Perihal : Cerai Gugat	Sukoharjo, ………… 201….
                                	
	Kepada :
	Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
                                	Di – 
	Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini Saya:
________ binti ___________, Umur __ tahun (Tempat lahir _____, Tanggal Lahir __/__/____), agama Islam, Pekerjaan ____, Pendidikan ____, Tempat kediaman di Dukuh _____, RT. __ RW. __. Desa ____, Kecamatan ______, Kabupaten _______.
Selanjutnya mohon disebut sebagai  Penggugat.
Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap dengan Suami Saya:
________ bin ___________, Umur __ tahun (Tempat lahir _____, Tanggal Lahir __/__/____), agama Islam, Pekerjaan ____, Pendidikan ____, Tempat kediaman di Dukuh _____, RT. __ RW. __. Desa ____, Kecamatan ______, Kabupaten _______.
Selanjutnya mohon sebagai Tergugat.
Adapun alasan/ dalil - dalil  gugatan Penggugat sebagai berikut :
	Bahwa pada tanggal ……………….., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ……….., Kabupaten …………, Propinsi ……… (Kutipan Akta Nikah Nomor ……./……/…../…… sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ………….. tertanggal …..…..). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
	Bahwa sesaat setalah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta’lik talaknya.
	Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul/qobla dukhul) dan dikaruniai …… (….) orang anak bernama : 

	…………. (laki-laki/perempuan : umur …… tahun).

Risma Hidayanti (perempuan : umur 9 tahun).
Yang sekarang ikut Penggugat/Tergugat.
	Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh ………. RT. ….. RW. …., Desa ……….., Kecamatan ………, Kabupaten ………. selama …… tahun …. bulan. 
	Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun sejak tanggal ….. bulan ……. tahun ……., rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena Tergugat tanpa pamit dan tanpa ijin kepada Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan sejak saat Tergugat pergi sampai sekarang tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, yang hingga sekarang berlangsung selama ….. tahun.

Bahwa pada tanggal ……. bulan …….. tahun …….., kakak kandung Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan menemui Tergugat dengan maksud untuk menasehati dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil. Kemudian pada tanggal …… bulan …… tahun …….., Penggugat bersama anak-anak datang dan menemui Tergugat juga bermaksud untuk berdamai dan mengajak Tergugat agar hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun juga tidak berhasil. 
	Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat telah benar-benar tidak memberi nafkah wajib, membiarkan dan tidak memperdulikan nasib Penggugat, dengan demikian Tergugat telah benar-benar melanggar perjanjian taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, sehingga alasan perceraian ini telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
	Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tesebut di atas Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga telah benar-benar pecah dan Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak satu khul’i Tergugat kepada Penggugat.
	Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
Mengabulkan gugatan Penggugat.
Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi.
Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (……….. bin ………..) kepada Penggugat (………….. binti ………..) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
	Membebankan biaya Perkara menurut ketentuan hukum.
SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.
Wassalamu’alikum wr. wb.

Hormat Penggugat


( …………………. )

