DAFTAR PENERIMAAN PERKARA
Nomor : ………… /Pdt. …. / ………. / PA.TA
Tanggal : ……………………………………….

Tulungagung, ..............
Hal

: Gugatan Cerai

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Jl. Ir.Soekarno-Hatta No. 117
T u l u n g a g u n g

Assalamu‘alaikum War. Wab.
Yang bertandatangan di bawah ini, saya:
Nama
: ...................
Umur
: ....... tahun
Agama
: Islam
Pendidikan
: -...................
Pekerjaan
: ...................
Tempat tinggal
: Dusun ................... RT. RW. No. Desa ............... Kecamatan ...................
Kabupaten Tulungagung
sekarang berdomisili di ....... desa ...... kecamatan ...... kabupaten
Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan:
Nama
: ...................
Umur
: ......... tahun
Agama
: Islam
Pendidikan
: ...................
Pekerjaan
: ...................
Tempat tinggal
: semula di Dusun ................... RT. RW. No. Desa ...................
Kecamatan ................... Kabupaten Tulungagung
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Dengan keterangan dan alasan/dalil - dalil gugatan sebagai berikut:
1.

Bahwa pada tanggal .............., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....................
Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal ..............
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :................., tanggal ................ yang merujuk pada

2.
3.

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus .......... dan Tergugat berstatus ........
Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(a) dirumah sendiri selama ... tahun ... bulan
(b) dirumah orangtua Penggugat selama ... tahun ... bulan
(c) dirumah orangtua Tergugat selama ... tahun ... bulan
(d) dirumah kontrakan / kos selama ... tahun ... bulan
(e) dirumah ........... selama .. tahun ... bulan
Bahwa selama pernikahan tersebut
(a) Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai
anak;
(b) Penggugat dan Tergugat belum berhubungan suami isteri (qobladukhul);
(c) Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak ... orang,
masing-masing bernama:
1) XXXXX, umur ...... tahun;
2) XXXXX, umur ...... tahun;
3) XXXXX, umur ...... tahun;
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan
.......................... tahun ...................... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ....................
Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi
komunikasi / kumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya
mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita
lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat
adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sebagai istri sangat
menderita lahir bathin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan atas alasan hukum
sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
junncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi
meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (...........) terhadap Penggugat (.............).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.
SUBSIDER :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Saya,

( ...............................)

