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				Sukoharjo, ……………..2018
Perihal : Gugatan Hak Asuh Anak 

Kepada :
Yth.  Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
Di – 
SUKOHARJO


Assalamu'alaikum wr. wb.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
nama …………………………., Umur …………….tahun (TTL), Agama Islam, Pekerjaan ……………….., Pendidikan …………, Tempat kediaman di …………………………, RT. …../ RW. ……, Kecamatan ………….., Kabupaten ………………………………. 
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak berlawanan dengan:
Nama …………………………………., Umur ……….. tahun (TTL), Agama Islam, Pekerjaan ………………….., Pendidikan ……………, Tempat kediaman di ……………………, RT. ……/ RW. ………, Dukuh …………. Desa …………, Kecamatan …………….., Kabupaten Sukoharjo.
Selanjutnya disebut 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……….. …… (Kutipan Akta Nikah Nomor : ……………… tertanggal ………………….). Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan.
	Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama ………………………….(laki-laki, tanggal ………………..) yang sekarang ikut  Penggugat 
	Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal ........................., Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor perkara : ……………………………...
	Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : ……………………………. tertanggal ………………………….. sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : ……………………………. tertanggal …………………….
	Bahwa anak yang bernama ………………….. (laki-laki, tanggal lahir ……………..) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh. 

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” 
Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan pada Penggugat untuk menjenguk/ mengunjungi sang anak), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama M. Zain Malik Bin Achmad (laki-laki, tanggal 02 Februari 2013) yang sekarang ikut Tergugat dapat dibatalkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya.
Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR	:
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
	Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama ………………….. (laki-laki, tanggal ……………………..) yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama yang bernama ………………………………… (laki-laki, tanggal ………………………) yang sekarang ikut Penggugat;
	Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat, yaitu yang ……………………………… (laki-laki, tanggal …………………….) yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
	Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
SUBSIDAIR	:
Atau mohon putusan  yang seadil-adilnya.
Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Kami
Penggugat



…………………………………………….










