Perihal : Cerai Talak
Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Bandung Kl. IA

Bandung, 20 Agustus 2018

Jalan Terusan Jakarta No. 120
di _
Bandung
Assalamu’alaikum Wr Wb,
Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini:
___________bin ____________, NIK:_________________, Tempat tanggal
Lahir di ________________, __ ________ _____ (umur __
tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir _______, Pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal ____________, di _________,
No.___, RT ___ RW ____, Kelurahan/Desa ______, Kecamatan
_____________, Kabupaten/Kota _________________;
Untuk selanjutnya disebut ........................................ PEMOHON;
Dengan ini mengajukan permohonan cerai terhadap istri saya yang bernama:
_______________ binti ____________, NIK;_______________, Tempat
tanggal Lahir di __________, ___ _________ ____ (umur __
tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir ________, Pekerjaan
____________, tempat tinggal di ____________, No._____, RT
___ RW ____, Kelurahan ____________, Kecamatan
____________, Kota __________________;
Selanjutnya disebut .............................................. TERMOHON;
Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan IKRAR TALAK,
Adapun alasan/dalil-dalil permohonan IKRAR TALAK sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal ___ _____
tahun ____, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan ____________, Kota Bandung, Provinsi Jawa
Barat. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: __________, tertanggal __
_____ ______;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah ______ dan Termohon
merupakan ______, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir
bersama di _______________, No.______, RT ____ RW _____, Kelurahan
____________, Kecamatan _______________, Kota ______________;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba’da dukhul) sebagai
suami isteri dan sudah dikaruniai ___ (____) orang anak masing-masing
bernama;
3.1. _____________ (_), lahir tanggal ___ ______ ______;
3.2. _____________ (_), lahir tanggal ___ ______ ______;
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4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan
rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga
yang baik, akan tetapi sejak ________ tahun ______ antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
5.1. Contoh : Termohon diketahui memiliki Pria Idaman lain, hal tersebut
diketahui oleh Pemohon melalui chat di media sosial (Facebook)
Termohon, sehingga hal itu memicu perselisihan antara Pemohon dan
Termohon;
5.2. Contoh : Termohon dalam berumah tangga selalu dan terpaku pada
materi, jika dapat di katakan oleh Pemohon dalam benak Termohon
hanya ada “uang dan uang”. Sehingga hal itu menjadi tekanan
tersendiri bagi Pemohon
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan _____ tahun ____ dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon
dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan
Termohon pisah rumah atau sekitar __ (____) _____, Keduanya sudah
tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa melihat kondisi diatas Keluarga pernah melakukan musyawarah
untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi
untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis
Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka
persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (____________ bin ____________)
untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (_____________
binti _______________);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq.Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon putusan seadil-adilnya;
Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon sampaikan terimakasih
Wassalamu’alaikum Wr Wb.
Hormat Pemohon

________________________________
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