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V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik

kesimpulan:

1. Kedudukan isteri dalam keluarga, isteri merupakan ibu rumah tangga dan

kepala rumah tangga dipegang oleh suami. Isteri diberi kewenangan sebagai

pemegang kekuasaan untuk mengelola dan mengurus segala keperluan dan

urusan di dalam rumah demikian juga keuangan keluarga (rumah tangga)

dipegang  dan dikelola oleh isteri. Kebutuhan hidup merupakan tanggung

jawab bersama antara suami dan isteri, namun isteri tidak diwajibkan ikut

bekerja seperti suami. Di dalam pengambilan keputusan-keputusan penting

akan diambil melalui diskusi dan musyawarah keluarga, namun keputusan

tetap diambil dan diputuskan oleh suami sebagai kepala rumah tangga dan

isteri diberi hak untuk ikut berdiskusi dan memberi pendapat sebelum

keputusan ditetapkan oleh suami.

2. Kedudukan isteri dalam kekerabatan (acara adat) mengikuti posisi dan

kedudukan suami. Isteri mempunyai hak untuk ikut serta dan dilibatkan

dalam setiap acara dan pesta adat, karena isteri mempunyai tugas yang sangat

penting juga dalam setiap acara adat. Isteri juga dilibatkan dalam musyawarah

dan diskusi pada acara adat, namun acara maupun musyawarah selalu
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dipimpin oleh kelompok suami. Isteri selalu ditempatkan di belakang barisan-

barisan suami dan diberi hak untuk mengajukan pendapat saja.

3. Kedudukan isteri terhadap harta kekayaan, isteri berhak untuk ikut

menentukan pembagian warisan dalam keluarga. Apabila suami masih hidup,

maka keputusan pewarisan ada di tangan suami namun harus melalui diskusi

dengan isteri. Apabila suami meninggal maka hak pewarisan jatuh kepada

isteri, namun apabila sebelumnya sudah ditentukan oleh suami maka isteri

hanya meneruskan dan mengikuti keputusan yang sudah diambil oleh suami.

Isteri hanya sebagai pewaris bukan sebagai ahli waris. Apabila suami

meninggal sedangkan pernikahannya tidak menghasilkan keturunan, maka

harta  turunan akan dikembalikan kepada kerabat suami. Sedangkan harta

yang diperoleh bersama setelah pernikahan akan diperoleh isteri dan diberi

hak untuk membawanya apabila hendak meninggalkan keluarga suami.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bawaan akan kembali dibawa masing-

masing, sedangkan harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan akan

dibagi berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Seiring

perkembangan semakin mendekati keseimbangan dengan kedudukan suami,

hal tersebut di pengaruhi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor

pendidikan, faktor kebudayaan dan faktor lingkungan.


