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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti 

kemukakan tentang Eksistensi Hukum Pogagaua dalam Menyelesaikan Sengketa 

Tanah Perspektif Maslahah Mursalah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa 

Kabupaten Buton Selatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: 

a. Hukum Pogagaua dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang 

terjadi di Desa Lapandewa. Dimana tahapan-tahapan pelaksanaannya terdiri 

dari:  1) Pelaporan pihak bersengketa kepada tokoh adat; 2) Pertemuan di 

rumah adat; 3) Tanya jawab kepada pihak yang bersengketa; 4) 

pengambilan keterangan dari saksi sejarah; 5) Pemgambilan keputusan 

ketua adat; dan 6) Pembacaan doa. 

b. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Lapandewa dilakukan 

dengan cara mediasi yang disebut dengan Pogagaua. Dimana Pogagaua 

memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan. Dan dalam mekanisme penyelesaian 

sengketa tanah menggunakan cara mediasi perlu diketahui peran dan fungsi 

mediator.  

c. Hukum Pogagaua dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa  

Lapandewa jika ditinjau dari hukum islam yaitu maslahah mursalah 

merupakan suatu hukum yang boleh dilakukan. Karena membawa maslahat 

dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak yang 

bersengketa. 
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5.2. Limitasi Penelitian  

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian. 

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan 

hambatan. Faktor yang menjadi kendala yaitu lokasi dan lingkungan penelitian, 

terutama lokasi penelitian yang sangat jauh sehingga peneliti sulit untuk 

melakukan kegiatan wawancara dan observasi yang lebih banyak.  Dan dalam 

penelitian ini belum bisa menguraikan pembagian warisan tanah di Desa 

Lapandewa. 

5.3. Rekomendasi  

Berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan di lapangan, peneliti dapat 

memberikan saran yang bisa dijadikan masukan dalam analisis Eksistensi Hukum 

Pogagaua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah Mursalah 

di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, antara lain: 

1) Kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Lapandewa Kecamatan 

Lapandewa Kabupaten Buton Selatan agar tetap menjaga dan melestarikan 

hukum Pogagaua karena didalamnya mengandung tujuan dan manfaat yang 

baik untuk dilestarikan. Sehingga hukum Pogagaua bisa tetap dilestarikan 

sampai kegenerasi berikutnya. 

2) Kepada masyarakat Lapandewa yang masih dan tetap melaksanakan hukum 

Pogagaua agar lebih mendalami ilmu tentang agama khususnya ilmu 

mawaris sehingga nantinya lebih paham lagi tentang pembagian warisan 

menurut hukum Islam serta dapat menambah pemahaman secara mendalam 

dan benar bagi masyarakat Lapandewa tentang keimanan dan kepercayaan 

kepada Allah SWT.   
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3) Kepada Pemerintah hendaknya bisa melegalkan Pogagaua sebagai salah 

satu hukum adat yang bisa digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa 

di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan 

seperti halnya penyelesaian sengketa di pengadilan. Sehingga Pogagaua 

bisa terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Lapandewa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


