Pati,

2020

Hal. : Permohonan Wali Ijin

menjaminkan
Kepada :
Yth. 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 Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian adapun
alasan- alasan Pemohon adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon (…………….) menikah dengan seorang laki-laki bernama
…………. pada tanggal …………… sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor …………
tanggal ………..;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan …………dikaruniai .. (….) orang anak,
yaitu:
a. ………., lahir di …., tanggal ……….;
b. ………………………………………
c. …….., lahir di ….., tanggal …..dst;
3. Bahwa suami Pemohon (……….) pada tanggal …………. telah meninggal dunia
karena sakit ……….;
4. Bahwa selain meninggalkan tiga orang anak, almarhum suami Pemohon
(…………..) juga meninggalkan harta peninggalan baik itu harta asal maupun
harta gono gini berupa

…… (……..) bidang tanah yang sertifikatnya masih atas

nama suami Pemohon (………) dan juga atas nama Pemohon dengan suami
Pemohon, yaitu :
4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor …….. luas ……… terletak di Desa ……. ……..,
Kecamatan …….. Kabupaten ………..atas nama ….. ;

4.2. …………dst
5. Bahwa suami Pemohon (……..) semasa hidupnya mengambil pinjaman di Bank
………. dengan agunan/jaminan ke-……. sertifikat atas tanah-tanah tersebut
hingga sekarang;
6. Bahwa karena suami Pemohon (……..) telah meninggal dunia sedangkan
pinjaman dengan agunan ….. sertifikat tanah-tanah atas nama …… tersebut
belum lunas dan Pemohon bermaksud akan meneruskan pinjaman tersebut,
maka oleh pihak bank pinjaman/kredit yang semula atas nama …….
diganti/dialihkan menjadi atas nama ……….I (Pemohon) selaku isteri dari Alm.
……….;
7. Bahwa untuk mengurus penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan jaminan
… (……) sertifikat tanah atas nama ….. di bank tersebut dari semula atas nama
…… (almarhum) diganti ke atas nama ..…….(Pemohon), karena ……. (suami
Pemohon) telah meninggal dunia maka ke ….(……) tanah tersebut yang menjadi
jaminan kredit di bank …….. tersebut beralih menjadi bagian dari para ahli
warisnya yaitu anak-anak almarhum ………. (suami Pemohon) dengan Pemohon
: ………, ………. dan ………., untuk itu perpindahan/peralihan pinjaman dengan
menjaminkan 1…. (……..) tanah atas nama ….. (almarhum) ke atas nama …….
(Pemohon) oleh bank disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris
tersebut;
8. Bahwa karena salah satu anak Pemohon dengan alm. …….. yang merupakah
ahli waris dari alm. ……… yaitu ………., lahir di ……., tanggal …. masih berumur
… tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikotegorikan belum dewasa
maka

untuk

menandatangani

surat-surat

yang

berhubungan

dengan

pergantian/peralihan pinjaman/kredit dengan jaminan … (………..) sertifikat
tanah atas nama …… di bank tersebut dari atas nama …… (almarhum) ke atas
nama M….. (Pemohon) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan
Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin ;
9. 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. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari
anak yang bernama :

-

……………, lahir di …….., tanggal …….. anak suami
isteri ……….. dan ……….,

diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan
perpindahan

pinjaman/kredit

yang

semula

atas

nama

…….

(almarhum suami Pemohon) menjadi atas nama …….(Pemohon)
dengan jaminan sertifikat-sertifikat tanah atas nama …………, yaitu
:…………….
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Dan /Atau :
Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Hormat Pemohon

………….

