
60

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan, tentang pengangkatan anak secara

adat Buton dan implikasinya pada wali nikah di Kelurahan Wandaka

Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Praktek pengangkatan  anak secara adat Buton yang di lakukan

masyarakat Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton

Utara yaitu pengangkatannya secara adat kebiasaan suku Buton yang

mana harus melalui tahapan–tahapan yang antara lain Pogau’a (

Musyawarah), Poengka’a (Pengangkatan), Pasaha’ano adati (

pengesahan secara Adat ) dan dalam proses pengangkatannya hanya

dibawah tangan antara orang tua kandung denga orang tua angkat dan

disaksikan oleh tokoh adat serta para kerabat dari kedua belah pihak,

yang mana dalam kesehariannya anak angkat disejajarkan dengan anak

kandungnya termaksud dalam hal perwalian dan kewarisan.

2. Motif-motif yang muncul pada masyarakat Kelurahan Wandaka ketika

mengangkat anak antara lain yaitu karena dalam pernikahan tidak

mempunyai anak perempuan, ada yang termotifasi karena menolong anak

yatim piatu, ada juga karena dalam usia pernikahan tidak mempunyai

atau belum dikaruniahi anak, khawatir harta warisan menjadi rebutan
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juga adalah salah satu yang memotivasi masyarakat untuk mengangkat

anak, dan adanya rasa monculungi atau menolong. Dari praktek

pengangkatan anak tersebut biasanya bertujuan untuk dapat meneruskan

keturunan orang tua angkat, sebagai teman hidup, untuk dapat menambah

tenaga baru, untuk dapat merawat dan mengurusi orang tua angkat kelak

jika telah  tua dan meninggal dunia dan yang paling mendasar dari

pengangkatan anak di kelurahan tersebut adalah untuk kepentingan orang

tua dan anak.

3. Penemuan peneliti terkait praktek pengangkatan anak secara hukum adat

Buton yang ada di Kelurahan Wandaka berimplikasi pada perwalian

pernikahan karena dalam hukum adat Buton dibenarkan perwalian ayah

angkat sedangkan  dalam Al- quran Surah Al- Ahzab ayat 4-5 dan

kompilasi hukum islam tidak membenarkan perwalian ayah angkat

kepada anak angkatnya, karena yang dibolehkan dalam ayat tersebut

adalah menasabkan anak angkat kedalam keluarga ayah angkatnya apa

bila masih satu nasab atau ada pertalian darah bukan karena statusnya

sebagai ayah angkat.

B. Saran- saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang

praktek pengangkatan anak secara adat Buton dan implikasinya pada wali

nikah di Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara,

maka ada beberpa yang ingin penulis sampaikan melalaui skripsi ini yaitu

sebagai berikut:
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1. Melihat eksistensi hukum adat yang lebih mendominasi dan kental dalam

masyarakat Kelurahan Wandaka, yang mana ini akan berakibat pada

tatanan sosial yang amburadul sehingga perlu adanya penyuluhan tentang

proses pengangkatan anak menurut Undang-undang atau Kompilasi

Hukum Islam (KHI).

2. Sebaiknya masyarakat Kelurahan Wandaka dalam pelaksanaan

pengangkatan anak melalui lembaga hukum agar nantinya ketika

berimplikasi pada persoalan perwalian ataupun yang lain dapat

dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan hukum secara undang-undang,

KHI, atau hukum adat setempat agar masyarakat Kelurahan Wandaka

dapat memahami secara mendetail prosedur pengangkatan anak.

4. Perlu juga pengayaan keagamaan Islam agar ajaran Islam Tradisional

dapat dihilangkan karena tidak sesuai dengan syariat hukum Islam.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah atas rahmat –Nya penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik meskipun masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal

ini tidak lain karena sempitnya pengetahuan dan kurangnya wawasan penulis,

sehingga skripsi yang sederhana ini mendapat sanggahan dan kritikan yang

membangun dari pembaca.


