Marisa, ..................................... 20
Perihal : Permohonan Cerai Gugat
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Marisa
di,Marisa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Umur
Agama
Pendidikan
Pekerjaan
Tempat kediaman di

:
:
:
:
:
:

……………
…………….. tahun
Islam
…………………..
……….
Dusun….. Desa…… Kecamatan…… Kabupaten…….
selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;

Dengan hormat, Penggugat mengakukan gugatan perceraian berlawanan dengan:
Nama
Umur
Agama
Pendidikan
Pekerjaan
Tempat kediaman di

:
:
:
:
:
:

…………………..
…………….. tahun
Islam
……………
…………………..
Dusun….
Desa…..Kecamatan….Kabupaten…….
selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan «0046» sebagai berikut : -------------------1. Bahwa pada tanggal .........., Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ------------------ (Kutipan Akta Nikah Nomor ............ tanggal ..............);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di ---------------------------, kemudian peindah ke rumah
orang tua Tergugat di ----------------------. Selama pernikahan tersebut Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
- -----------------------------, umur ........... tahun;
- -----------------------------, umur ........... tahun ........... bulan, saat ini anak-anak
tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun ………..antara Penggugat dan Tergugat terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang
bernama ------- hal ini Penggugat ketahui dari SMS perempuan tersebut di
ponsel Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat,
Tergugat marah;
b. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk dan jika telah
mabuk sering memukul Penggugat…
c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah
berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan
…………. 20…. yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama ke ------------------------------------------, sejak itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada
nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian
apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

2
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (------------------------) terhadap
Penggugat (-------------------------------------);
3. Menetapkan biaya perkara, menurut hukum;
Subsidair:
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Hormat Penggugat,

Nama Jelas

