
Surat panggilan ikrar talak kepada
Termohon yang tidak diketahui atamatnya
{Pasa! 39a ayat {3) HtR)

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1 621iPdt.Gl2020lPA.Gs

Pada hari ini -..hrlr... tanggal .....]3-.Y*. ....y::.... ..... saya Hj. R"
KHAIRANI Jurusita Fengganti pada.Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketui HAalelis
Pengadilan Agama dalam perkara Nomoi ; l62llFdt.Gtzaaa,PA.Gs iangg at 12 M;i ,1zrt

TEI*H MEMANGGIL
Amelia Suryani Tunggal Dewi binti Suyanto, umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal semula di Jl. Medokan Sawah No"56, RT.00a; RW.001, Keldtahan
Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Ksta Surabaya. sekarang berdsmisili di
Psrumahan Alarn Singgasana, Block C.14, RT.002, RW.00S, Desa Bltiting,
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Sekarang tidak diketahui alamatnyi
dengan jelas dan pasti, sebagai "Termohon";

Dalam perkara permohonan cerai talak Nomor: 1621lPdt.G nAzA,PA.Gs antara :

Agus Budi Siswoyo bin Wardi, sebagai ',pemohon"
melawan

Amelia Suryani Tunggal Dewi binti Suyanto, sebagai "Termohon"

!oFV? menghadaB dimuka persidangan Pengadilan Agama Gresik, Jatan Dr. Wahidin
$udirohusodo No. 45 Gresik pada :

Hari/ tanggal
Pukul

dalam sidang pengucapan ikrar talak atas dasar putusan ppngadilan Agama Gresik
tanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 1621ipdt.Gt2020/pA.Gs.

Kemudian kepada Termohon dijelaskan bahwa apabila ia tidak datang menghadap
sendiri atau tidak mengirim wakilnya/kuasanya yang sah, maka pefiohon- OapJ,t
mengucapkan ikrar talak sendiri tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di
wilayafi Republik lndonesia, maka panggilan ini saya sampiikan ;elaiui Bupati 

'Gresik,

sesuai ketentuan 
.pasal 390 ayat (3) HaR, di sana iaya bertemu dan berbicara dengan

KepalaEagian Hukum yang secarabersa{na-sama menandatangani relaas panggilan iii;
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan tiepadanya ien6lli salinan

surat panggilan ini;
Demikian turat panggilan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Kepala

Bagian Hukum Pem_erintsh Kabupaten . Giesif, kemudian pada hari itu juga suiat
panggilan ini ditempelkan pada papan pengumurnan yang disediakan untuk itu;

Yang menerima
An. Sekretaris Daerah

: Senin, 30 Mei 2A22
: 09.00 WlB.
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