
Pati, 2020

Hal: Guaatan Perceraian

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati

D i-

PATI

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah in i: 

N a m a

Tempat/Tanggal lahir 

Jenis Kelamin 

Alamat 

Agama

Status Perkawinan

Pekerjaan

Pendidikan

E-mail

Nomor HP

Mohon disebut....................................................

Bermaksud mengajukan gugatan perceraian kepada 

N a m a

Tempat/Tanggal lahir 

Jenis Kelamin 

Alamat 

Agama

Status Perkawinan 

Pekerjaan :

Pendidikan 

E-mail 

Nomor HP

PENGGUGAT;
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Mohon disebut Sebagai.........................................................TERGUGAT ;

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinan dilaksanakan

di Gereja Katholik ............, .......................  pada tanggal ............ , dan baru

dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan 

Nomor: .............. tertanggal...........................;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, 

karena memang didasarkan atas pilihan sendiri;

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal d i ......................... ;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai ... (.... ) anak

yaitu :

- ................. , laki-laki, Lahir d i .............tanggal.................;

5. Bahwa menginjak usia perkawinan tahun ke-.. (......) Tergugat sering menunjukkan

sifat yang tidak baik dan sering cek cok karena Tergugat..............................

6. Bahwa sampai akhirnya tahun .............  Tergugat sering tidak pulang ke rumah

7. Bahwa meskipun demikian Penggugat masih bersabar dan berharap Tergugat mau 

kembali ke rumah dan hidup dengan rukun dan damai bersama Penggugat dan 

anaknya ;

8. Bahwa sekitar bulan............. , Penggugat sudah tidak bisa bertahan lagi dan tidak

ada harapan lagi karena Tergugat sama sekali sudah tidak pernah pulang ke 

rumah, tidak ada komunikasi dan tidak bertanggung jawab baik lahir dan batin, 

akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa 

.............. , Kec.............. , Kab.................. dengan membawa anaknya ;

9. Bahwa kemudian Penggugat tahun .............  bekerja untuk mencari nafkah untuk

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk anaknya ;

10. Bahwa sejak tahun .......  sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada kabar

beritanya dan tidak diketahui dimana keberadaannya ;

11. Bahwa menurut Penggugat, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit 

dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati 

berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
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2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di ... pada

tanggal ............. dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama ........... Akta

Perkawinan Nomor : .............  tertanggal ............, putus karena perceraian dengan

segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan 

putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia 

dan menerbitkan akta perceraian masing-masing ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara in i;

Dan / atau :

Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan lain yang adil.

Hormat saya


