Semarang
Hal : Cerai Gugat
KePada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang
Assalamu'alaikum wr. wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini :

binti

.

kerja,

umur 35 tahun, agama lslam' pekerjaan tidak
kediaman
tempat
pendidikan SMA,

...".'..""' RT"" /

di.....

RW""Kelurahan

""""""

Penggugat;
Kecamatan .....'.""...."..'. Kota Semarang' sebagai

dengan ini, mengajukan gugat ceraiterhadap:
-. umur --- tahun, agama
bin

tempat kediaman

pendidikan

Kecamatan

1.

di

Kota Semarang' sebagaiTergugat;

".'..".'."

Denganalasan/dalil-dalilgugatanPenggugatsebagaiberikut:
Penggugat dengan Tergugat telah
Bahwa pada tanggal
Pencatat Nikah Kantor
melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai
tercantum dalam
urusan Agama Kecamatan....... , Kota ......' sebagaimana
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

2.

""'

tanggal

"""""""i

BahwasetelahpernikahantersebutPenggugatdenganTergugattinggal
--, alamat """'selama------ dan terakhir
bersama di rumah
bertempat tinggal di ............

alamat ".. antara Penggugat dan Tergugat

isteri' serta
pernah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami
dikaruniai .... orang anak bernama :
-, Lahir di ---------

1.

tahun

-, Lahir di

2.

pada tanggal

---- bulan ....'..'

pada tanggal ----- bulan .."."'

tahun...........i

yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat / Tergugat serta
Tergugat belum pernah
selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan
bercerai

;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
harmonis, namun

sejak

....... Penggugat dan Tergugat mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

:

a)

b)

4.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
tahun ......., yang
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan

akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak
pernah hubungan suami istri lagi dengan Tergugat sampai sekarang

5.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

/

;

di atas,

antara

pisah ranjang

sejak

karena.....
6. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, maka telah cukup alasan

bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini agar majelis menjatuhkan talak
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Nomor

7 Tahun 1989

84 ayat (1) dan (2) Undang-undang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat

mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil

di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

:

Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim
salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:
Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya

;

Demikian atas terkabulnya gugatan'ini, Penggugat menyampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat

