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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam uraian pembahasan skripsi 

ini, maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Pembagian warisan yang ada di Togo Binongko menggunakan system 

pembagian warisan menurut hukum adat, dimana masyarakat Togo Binongko 

dalam membagi warisan itu tidak ada perbedaan antara anak pertama dan anak 

bungsu dan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, 

hal ini mereka lakukan kareana mengikuti hukum adat yang telah ditetapkan 

sebagai landasan mereka. karena hukum adatlah yang menjadi acuan mereka 

sehingga masyarakat Togo Binongko harus mengikuti hukum adat yang 

belaku, namun sejatinya bahwa dalam penetapan pembagian warisan yang 

ditetapkan oleh adat sebagian masyarakat tidak setuju dengan aturan yang 

berlaku, akan tetapi masyarakat tidak mampu berbuat apa-apa karena aturan 

yang berkenaan dengan pembagian warisan telah diatur oleh adat.   

2. Pembagian warisan yang di tetapkan oleh hukum adat pada masyarakat Togo 

Binongko jika di tinjau dari segi yuridis maka aturan adat tersebu sejalan, hal 

ini sesuai dengan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata. Namun jika ditinjau dari 

segi hukum islam maka hukum adat yang ada di Togo Binongko khususnya 

aturan pembagian harta wrisan ini tidak sesuai atau bertentangan. Hal ini 
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sebagaimana di jelaskan pada QS. An-Nisa /4:11-12, dimana dalam ayat ini  

menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua 

anak perempuan dan jika semua anak itu perempuan lebih dari dua maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu 

seorang saja maka dia memperoleh separuh harta.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dicapai maka penulis menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat Togo Binongko maupun di luar wilayah, agar senantiasa 

mengadakan kajian lebih detail lagi terhadap waris adat Togo Binongko sebab 

dengan semakin kompleksnya kehidupan sekarang ini, adat dipandang sebagai 

suatu aset bangsa yang sangat berharga. 

2. Kepada pemerintah setempat, kiranya dapat menfasilitasi agar terciptanya 

tatanan Masyarakat yang berkeadilan dan berada  

 


