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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan  
 
 
Dari penjelasan dan pembahasan bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ngakken anak yang terjadi pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Buyut 

Kecamatan Gunung sugih dilatar belakangi oleh karena terdapat keluarga yang tidak 

memiliki anak laki-laki dan tidak mempunyai anak samasekali, selain itu juga 

dikarenakan oleh adanya perkawinan campuran antara Gadis suku Lampung dan laki-laki 

yang bukan bersuku Lampung. 

2. Tujuan   dari ngakken anak umumnya karena keluarga yang akan mengangkat anak ingin 

mendapat kan keturunan penerus atau dengan kata lain bahasa Lampung yaitu untuk 

Tegak Tegi, selain itu juga anak angkat tersebut dijadikan sebagi bentengbagi keluarga 

angkat baik benteng untuk keturunan dan juga benteng untuk harta dan kedudukan adat 

agar ada yang meneruskan dan ada yang mengurusi. 

3. Prosedur dan syarat serta proses pengangkatan anak pada Masyarakat Lampung Pepadun 

di Deas Buyut kecamatan Gunung Sugih pada umumnya masih mengikuti aturan-aturan 

yang berlaku dalam adat Lampung Desa Buyut walaupun ada ngakken anak yang secara 

langsung.  

4. Kedudukan anak yang diangkat pada keluarga yang ada di Deas Buyut Kecamatan 

Gunung Sugih adalah sebagai penerus ketururnan keluarag angkatnya dan sebagai 

pewaris harta dan kedudukan adat dari keluarga angkatnaya. 



5. Setelah anak yang diangkat resmi menjadi anak dari keluarga yang mengangkat maka 

hubungan hukum antara anak angkat dengan keluarga kandungnya menjadi terputus 

tetapi hubungan waris secara islam anak angkat tersebut masih mendapatka hak dari 

keluarga kandungnya. 

 
B. Saran 

 
1. Jika pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Buyut Kecamatan Gunung Sugih sudah 

berlaku ngakken anak, maka disaran kan pada kelauarga yang mengangkat anak agar 

tidak meluapkan hak untuk anak perempaunnya baik itu hak utuk harta maupun hak 

kedudukan dalam adat. Hal ini dikhususkan untuk keluarga yang tidak memiliki anak 

laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja dan keluarag tersebut melaksanakan 

ngangkat anak laki-laki  tetapi tidak dinikahkan dengan anak perempuannya. 

2. Jika sudah dilaksanakan Ngakken anak diharapkan akan terciptanya suasana yang lebih 

damai dilingkungan masyarakat Lampung Pepadun di Desa Buyut Kecamatan Gunung 

Sugih. 

 

 

 


