BAB V
PENUTUP

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis ingin mengemukakah dua
hal, yaitu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Praktek pewarisan harta pusaka tinggi tidak bergerak dalam masyarakat adat
Minangkabau di Nagari Pariangan sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan
sesuai dengan hukum kewarisan adat yang berlaku di Minangkabau. Hal ini
dapat dilihat dalam keluarga almarhum bapak Bandaro Basa yang terjadi
pada 10 Agustus 1979, almarhumah nenek Dayyan yang terjadi pada 05
Maret 1970 serta keluarga almarhum Datuak Rajo Basa yang terjadi pada 21
September 1960 yang telah melakukan praktek pewarisan harta pusaka tinggi
tidak bergerak.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek pewarisan Harta Pusaka Tinggi tidak
bergerak dalam masyarakat adat Minangkabau di Nagari Pariangan.
Menunjukkan dalam prakteknya tidak bertentangan dengan hukum kewarisan
Islam, karena harta pusaka tinggi di Minangkabau dahulunya diperoleh
secara kolektif, hal ini karena diperoleh secara kolektif tentu harta pusaka
tinggi tidak bisa dimiliki secara perorangan, melainkan harus di miliki secara
kolektif juga. Karena pemiliknya secara kolektif itu tentu tidak memenuhi
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syarat untuk dilakukan pewarisan secara hukum kewarisan Islam. Sesuai
dengan praktek hukum kewarisan yang telah berlaku secara turun-temurun
dalam keluarga almarhum bapak Bandaro Basa, keluarga almarhumah nenek
Dayyan serta keluarga almarhum Datuak Rajo Basa.
B. Saran-Saran
Harta pusaka tinggi ini dimiliki secara kolektif, harta ini mirip dengan
harta wakaf, tetapi bukan wakaf; mirip juga dengan harta hibah, tetapi bukan
hibah. Harta ini merupakan harta milik bersama yang sewaktu-waktu bisa
dipinjam oleh salah satu anggota keluarga yang membutuhkannya. Berangkat
dari fakta-fakta dilapangan, penulis berharap praktek pewarisan harta pusaka
tinggi yang berlaku di Minangkabau bisa dipertahankan, agar semua keluarga
di Minangkabau bebas dari kemiskinan.
Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini
masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan. Dan penulis berkeinginan semoga apa yang
telah dipersembahkan akan menjadi suatu yang bermanfaat bagi penulis
khususnya dan pembaca pada umumnya.

