkawinan

:

Pekerjaan

:

Pendidikan

:

E-mail

:

Nomor HP

:

Selanjutnya disebut sebagai ………………….............………………….PEMOHON ;
Perkenankanlah mengajukan permohonan ini dengan alasan-alasan sebagai
berikut :
1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ………….
dan …………….. ;
2. Bahwa Pemohon lahir di …….., tanggal …………., dan diberi nama ………….,
sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : ………, tertanggal …………….;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan ……….

pada tanggal ……….. dengan

menggunakan nama ……….., sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : …… ;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan ………, Pemohon mempunyai nama
Indonesia ……………..;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama
………… bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan
nama tersebut ;
6. Bahwa nama …………… tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK),, Kartu BPJS

-2Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank BCA, sedangkan di
Sertifikat HM No. ….. nama Pemohon tertulis atas nama …….. ;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa
Pemohon yang bernama ……… yang Lahir di Pati, tanggal ……. seperti yang
tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi
Prudential, Buku Tabungan di Bank BCA dengan …… yang tertulis pada
………………dan ………. yang tertulis di …………, sebenarnya adalah nama satu
orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
9. Bahwa

Pemohon

bersedia

menanggung

segala

biaya

yang

timbul

dari

Permohonan ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati
berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama ……….yang lahir di .., tanggal ………. dengan …………
dan …………. adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hormat Saya,

…………………

