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Lampiran A : Formulir Pendaftaran Permohonan Kolektif 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2012 

 

…………..,………………. 

 

Kepada Yth.  

Ketua Pengadilan Negeri …….. 

di …….. 

 

Yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama     :  

Tempat dan tanggal lahir   :  

Agama    :  

Pendidikan    :  

Pekerjaan    :  

Alamat    :  

Nama Anak yang dimohonkan  :  

selanjutnya, disebut sebagai Pemohon,  

mengajukan permohonan penetapan pengadilan terhadap pencatatan kelahiran: 

 

tentang permasalahannya:  

1. Bahwa pada tanggal ………………………………………….. di ........…………. 

telah lahir anak laki-laki/perempuan;  

2. Bahwa anak laki-laki/perempuan tersebut lahir dari orang tua bernama ............... 

.................................................................................; 

3. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas anak tersebut didukung dengan 

surat kelahiran dari …………………………………. dan/atau dua orang saksi yaitu 

…………………………….yang beralamat di .......…………………………..........dan 

…………………yang beralamat di ………………………………………………… ; 

4. Bahwa pencatatan kelahiran atas anak tersebut mengalami keterlambatan 

selama lebih dari satu tahun sejak kelahirannya;     

5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas 

waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; 

6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut, oleh karena 

sudah di luar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari 

Pengadilan Negeri ; 
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan 

kepada Bapak/Ibu  agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan 

Penetapan sebagai berikut:  

1. Mengabulkan permohonan pemohon;  

2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama …………………, jenis 

kelamin ………….., lahir di ………., pada tanggal …………. yang lahir dari orang 

tua bernama …………...............................; 

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon. 

 

Pemohon 

 

 

 

 

(…………………………………)  
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Lampiran B : Surat Panggilan (Relaas)  

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2012 

 

SURAT PANGGILAN  

Nomor: …………………………….. 

 

Pada hari ini ………………………………….. saya ………………………………………….. 

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri …………………………. atas perintah hakim 

Pengadilan Negeri tersebut:  

 

TELAH MEMANGGIL: 

1. Nama :   

Alamat  :  

Perkara Nomor : 

2. Nama :   

Alamat  :  

Perkara Nomor : 

3. Nama :   

Alamat  :  

Perkara Nomor : 

4. Nama :   

Alamat  :  

Perkara Nomor : 

5. Nama :   

Alamat  :  

Perkara Nomor : 

6. Nama :   

Alamat  :  

Perkara Nomor : 

7. Nama :   

Alamat  :  

Perkara Nomor : 

8. Nama :   

Alamat  :  

Perkara Nomor : 

 

(dan seterusnya sesuai dengan jumlah pemohon) 
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Supaya datang bersama dua orang saksi untuk menghadap di muka sidang Pengadilan 

Negeri …………………………………… pada hari …………… tanggal ………………… 

untuk pemeriksaan perkara permohonan.  

 

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor …………………. 

maka untuk pemanggilan pemohon atas permohonan penatapan pengadilan terhadap 

pencatatan kelahiran yang diajukan secara kolektif maka pemanggilan dapat dilakukan 

secara kolektif melalui kantor pemerintah Kabupaten/Kota.  

 

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.  

 

Jurusita Pengganti  

 

 

 

 

(………………………………………………….)  

 

 

 


