Hal : CERAI GUGAT                   surakarta, ……………………………..

                                	Kepada
                          	Yth.  Ketua Pengadilan Agama Surakarta
                                	Di Surakarta.



      Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama   
:
………………….;
Umur      
:
………….. tahun, agama Islam, pendidikan 
Pekerjaan   
:
…………………..;
Bertempat tinggal di
:
…………………..;


Selanjutnya mohon disebut sebagai “ PENGGUGAT”;
Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan:
Nama   
:
……………………
Umur      
:
……………. tahun, agama Islam, pendidikan 
Pekerjaan   
:
……………………..
Bertempat tinggal di
:
……………………..


Selanjutnya mohon 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 ………….. (Kutipan Akta Nikah Nomor : …………….. tanggal …………….. ……………….. ;
	Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama ……………………… 
	Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ………………. dikaruniai ……………. …………….. ……………..;
	Bahwa kurang lebih sejak bulan ………….» tahun …………… ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : 

………………………..;
	Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan …………… tahun ……………, yang akibatnya ………………..;
	Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

      Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER:
1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.	Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan: Jatuh talak satu ba’in sughro Tergugat (.................) kepada Penggugat (........................);
3.	Menetapkan  biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:
- Atau apbila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
      Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum wr. wb.

                                Hormat Penggugat,



                                ………………………….


