Malang, ................................ 20....
Hal : Gugatan Cerai
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Malang
Di Malang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: .............................. binti .........................;
Umur
: ...... tahun;
Agama
: Islam;
Pendidikan
: ........ (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang
ditempuh saat ini);
Pekerjaan
: Swasta/ (Tulis karyawan PT. .....), atau PNS pada instansi ....,
ex. PNS Dinas ......... Pemkot/ Pemkab.....;
Tempat tinggal
: jalan .........................................................RT. ...... RW. .....
No. ...... Desa/ kelurahan ...................... Kecamatan .............
Kota/ kabupaten ...................., selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;
Dengan hormat, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap:
Nama
Umur
Agama
Pendidikan
Pekerjaan
Tempat kediaman di

:
:
:
:
:
:

........................................ bin ...........................;
........ tahun;
Islam;
...................... (sama dengan pada isian data Penggugat);
...................... (sama dengan pada isian data Penggugat);
semula di jalan .........................................................RT. ......
RW. ..... No. ......
Desa/ kelurahan ......................
Kecamatan ............. Kota/ kabupaten ...................., sekarang
tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di
dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Bahwa permohonan tersebut saya ajukan atas hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten/ kota ............... pada
tanggal ..... .................. (bulan dan tahun) berdasarkan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat
Kutipan Akta Nikah/ Daftar Riwayat Nikah (sesuai dengan Surat yang dimiliki)
Nomor : ...../....../......./......... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
.......... Kabupaten/ kota .................. tanggal ..... .................. (bulan dan tahun);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah .............................(kontrakan/ orangtua Penggugat/ orangtua Tergugat, dst) di

Desa/ kelurahan ................... Kecamatan ...................... Kabupaten/ kota .................
selama lebih kurang ... (..........) tahun/ bulan/ hari. Kemudian Penggugat dengan
Tergugat pindah ke rumah (kontrakan/ orangtua Penggugat/ orangtua Tergugat, dst),
di desa/ kelurahan ......................, Kecamatan ...................... Kabupaten/
kota ................. selama lebih kurang .... (.........) tahun/ bulan/ hari. Setelah itu,
Penggugat dengan Penggugat pindah di rumah bersama di Desa/
kelurahan ................... Kecamatan ...................... Kabupaten/ kota ..................
Terakhir, tinggal di rumah ..............................sampai sekarang (diisi sesuai dengan
keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (ba’daddukhul) namun belum/ telah dikaruniai
keturunan/ yaitu yang bernama:
a. ..........................................., umur ...................;
b. ..........................................., umur .................. ;
c. dst
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan
harmonis, namun kurang lebih sejak (tangal dan bulan) .......................... tahun 2009
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
a. .............................................................................................................................;
b. .............................................................................................................................;
c. .............................................................................................................................;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan ....................... tahun .............. di mana
Tergugat pergi pamit/ tanpa pamit dengan alasan ................../ tanpa alasan yang jelas
dan sah sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan
keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.
Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih
kurang ..................... (...............) tahun ...................... (.............) bulan. Selama itu,
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi/ masih/ jarang berkomunikasi dan
Penggugat sudah tidak lagi / masih/ jarang memberi nafkah, baik lahir maupun batin
kepada Tergugat, serta tidak ada suatu barang apapun yang dapat dipergunakan
sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat
berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga
bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat
benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat
cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak
dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang telah disediakan untuk itu
8. Penggugat sanggup seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai
dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan memeriksa dan
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER :
-

-

Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (................................. bin .....................)
terhadap Penggugat (................................. binti ...............................);
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat
Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu ;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :
Atau apabila Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain,
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Penggugat menyampaikan terima
kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Hormat Penggugat,

...................... binti ..................

