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LEGALITAS HUKUM PARISADA DALAM PENGESAHAN 

PERKAWINAN ADAT BALI 

 

LEGALITY  LAW OF PARISDA IN ENDORSEMENT OF TRADITIONAL 

MARRIAGE BALI 

 

I NYOMAN WIDYA LOKA NATHA 

NIM. D1 A114 109 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tatacara pengesahan 

perkawinan adat Bali dan peranan parisada dalam pengesahan perkawinan adat 

Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah normati dan empiris, Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

Perundang-Undang (Statue Approach), pendekatan konseptual (canseptual 

approach) dan Pendekatan Sosiologis (sociological approach). Kesimpulannya 

adalah dalam pengesahan perkawinan adat Bali tergantung dari adat apa yang 

akan digunakan, apakah menggunakan adat ngerorod atau memadik. Peran 

parisada dalam pengesahan perkawinan adat Bali adalah membuat akta 

perkawinan secara adat yang akan di tanda tangani oleh kedua mempelai, saksi-

saksi, parisada dan pandita selaku pemuput atau menyelesaikan upacara 

perkawinan adat Bali. 

Kata Kunci: Perkawinan Ngerorod Atau Memadik, Akta Perkawinan Adat Bali 

 

LEGALITY  LAW OF PARISDA IN ENDORSEMENT OF TRADITIONAL 

MARRIAGE BALI 

This study aims to determine and understand the procedures for ratification of the 

marriage customs of Bali and the role of the Parisada in the endorsement of 

traditional marriage. The type of research is normative and empirical by using 

the method of statue approach, conceptual approach and the sociological 

approach. The conclusion is in the endorsement of traditional marriage in Bali 

depend of the custom what it will be used, whether to use the custom ngerorod or 

memadik. The role of the parisada in the endorsement of traditional marriage in 

Bali is to make the deed of any customary marriage which will be signed by both 

bride and groom, witnesses, parisada and pandita as pemuput or completing the 

traditional marriage ceremony Bali. 

Keywords: Marriage Ngerorod Or Memadik, Deed of Traditional Marriage Bali 
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I. PENDAHULUAN 

 

Pekawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan 

manusia. Dikatakan penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum 

seseorang, yang semula dianggap sebagai anak muda atau belum dewasa, setelah 

melangsungkan perkawinan, kemudian dapat dikatakan dewasa dengan berbagai 

konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya. 

Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 

umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila 

perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, 

maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
1
 

Masyarakat hukum adat Bali merupakan masyarakat yang menganut system 

kekeluargaan patrilineal yang selanjutnya dikenal dengan sebutan purusa atau 

kapurusa. Berdasarkan sistem kapurusa ini, garis keturunan seseorang dilacak 

dengan mengikuti garis kapurusa, orang tua laki-laki (ayah), namun dalam hal-hal 

tertentu dapat juga ditarik dari garis keteurunan perempuan (ibu) yang berstatus 

kapurusa. Hal itulah yang menyebabkan setiap pasangan suami istri masyarakat 

hukum adat Bali yang beragama Hindu, sangat berkepentingan untuk memiliki 

keturunan atau anak laki-laki. Alasannya, anak laki-lakilah yang nantinya 

diharapkan dapat meneruskan garis keturunan keluarganya dan meneruskan 

                                                           
1
Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 90 
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tanggung jawab (swadharma), baik dalam lingkungan keluarga maupun 

masyarakat.
2
 

Pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali, dirumuskan sebagai 

sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga yang utama, yang keturunan “purusa”.
3
 Perkawinan adalah 

samskara atau sakramen, dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen 

sejak proses kelahiran atau gharbadana sampai proses upacara kematian atau 

antyasti.
4
Perkawinan bersifat religius dan obligator atau mengikat, hal ini 

dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untukmempunyai 

keturunan laki-laki (purusa atau putrika), agar anak tersebut dapat menyelamatkan 

orang tuanya dari neraka.
5
Arti perkawinan menurut umat Hindu merupakan ikatan 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka 

mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria 

dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya.
6
 

Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 

itu". Dengan demikian, bagi umat Hindu adat Bali, perkawinan harus disahkan 

menurut ketentuan hukum Hindu. Tatacara pengesahan perkawinan bagi umat 

                                                           
2
 Gde Pudja, 1995, Perkawinan  Menurut Hukum Hindu, Mayasari, Jakarta, 

hlm.22 
3
Gde Djaksa, 1976, Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu dengan 

Perkawinan Menurut UU No. 1/1974, Skripsi pada Fakultas Hukum Ul, Jakarta, hlm. 41. 
4
Gde Pudja, 1983/1984, Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu, 

Mayasari, Jakarta, hlm. 17. 
5
Ibid.,hlm. 15. 

6
Ibid. hlm. 16. 
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Hindu di Indonesia tidaklah seragam karena sangat diwarnai oleh budaya 

setempat. Demikian pula tatacara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu adat 

Bali juga bervariasi yaitu sangat dipengaruhi oleh lokacara dan desa 

destra. Menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu 

Dharma Indonesia (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnya perkawinan 

ditentukan oleh adanya bhuta saksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (saksi) 

dari prajuru adat (kepala adat) sebagai unsur dari manusa. Inilah yang sering 

disebut sebagai tri upasaksi dalam upacara perkawinan(samskara wiwaha).
7
 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah tatacara pengesahan perkawinaan 

adat Bali? 2. Bagaimanakah peran parisada dalam pengesahan perkawinan adat 

Bali ? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara pengesahan perkawinan 

adat Bali dan untuk mengetahui peran parisada dalam pengesahan perkawinan 

adat Bali. Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, 

teoritis dan praktis. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan sosiologis yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan dan 

lapangan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan 

dan studi lapangan dengan analisa deskriptif dan kualitatif. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       LEGALITAS HUKUM PARISADA DALAM PENGESAHAN 

PERKAWINAN ADAT BALI 

A. Tata cara pengesahan perkawian adat Bali 

 

1. Macam Cara Perkawinan Perkawinan Adat Bali
8
 

Macan cara kawin di Bali dikenal; 

1. Perkawinan Ngerorod atau merangkat 

2. Perkawinan Mepadik  

3. Perkawinan Jejangkepan 

4. Perkawinan Nyangkring 

5. Perkawinan Ngodalin 

6. Perkawinan Tetagon 

7. Perkawinan Ngunggahin 

8. Perkawinan Melegandang 

 Dari  beberapa macam cara kawin di atas, yang paling banyak dilakukan 

adalah perkawinan Ngerorod dan Perkawinan Mepadik. Perkawinan 

Jejangkepan agaknya merupakan „induk‟ dari perkawinan selebihnya, dalam 

variasi-variasi lainnya. 

1)  Perkawinan Ngerorod 

 Perkawinan ini dilakukan dengan cara „lari bersama,‟dimana si laki dan 

wanita yang akan kawin, pergi bersamaan (biasanya secara sembunyi-sembunyi) 

meninggalkan rumah masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain (pihak 

ketiga) dan menyatakan dirinya Ngerorod. 

 Perkawinan seperti ini pada, umumnya tidak diketahui oleh orangtua 

sebelumnya. Kalaupun mungkin diketahui, orangtua pura-pura tidak tahu, karena 

                                                           
8
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perkawinan Ngerorod persyaratan adatnya lebih ringan dari yang lain. Perkawinan 

Ngerorod ini umumnya melalui tahapan dan syarat sebagai berikut.
9
 

a. Umur calon pengantin sudah cukup unuk berkawin 

b. Perkawinan Ngerorod benar-benar dilakukan atas kehendak kedua 

belah pihak. 

c. Tempat yang dituju,tempat bersembunyi, mencari „perlindungan,‟ 

dilakukan dirumah pihak ketiga,minimal bearlindung disitu selama 3 

hari. 

d. Secepatnya, sesudah kedua calon mendapat perlindungan pada pihak 

ketiga, diutuslah bebrapa orang utusan ke rumah orang tua wanita 

(wiring) untuk mempermaklumkan Ngerorod itu. Utusan itu lazim 

disebut pejati. pemelaku, atau penyedek. 

e. Orangtua wanita berhak menyelidiki Ngerorod itu, apakah betul-betul 

dilakukan  secara tulus iklas oleh kedua calon pengantin itu. 

f. Kalau ternyata ngerorod itu memenuhi syarat, maka setuju atau tidak 

setuju, gugurlah hak wiring orang tua wanita.Upacara perkawinan 

dapat dilaksanakan. 

Apa bila dalam perkawinan Ngerorod ini, calon pengantin terkejut oleh keluarga 

wanita, maka orangtua wanita dapatmembawa pulang anak gadisnya, sehingga 

Ngerorod itu menjadi batal. 

2) Perkawinan Mepadik
10

 

 Cara perkawinan seperti ini, diawali dengan adanya kesepakatan untuk 

kawin antara si laki dan wanita.Persepakatan ini kemudian dilanjutkan dengan 

terlibatnya pihak keluarga yang berkepentingan (laki-laki) mengambil inisiatif, 

                                                           
9
 I Gusti Ketut Kaler., Perkawinan dalam Masyarakat Hindu di Bali, Cudmani, 

tanpa tahun hlm. 15 
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 I Ketut Artadi.,Op.Cit, hlm.171 
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melakukan peminangan kerumah orangtua wanita. Dalam peminangan ini 

dibawasejumlah perlengkapan (sirih sajen seperlunya) ke rumah orang tua wanita, 

dilanjutkan dengan pembicaraan „basa-basi‟ adat. 

 Jikapinangan diterima,maka pinangan itu diakhiri dengan  penyerahan 

“basan pupur” sehingga sahlah, kedua calon pengantin itu „megegelan‟. Apabila 

pinangan tidak diterima, sedang laki dan wanita yang akan kawin itu tetap ingin 

melanjutkan rencana untuk kawin, maka jalan yang dapat ditempuh adalah 

Ngerorod. 

2. Sahnya Perkawinan Adat Bali 

 VE Korn mengemukakan, di Bali tidak terdapat kepastian, kapan 

perkawinan itu di anggap sah.
11

 Tetapi Pengadilan Raad Kerta pada zaman 

Belanda, lazim menjatuhkan putusan bahwa perkawainan itu sah setelah 

dilakukan nya upacara mebyakala. Yurisprudensi Raad Kerta kemudian mendapat 

dukungan dari Parisada Hindu Dharma, dimana sahnya perkawinan adalah setelah 

dilakukannya upacara mebyakala. Pada upacara mebyakala yang lumrah disebut 

upacara „pesaksi‟bernilai „puput‟(selesai) dilakukan kegiatan religious: 

- Dihaturkan sajen ke Surya dan Pemerajan serta sembahyangnya kedua 

mempelai ke bawah Shang Hyang Widhi dan Bhatara(ri) merupakan 

unsure Desa saksi. 

- Hadirnya wakil pemuka masyarakat (prajurudesa, klian) selaku unsur 

manusa  saksi. 
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- Diayabnya sajen byakala oleh yang bersangkutan selaku penyucian dan 

unsure Bhuta saksi. 

- Diayabnya sajen sesayaut oleh kedua mempelai selaku upaya keagamaan 

untuk mengikat pribadi yang bersangkutan guna menjadi tunggal suami-

istri (ardananareswari). 

Dalam Atharvaveda XIV.1.52 disebutkan bahwa :
12

 

„Mameyam astu posya, mahyam tvaadaad braspatih, mayaa patyaa 

prajaavati, sam jiiva saradah satam‟ 

Artinya: 

„Engkau Istriku, yang dianugrahkan Hyang Widhi kepadaku, aku akan 

mendukung dan melindungimu.Semoga engkau hidup bahagia bersamaku 

dan anak keturunan kita sepanjang masa‟. 

B. Peran Parisada Dalam Pengesahan Perkawinan Adat Bali 

 

1. Perkawinan Sesama Agama
13

 

Peranan Parisada dalam pengesahan perkawinan adat Bali tergantung pada 

pernikahan adat apa yang akan digunakan. Menggunakan adat memadik atau adat 

merangkat (ngerorod). Pada pernikahan memadik, peran Parisada disini hanya 

memberikan surat keterangan dari parisada yaitu surat keterangan nikah. Isi dari 

surat keterangan tersebut bahwa perkawinan tersebut telah di upacarakan dan 

dipuput atau diselesaikan oleh Ida Pandita yang bersangkutan dan di saksikan oleh 

tokoh agama beserta masyarakat disana. 
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 Wawancara dengan Parisada Kecamatan Gunungsari, Jeromangku Tangkas 

Sentana Wijaya, 15 Februari 2018  
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Acara adat pernikahan adat rangkat dari sejati hingga selesai adalah tugas 

dari orang perorangan atau orang yang memiliki kepentingan dalam pernikahan 

yang akan dilaksanakan. Surat keterangan pernikahan yang diberikan oleh 

Parisada adalah sebagai dasar untuk melanjutkan mencari akta perkawinan di 

catatan sipil. Apabila tidak ada surat keterangan perkawinan dari Parisada 

khususnya bagi yang beragama Hidu yang telah melangsungkan perkawinan, 

pembuatan akecatatan sipil tidak akan meladeni yang bersangkutan untuk 

pembuatan akta pernikahan. 

2. Perkawinan Antar Agama
14

 

Peran perisada dalam pengesahan perkawinan apabila terjadi antar agama 

atau berbeda agama adalah melakukan pertemuan-pertemuan. Pertemuan-

pertemuan tersebut dilakukan oleh parisada bersama kepala desa dan pihak 

keluarga dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.Tujuan dari 

dilaksanakanya suatu pertemuan tersebut adalah  untuk tercapainya kesepakatan 

dari kedua belah pihak. Peran Parisada bersama kepala desa atau kepala dusun 

dalam pertemuan tersebut adalah sebagai mediator untuk memediasi dari kedua 

belah pihak yang sedang berperkara. 

Pertemuan-pertemuan antara kedua belah pihak yang sedang berperkara 

diselenggarakan di tempat yang netral. Maksud dari tempat yang netral disini 

adalah temat dimana calon mempelai wanita dititipkan. Tempat yang tepat untuk 

melakukan penitipan calon mempelai wanita biasanya di kantor desa atau di 
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kantor camat. Pertemuanatau sidang mediasi dilakukan sebanyak tiga kali sidang. 

Apabila selama tiga kali sidang mediasi calon mempelai yang ingin melagsungkan 

pernikahan  menyatakan cinta dan bersedia untuk memeluk agama hindu, barulah 

Parisada melakukan suatu tindakan. Tindakan Parisada disini adalah untuk 

menyudikan calon mempelai yang ingin memeluk agama Hindu dan 

dikeluarkanya  surat sudiwidani atau surat persudian. 

3. Kewenangan Parisada
15

 

Kewenangan untuk mengeluarkan surat atau pernyataan melakukan 

perbuatan hukum adat merupakan kewenangan dari Parisada. Kewenangan 

tersebut diberikan oleh ketua Parisada pusat yag ada di Bali. Tugas Parisada di 

Bali dan di Lombok sedikit berbeda. Di Bali biasanya yang mengeluarkan surat 

keterangan pernikahan adalah bendesa adat atau perbengkel dalam suatu desa 

pakraman sedangkan di Lombok yang memiliki kewenangan adalah Parisada 

,karena tidak adanya desa adat. 

Pembuatan surat keterangan pernikahan oleh Parisada tidak di kenakan 

biaya. Krena tidak dikenakan biaya dalam pembuatan tersebut perlu adanya 

kesadaran dari masyarakat untuk memberikan dana seiklasnya kepada Parisada. 

Dana tersebut digunakan untuk  pembelian kertas, cap stempel dan sebagainya. 

Apabila dari masyarakat tidak memberikan dana, Parisada tidak terlalu 

mengharapkan dana tersebut. Kinerja dari Parisada sangat tulus ikhlas  dan hanya 

mengharapka secara niskala karma baik atau pahala. 
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4. Pencegahan Perkawinan Oleh  Parisada 

Pencegahan perkawinan dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat untuk melangsungkan 

suatu perkawinan tentu saja adanya calon mempelai, memliki satu keyakinan, 

adanya saksi-saksi dan di puput atau diselesaikan oleh Pedanda atau Ida Pandita. 

Parisada berwenang melakukan pencegahan perkawinan. Peran Parisada disini 

sebagai inspirator, inisiator, dinamisator, regulator, mediator, dan sabilisator yang 

berkaitan dengan eksistensi umat Hindu.
16

 

5. Pembatalan Perkawinan Oleh Parisada 

Pembatalan perkawinan dalam perkawinan adat Bali dapat dilakukan ata 

dilaksanakan oleh Parisada. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihaktidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan biasanya 

dilakukan pada saat perkawinan tidak sesuai dengan hari baik atau dewasa dan 

juga pada saat perkawinan ngerorod. Parisada melakukan pembatalan dengan 

tidak mengeluarkan surat tetapi secara langsung atau lisan.  

6. Perkawinan Poligami Hindu Adat Bali 

 Masyarakat Hindu adat Bali sering juga ditemukan seorang laki-laki 

memiliki lebih dari satu istri. Parisada membenarkan seorang laki-laki yang ingin 

memiliki lebih dari satu istri. Hal ini sesuai dengan kitab suci agama Hindu yaitu 

Veda. Beberapa pernyataan yang ada pada kitab suci Veda mengenai perkawinan 

sabagai berikut: 
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- Sukla Brahmacari yaitu dimana seseorang tidak akan melangsungkan 

perkawinan dimasa hidupnya. 

- Sewala Brahmacari yaitu dimana seseorang akan melangsungkan 

perkawinan hanya sekali seumur hidupnya. 

- Tresna Brahmacari yaitu dimana seseorang boleh melakukan perkawinan 

lebih dari satu kali.
17

 

 Untuk perkawinan Tresna Brahmacari, Parisada tetap mengeluarkan akta 

nikah adat. Akta nikah adat akan disertai dengan surat pernyataan persetujuan dari 

istri yang akan di madu untuk membolehkan suami melangsungkan perkawinan 

untuk kedua kalinya.  

7. Putusnya Perkawinan 

 Perceraian merupakan salah satu peristiwa apabila dalam suatu 

perkawinan sudah tidak ada kecocokan maupun merupakan suratan takdir. 

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraiaam, keputusan 

pengadilan. Masyarakat adat  Bali sering melakukan perceraiaan secara 

kekeluargaan melalui Parisada. Parisada mengeluarkan keputusan  setelah adanya 

mediasi antara kedua belah pihak. Keputusan tersebut berisikan alasan bahwa 

antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami sitri.
18
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III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian pembahasan di atas yang telah dipaparkan sekaligus membahas 

pokok-pokok permasalahan, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai 

berikut: 

1. Tata cara pengesahan perkawinan menurut adat Bali dilihat dari bentuknya 

ada dua yakni Bentuk biasa, si laki berkedudukan selaku Purusa. Dalam 

perkawinan seperti ini, si laki mengawini wanita dengan menarik wanita 

itu masuk kerumpun keluarga laki-laki. Bentuk Nyeburin, yaitu siwanita 

berkedudukan selaku purusa. Dalam perkawinan seperti ini, si wanita 

mengawini si laki-laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun 

keluarganya. Pengadilan Raad Kerta pada zaman Belanda, lazim 

menjatuhkan putusan bahwa perkawainan itu sah setelah dilakukan nya 

upacara mebyakala. Yurisprudensi Raad Kerta kemudian mendapat 

dukungan dari Parisada Hindu Dharma, dimana sahnya perkawinan adalah 

setelah dilakukannya upacara mebyakala. 

2. Peranan Parisada dalam pengesahan perkawinan adat Bali tergantung pada 

pernikahan adat apa yang akan digunakan. Menggunakan adat memadik 

atau adat merangkat (ngerorod). Peran Parisada dalam pernikahan adalah 

membuat akta nikah adat yang berisikan tentang parapihak yang akan 

melangsungkan perkawinan (calon suami istri), para saksi perkawinan, 

pandita yang memuput upacara perkawinan, dan Parisada sebagai 

penanggung jawab telah terjadinya perbuatan hukum adat. Peranan 
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parisada selanjutnya adalah memberikan nasihat kebada mempelai yang 

telah melangsungkan perkawinan. 

B. Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil kesimpulan di atas, penulis mencoba 

memberikan beberapa saran dalam pengesahan perkawinan adat Bali antara lain: 

1. Mengingat perkawinan adat dimana saja di daerah Lombok yang sering terjadi 

secara adat Bali, Maka perlu ada kesadaran dari masyarakat bahwa pentingnya 

pencatatan perkawinan selain pencatatan secara adat juga perlu legalitas secara 

Nasional. 

2. Diharapkan bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya 

menggunakan adat memadik agar lebih sopan dan tidak timbul masalah antara 

kedua keluarga dari calon mempelai yang akan melangsungkan suatu 

perkawinan. 
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