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PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR  

DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI STUDI PADA MASYARAKAT 

BALI DI DESA BALINURAGA 

KECAMATAN WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
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Perkawinan (pawiwahan) adat Baliadalahikatan lahir batin antara seorang laki-

laki (Pati) dengan seorang wanita (Patni) sebagai suami istri untuk melahirkan 

keturunan yang dapat memberikan peluang atau kesempatan kepada keturunannya 

untuk melebur dosa-dosa leluhurnya.Melaksanakan sebuah pawiwahan menurut 

hukum adat Bali adalah menjalankan sebuah tahapan hidup yang sakral dan abadi 

sifatnya untuk menuju grhasta atau masa berumah tangga. Pada masa grhasta, 

mengenai usia perkawinan sudah dianjurkan untuk menghindari terjadinya 

perkawinan anak di bawah umur.Perkawinan anak di bawah umur adalah 

perkawinan yang dilakukan diluar batas usia yang ditetapkan oleh hukum nasional 

dan hukum adatnya masing-masing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimanakah perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari hukum adat Bali 

pada masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung 

Selatan? 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian 

bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 

studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan 

Parisadha Hindu Dharma Indonesia serta menyebarkan kuisioner, data sekunder 

diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif 

dan kuantitatif.  

Hasil penelitian mengenai perkawinan anak di bawah umur ditinjau menurut 

hukum adat Bali pada masyarakat Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji 

Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwapelaksanaan perkawinan anak 

di bawah umur dalam pelaksanaannya tidak ada bedanya dengan perkawinan pada 
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umumnya hanya saja diawali dengan negosiasi dari pihak adat dengan 

memperhatikan hukum adat dan hukum nasionalnya. Pelaksanaan perkawinannya 

adalah pihak laki-laki ngidih pihak perempuan untuk dibawa ke rumah laki-laki 

dan dilakukan upacara pawiwahan kemudian ada permohonan dari pihak laki-laki 

untuk disahkan secara adat dan agama.Perkawinan anak di bawah umur ini terjadi 

disebabkan beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, ekonomi, pergaulan, saling 

demen, dan keinginan orangtua. Perkawinan anak di bawah umur menyebabkan 

adanya suatu akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan, adapun 

akibat hukumnya yaitu status laki-laki (Pati) dan perempuan (Patni) dalam hukum 

adatnya berubah dari brahmacari menuju grhastadan pihak perempuan mengenai 

soroh (golongan) dan kawitannya (tempat suci bagi kelompok keturunan keluarga 

tertentu) tidak lagi mengikuti kedua orang tuanya melainkan mengikuti suaminya, 

dan secara tidak langsung mereka akan menjadi bahan pembicaraan dan dicemooh 

masyarakat adat. 
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