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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah.  

Pada umumnya hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang di 

pentingkan fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya 

hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada 

kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan 

hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri 

suatu perkara atau sengketa setepat – tepatnya hakim harus terlebih dahulu 

mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar 

putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang 

pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa sebenarnya akan di ketahui 

hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori 

dan kemudian baru di konstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi 

harus di pertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian 

sampai pada putusan.
1
 

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin komplek saat ini dituntut adanya 

penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk 

figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan- putusannya karena pada 
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hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi 

terselenggaranya fungsi peradilan itu. 

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No 4 Tahun 2004 yaitu 

: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara 

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib 

untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dalam menemukan hukumnya seorang hakim 

diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum 

terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum 

tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya 

merumuskan hukum. 

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang- 

undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai- nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 

yaitu : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu 

dalam memberikan putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai 

dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga 

faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan 

lain- lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap 
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kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya 

mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.
2
 

Banyak yang menganggap bahwa hal itu sulit dilakukan karena tidak adanya 

kriteria pasti untuk menentukan keadilan. Berbeda dengan bunyi undang-undang 

yang isinya pasti. Atas masalah itu perlu ditegaskan, keadilan tidak selalu dapat 

dipastikan lebih dulu karena dalam banyak kasus justru harus disikapi sesuai karakter 

masing-masing. Keadilan akan terasa dan terlihat dari konstruksi hukum yang 

dibangun hakim dengan menilai satu per satu bukti yang diajukan di persidangan 

untuk akhirnya sampai pada keyakinan dalam membuat vonis. Meski demikian, 

tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar ketentuan undang-

undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka 

hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang.  

Menurut Pasal 14 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

Kehakiman menjelaskan bahwa “putusan di ambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”. Dan ayat (2) berbunyi “dalam sidang 

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 

tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan”. Dari dua ayat pasal 14 tersebut dapat di simpulkan bahwa
3
:  
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1. Putusan diambil dalam sidang musyawarah, 

2. Sidang musyawarah tersebut bersifat rahasia, 

3. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan / pendapat tertulis, 

4. Pertimbangan / pendapat itu menjadi bagian dari putusan. 

O. Bidara SH dan Martin P. Bidara, Sh dalam mengomentari HIR 

mengungkapakan sebagai berikut
4
 : 

1. Dalam sidang permusyawaratan maka hakim karena jabatannya harus 

melengkapi dasar – dasar hukum yang tidak di kemukakan oleh pihak – 

pihak, 

2. Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, 

3. Ia di larang memberi putusan tentang hal – hal yang tidak di tuntut atau 

mengabulkan lebih dari yang di tuntut. 

Ada beberapa acuan hakim dalam musyawarah dan berusaha selalu dalam 

koridor hukum acara perdata berikut
5
 :  

1. Hakim wajib menggali, mengikuti  dan memahami nilai – nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman), konstruksi hkum bagi hakim terhadap 

perkara yang di hadapi adalah bagian dari upaya hakim untuk menafsirkan 

peraturan perundangan guna melengkapinya untuk kasus – kasus tertentu. 
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2. Hakim harus jeli dalam konstatiring pada setiap pointer petitum gugatan dan 

menyimpulkan fakta yang relevan menjadi fakta hukum dengan memilih 

peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan fakta tersebut, dan 

sekali – kali tidak ada sedikitpun intervensi rekayasa hakim, dan tidak 

satupun petitum yang tertinggal seperti juga tidak satupun mengabulkan 

lebih dari apa yang di minta, kecuali hakim memiliki hak ex officio sesuai 

peraturan perundang – undangan, 

3. Hakim dalam sidang permusyawaratan tidak keluar dari tiga tujuan hukum 

yaitu konsep Keadilan, nilai kemanfaatan, dan wujud kepastian hukum, 

sehingga pertimbangan hukum itu bukan saja bersifat yuridis, tetapi juga 

masuk unsur sosiologis dan filosofis dan juga akan lebih lengkap dengan 

unsur moral ilahiyah dan dengan demikian akan lahirlah suatu putusan 

dengan muatan legal justice, social justice, dan moral justice. 

Yang harusnya ditekankan adalah prinsip bahwa berdasarkan sistem hukum 

dan konstitusi di Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari 

undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk 

menegakkan keadilan. Karena pengadilan itu tempat mencari dan menegakkan 

keadilan. 

Dalam peradilan agama pada dasarnya berinduk pada prinsip – prinsip pokok 

peradilan sebagaimana telah di tentukan oleh undang – undang No. 40 tahun 1970. 

Diluar prinsip – prinsip tersebut misalnya bahwa peradilan agama merupakan salah 
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satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam 

mengenai perkara perdata tertentu. Dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok peradilan 

agama di antaranya adalah
6
 : 

1. Menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan yang beragama islam, 

2. Peradilan terhadap perkara perdata tertentu, 

3. Peradilan di lakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”, 

4. Peradilan dilakukan dengan sederhan, cepat dan biaya ringan, 

5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan 

orang, 

6. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, 

7. Putusan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Berlakunya UU Peradilan Agama pasal 54 No. 7 Tahun 1989 membawa 

ketegasan yaitu “ Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 

peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam undang – 

undang”. Bertitik tolak pada ketentuan tersebut, dalam peradilan agama berlaku pula 

ketentuan HIR (untuk daerah jawa dan Madura), berdasar hal ini ketentuan alat – alat 

bukti, beban pembuktian dan uraian – uraian lain yang berkaitan dengan pembuktian 
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sebagaiman telah di tetapkan dalam bab 2 sub c di muka tetap dapat dijadikan acuan 

dalam pembuktian pengadilan agama.
7
 

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UUPA tersebut, maka seperti 

yang terjadi pada lingkungan peradilan umum untuk penyelesaian sebuah perkara 

berlaku pula pada peradilan agama, dimana hakim di wajibkan  menggali, mengikuti  

dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

Seperti yang diketahui, bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang 

menganut atau menggunakan cara – cara adat dalam menyelesaikan beberapa 

permasalahan. Selain karena proses pengadilan yang mahal dan rumit tapi juga di 

sebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap pengadilan yang dianggap  lebih 

memihak pada masyarakat golongan atas. Jadi, perlunya nilai - nilai dalam 

masyarakat untuk di gunakan dalam peradilan bukan hanya untuk menciptakan 

keadilan, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

peradilan di negeri ini. 

Banyak terdapat nilai – nilai dalam masyarakat yang bisa dapat diterapkan 

dalam sistem peradilan, seperti halnya sumpah pocong. Sumpah pocong sangat sering 

di gunakan dalam menyelesaikan perkara – perkara, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan 

dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (mesjid). Sumpah ini 
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merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah 

ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan 

tidak memiliki bukti sama sekali. 

Di dalam agama islam sebenarnya tidak mengenal sumpah pocong, namun 

terdapat sumpah yang hampir menyerupai yaitu mubahalah (mengutuk) atau  biasa 

disebut li’an. Mubahalah adalah memohon kutukan kepada Allah SWT untuk 

dijatuhkan kepada orang yang salah/dusta, sebagai bukti kebenaran salah satu pihak. 

Dalilnya adalah Suroh Ali Imron : 61 : "Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa 

sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): 

Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan 

isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah 

kepada Allah dan kita minta supaya lanat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang 

dusta. (QS. 3:61).
8
 

Jadi mubahalah adalah sebuah proses justifikasi untuk menguji kebenaran atas 

sesuatu yang disengketakan, seperti sebuah pendapat, harta waris, atau apapun yang 

di klaim oleh 2 pihak atau lebih dan tidak diketahui siapa yang benar. Jadi dapat di 

simpulkan bahwa mubahalah adalah sebuah klarifikasi untuk mendapatkan 

pembenaran yang dilakukan dengan saksi dan dihadapan Allah SWT yang mana 

mencari siapa yang benar (haq) dan siapa yang salah. Bagi yang salah maka dia akan 
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dikutuk dan akan mendapat azab yang besar dari Allah SWT. Jadi dalam Mubahalah 

itu yang disyaratkan adalah harus ada yang di sengketakan , dilakukan dengan saksi, 

dibawa seluruh keluarga dari masing2 pihak dan berani menerima sangsi dari Allah 

SWT berupa Azab / Musibah.
9
 

Di dalam sistem pengadilan Indonesia, sumpah ini dikenal sebagai sumpah 

mimbar dan merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan 

dalam memeriksa perkara-perkara perdata, walaupun bentuk sumpah pocong sendiri 

tidak diatur dalam peraturan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Sumpah 

mimbar lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat 

melawan orang lain sebagai tergugat, biasanya berupa perebutan harta warisan, hak-

hak tanah, utang-piutang, dan sebagainya. 

Dalam suatu kasus perdata ada beberapa tingkatan bukti yang layak diajukan, 

pertama adalah bukti surat dan kedua bukti saksi. Ada kalanya kedua belah pihak 

sulit menyediakan bukti-bukti tersebut, misalnya soal warisan, turun-temurunnya 

harta, atau utang-piutang yang dilakukan antara almarhum orang tua kedua belah 

pihak beberapa puluh tahun yang lalu. Bila hal ini terjadi maka bukti ketiga yang 

diajukan adalah bukti persangkaan yaitu dengan meneliti rentetan kejadian di masa 

lalu. Bukti ini agak rawan dilakukan. Bila ketiga macam bukti tersebut masih belum 

cukup bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara maka dimintakan bukti keempat 

yaitu pengakuan. Mengingat letaknya yang paling akhir, sumpah pun menjadi alat 
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satu-satunya untuk memutuskan sengketa tersebut. Jadi sumpah tersebut memberikan 

dampak langsung kepada pemutusan yang dilakukan hakim.
10

 

Sumpah ada dua macam yaitu Sumpah Suppletoir dan Sumpah Decisoir. 

Sumpah Supletoir atau sumpah tambahan dilakukan apabila sudah ada bukti 

permulaan tapi belum bisa meyakinkan kebenaran fakta, karenanya perlu ditambah 

sumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah 

decisoir atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas, menyelesaikan perkara. Dengan 

menggunakan alat sumpah decisoir, putusan hakim akan semata-mata tergantung 

kepada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Agar memperoleh 

kebenaran yang hakiki, karena keputusan berdasarkan semata-mata pada bunyi 

sumpah, maka sumpah itu dikaitkan dengan sumpah pocong. Sumpah pocong 

dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada pengucap sumpah untuk 

tidak berdusta.
11

 

Seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang pada sebuah sidang 

perceraian antara Mahfud (pemohon) dan Indah Maryati (termohon), dimana 

akhirnya hakim menggunakan sumpah pocong sebagai dasar pemutus perkara para 

pihak yang di laksanakan di luar ruang sidang yakni di Masjid Agung Kabupaten 

Lumajang. 

                                                           
10

 Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 
42. 
11

 Ibid. 



11 
 

Pada awalnya kasus ini bermula pada kasus perceraian antara Mahfud sebagai 

pemohon dan Indah Maryati sebagai termohon. Berdasarkan catatan di KUA 

kecamatan Lumajang, kabupaten Lumajang dengan kutipan Akta Nikah No. 

259/206/V/1996, kedua pihak menikah pada tanggal 29 mei 1996. Namun 

sebelumnya kedua pihak telah menikah di bawah tangan (siri) pada tanggal 19 mei 

1995 dan hidup layaknya suami istri di kota Denpasar Bali, lalu pada bulan Juni 1996 

karena terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon maka pemohon mengantar 

termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan untuk mendinginkan suasana, 

akan tetapi pemohon tidak menjemput termohon hingga tanggal 2 september 1996 

termohon menerima panggilan sidang di Pengadila Agama Lumajang. 

Di dalam persidangan termohon di dalam dalil – dalilnya mempermasalahkan 

pembagian harta bersama, di mana ada beberapa barang yang kini di kuasai 

sepenuhnya oleh pemohon di klaim telah diberikan kepada termohon dan ada 

beberapa harta yang di peroleh pemohon selama pernikahan sehingga harta tersebut 

menurut termohon adalah harta bersama. Namun hal itu di bantah oleh pihak 

pemohon dengan menyatakan bahwa barang – barang tersebut di peroleh sebelum 

pernikahannya dengan pihak termohon. 

Untuk menguatkan dalil – dalilnya dan tuntutannya tersebut ternyata pihak 

termohon tidak memiliki bukti – bukti yang cukup, oleh karena itu dari pihak 

termohon meminta kepada hakim agar pemohon melakukan sumpah pocong sebagai 

sumpah pemutus (decisoir). Melalui beberapa pertimbangan, hakim mengabulkan 
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permohonan agar pemohon bersedia untuk melaksanakan sumpah pocong untuk 

menyatakan bahwa selama menikah di bawah tangan dengan termohon, pemohon 

tidak pernah mendapatkan harta bersama. Sumpah pocong ini di laksanakan di Masjid 

Agung Kabupaten Lumajang pada tanggal 28 Januari 1997. Sehingga dengan di 

laksanakannya sumpah pemutus (decisoir) tersebut, maka bukti – bukti yang 

berkaitan dengan termohon yang berkaitan dengan masalah sengketa harta bersama 

tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan termohon di nyatakan kalah. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas dengan 

judul :  

“SUMPAH POCONG SEBAGAI SUMPAH PEMUTUS DALAM KASUS 

PERCERAIAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN 

AGAMA” 

(Studi Putusan Nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lumajang). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan sumpah pocong tersebut sesuai dengan kaidah – kaidah 

hukum di Indonesia ? 

2. Bagaimanakah sumpah pocong di gunakan sebagai sumpah pemutus dalam 

memutuskan kasus perceraian di Pengadilan Agama Lumajang disertai dengan 

pembagian harta bersama ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan sumpah pocong tersebut sesuai dengan 

kaidah – kaidah hukum di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah sumpah pocong di gunakan sebagai sumpah 

pemutus dalam memutuskan kasus perceraian dan pembagian harta bersama. 

D. Manfaat Penelitian  

 Dengan di lakukannya penelitian atas permasalahan yang di angkatdalam 

penulisan hukum, di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik 

maupun praktis bagi : 
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1. Manfaat Teoritis 

 Yaitu sebagai wacana pengkajian ilmu dan wawasan hukum yang baru bagi 

pengembangan hukum Indonesia, terutama bagi kalangan akademis sebagai 

barometer kualitas pendidikan bangsa. Dengan harapan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi bidang ilmu hukum dan untuk 

menambah literatur kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya perdata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini bertujuan untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang 

hukum pada Universitas Muhammadiya Malang dan sebagai aplikasi teori – 

teori yang telah diterima serta menambah wawasan mengenai permasalahan di 

bidang perdata. 

b. Bagi Akademis 

Penulisan hukum ini di harapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan 

hukum tentang kedudukan hukum sumpah pocong dalam sumber hukum 

Indonesia. 

c. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan gambaran secara umum bagi masyarakat bagaimana 

kedudukan hukum sumpah pocong dalam sumber hukum Indonesia. 

b. Memberikan gambaran bagaimana pengaruh nilai - nilai dalam masyarakat 

bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk memberikan kebenaran dari penelitian maka diperlukan suatu metode 

penulisan yang tepat, karena metode penulisan penelitian sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam melaksanankan analisa terhadap data 

– data dari penelitian untuk menghasilkan jawaban – jawaban atas permasalahan yang 

di bahas. Adapun metode yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum secara normatif, penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji 

kedudukan hukum sumpah pocong dalam sumber hukum Indonesia dan bagaimana 

sumpah pocong dapat digunakan sebagai sumpah pemutus (decisoir).  

2. Metode Pendekatan 

 Oleh karena tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe normative ,maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (Analitycal Approach). 

Maksud utamanya adalah mengetahui makna yang di kandung dalam aturan 

perundang – undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya 

dalam praktik dan putusan – putusan hukum. 

3. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang di 

peroleh dari hukum positif, seperti ketentuan perundang – undangan dan 
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teori – teori hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku atau 

literatur – literatur lain yang memuat dan berkaitan dengan permasalahan 

yang akan digunakan sebagai bahan penunjang data primer. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Data tersier di peroleh dari bahan bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sperti 

kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

a. Dokumentasi, yaitu merupakan tekhnik pengumpulan data dengan 

menggunakan pencatatan data yang diperoleh dari referensi atau arsip – arsip 

yang ada. 

5. Metode Analisa Data 

Adapun bahan hukum yang di dapat dalam penelitian peraturan perundangan, 

kepustakaan, dan artikel terkait yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa 
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secara deskriptif kualitatif
12

, sehingga di sajikan dalam penulisan yang lebih 

sistematis guna menjawab permasalahan yang telah di rumuskan. 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I: PENDAHULUAN:  

Bab ini terdiri dari beberapa hal yaitu, latar belakang rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang menunjang seperti teori, 

doktrin, pendapat para ahli, ketentuan perundang-undangan mengenai hukum acara 

pembuktian di Pengadilan Agama dan kajian pustaka lainnya yang akan digunakan 

penulis untuk mendukung analisa permasalahan yang akan diteliti. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas tentang penggunaan sumpah pocong sebagai sumpah 

pemutus di Pengadilan Agama dan kedudukam sumpah pocong dalam sumber hukum 

Indonesia 

BAB IV:  PENUTUP  

                                                           
12

 Winarno Surachmad,1968, Research Pengantar Metode Ilmiah, Ikip Bandung, hal 77 
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Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang berisi uraian hasil akhir sebagai inti dari 

proses analisa penelitian yang mana merupakan jawaban dari permasalahan yang 

penulis bahas dan saran atau rekomendasi kepada para pihak yang berhubungan dan 

bersangkutan berkenaan dengan hal-hal yang masih mengganjal tentang hal-hal yang 

disebutkan dalam kesimpulan. 


