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B. PENDAHULUAN 

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang 

bisa hidup sendiri-sendiri di dalam melakukan sesuatu perbuatan, yaitu 

hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah dari kelompok manusia 

lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk 

sementara waktu.  

Lebih lanjut oleh Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani kuno 

menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah Zoon Politikon, 

artinya bahwa manusia sebagai mahluk yang pada dasarnya selalu ingin 

bergaul, berinteraksi, dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, 

dalam arti mahluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam bentuk yang 

terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.
1
 Dan oleh 

karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut 

mahluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial dalam kehidupan manusia, ada lima hal yang 

sangat mendasar yaitu kelahiran, pekerjaan, rezeki, perkawinan dan 

kematian. Perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang 

paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Di mana 

setiap manusia yang normal pasti memiliki hasrat untuk membina rumah 

tangga atau keluarga yang bahagia. 

Dalam melakukan suatu perkawinan, masyarakat negara kita di 

samping tunduk terhadap hukum agama dan kepercayaan juga tunduk 

                                                             
1
 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, 

Jakarta, 1984 hlm 29. 
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terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam 

lingkungannya. Namun demikian untuk kepentingan ketertiban dan 

keadministrasian negara, maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 yang merupakan landasan atau pedoman bagi suami istri yang 

akan melakukan perkawinan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

bahwa tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-

undangan sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. 

Tetapi dalam kenyataannya pada masyarakat Bima, masih melakukan 

perkawinan berdasarkan adat Mbojo-Bima meskipun berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 yang telah berlaku selama 43 tahun.  

Hal ini dapat terlihat pada masyarakat Bima yang lebih didasari oleh 

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, hal ini dikarenakan 

ada hubungan dengan latar belakang masyarakatnya yang mayoritas 

menganut agama Islam. Kendati demikian tata caranya juga tetap mengikuti 

tata cara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan.  

Masyarakat Mbojo-Bima di dalam tatacara pelaksanaan 

perkawinannya, pada dasarnya sama dengan tatacara perkawinan daerah-

daerah lain di Indonesia, yaitu yang diawali dengan perkenalan antara muda 

mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan. Dalam masa penjajakan 
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pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada 

orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak 

orang tua dan keluarga siwanita menerima kehadiran si laki-laki untuk di 

jadikan suami bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki, maka 

akan berlanjut ketingkat tatacara pelaksanaan perkawinan dengan diawali 

oleh acara melamar atau peminangan.  

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah bagaimana syarat sah serta tatacara dan pelaksanaan 

perkawinan adat Mbojo-Bima kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada Masyarakat Bima di 

Kabupaten Bima dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat sah 

serta tatacara dan pelaksanaan perkawinan adat Mbojo-Bima kaitannya 

dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

pada Masyarakat Bima di Kabupaten Bima dan Kota Bima Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat agi Akademis dan 

Masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian Normatif-Empiris. 
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C. PEMBAHASAN 

1. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Mbojo-Bima 

Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang 

melekat pada setiap manusia untuk membina rumah tangga atau keluarga 

yang bertujuan untuk memiliki keturunan. Untuk memenuhi asas pokok 

tersebut, manusia diharuskan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang 

telah ditentukan oleh adat tidak bisa dilepaskan dari kuatnya pengaruh 

agama, kepercayaan dan keyakinan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan 

syarat-syarat yang ditentukan oleh negara yang memiliki keterkaitan 

dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh adat. 

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut masyarakat adat Mbojo-

Bima telah meletakkan syarat-syarat untuk kawin sepenuhnya didasarkan 

pada hukum Islam. Syarat-syarat tersebut di bagi dalam dua golongan 

sebagai berikut : 

 

1. Syarat Umum 

a. Dalam mengenai jumlah co’i atau mas kawin. 

b. Persetujuan pihak orang tua gadis. 

c. Umur kedua mempelai. 

2. Syarat Khusus 

a. La Lose Ro La Ludi  atau So’di Ra Kambeke Angi. 

b. Ngge’e Nuru. 

c. Nggempe (Pingitan).
2
 

 

                                                             
2 Hasil wawancara dengan Abdul Karim Azis, SH. (Ruma Rato Ngampo Kesultanan 

Bima) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, waktu 10.19, tempat kampung Paruga, Kota 

Bima. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

syarat sahnya perkawinan dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:  

1. Syarat Material, yang terdiri dari : 

a) Syarat Material Absolut 

1) Asas monogami.  

2) Persetujuan antara kedua calon suami isteri. 

3) Memenuhi syarat umur minimal. 

4) Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.
3
 

b) Syarat Material Relatif 

  

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah ataupun 

keatas.  

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara neneknya.  

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan 

ibu/bapak tiri.  

4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan dan bibi/paman susuan. 

5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri,dalam hal seorang suami beristeri lebih 

dari seorang. 

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku, dilarang kawin. 

7) Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain.
4
 

 

 

2. Syarat Formal
5
 

 

a) Harus ada pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan 

di tempat perkawinan itu dilangsungkan. 

                                                             
3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 6-7. 
4
 Op.Cit, hlm 62-63. 

5
 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991,  hlm 6. 
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b) Setelah pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan 

harus ada pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan 

tentang akandilangsungkannya perkawinan. 

c) Perkawinan harus dapat dilaksanakan setelah lewat 10 hari 

pemberitahuan diumumkan kecuali dalam hal-hal tertentu yang 

harus dengan persetujuan Camat atau Bupati. 

d) Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, artinya 

dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua 

orang saksi dan bila hendak dilaksanakan di luar ketentuan di atas 

harus ada pemberitahuan terlebih dahulu.
6
 

 

 

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut Inpres Nomor 1 tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan 

oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 

Setelah memenuhi syarat umur yang telah ditentukan oleh Undang-

Undnag Perkawinan, maka perkawinan tersebut harus didasarkan atas 

persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, 

dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat 

tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang 

tegas. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan 

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur 

dalam bab VI Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. 

Sehingga syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Mbojo-

Bima Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam adalah sangat erat kaitannya dikarenakan 

                                                             
6
 Op.Cit,  hlm 15-17. 
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hukum adat Mbojo-Bima dalam syarat sahnya perkawinan memenuhi 

syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat tersebut 

sebagai berikut : 

 

1. Syarat Umum 

a) Dalam mengenai jumlah co’i atau mas kawin. 

Dalam hal mengenai jumlah co’i atau mas kawin Undang-Undang 

perkawinan tidak mengatur mengenai jumlah co’i atau mas kawin, 

dikarenakan Undang-Undang perkawinan hanya mengatur 

mengenai hal-hal yang umum seperti umur, persetujuan dari kedua 

mempelai dan ada atau tidaknya halangan perkawinan. Sedangkan 

dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai jumlah co’i 

atau mas kawin, dikarenakan Kompilasi Hukum Islam mengatur 

mengenai hal-hal yang khusus seperti Mahar atau mas kawin yang 

terdapat dalam Pasal 30 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. 

b) Persetujuan pihak orang tua gadis. 

Hal ini sesuai dengan syarat materil absolute yang ada dalam 

Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Izin dari orang 

tertentu di dalam melakukan perkawinan”.
7
 Ini menandakan bahwa 

izin atau persetujuan dari pihak orang tua/wali mempelai 

perempuan sangat mempengaruhi dapat atau tidak diterimanya 

calon mempelai laki-laki. Persetujuan pihak orang tua gadis dalam 

Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 14 yang merupakan 

rukun supaya perkawinan dapat dilangsungkan.  

c) Umur kedua mempelai. 

Hal ini sesuai dengan syarat materil absolute yang ada dalam 

Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Memenuhi syarat 

umur minimal”
8
. Dalam hal syarat umur minimal untuk 

melangsungkan perkawinan, syarat umur minimal adalah pria 

sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita mencapai umur 

16 tahun dan harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan 

bagi seorang yang sudah mencapai umur 21 tahun tidak perlu lagi 

mendapat izin dari kedua orang tuanya.
9
 Hal ini juga berkaitan 

dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam Pasal 15 

ayat (1) dan (2) umur calon  suami sekurang-kurangnya berumur 19 

tahun sedangkan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun 

dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun 

                                                             
7
 Mohd. Idris Ramulyo, Loc.Cit, hlm 6-7. 

8
 Mohd. Idris Ramulyo, Loc.Cit, hlm 6-7.  

9
 Hilman Hadikusuma, Loc.Cit,  hlm 53. 
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harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 

(2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 

2. Syarat Khusus 

a) La Lose Ro La Ludi  atau So’di Ra Kambeke Angi (Pihak orang tua 

pemuda akan meminta keterangan dari pihak orang tua gadis 

tentang status putrinya. Apakah sudah menjadi tunangan dari 

pemuda lain atau belum atau menanyakan ke wali perempuan 

apakah anak gadisnya belum mempunyai pasangan).
10

  

b) Ngge’e Nuru (Calon mempelai laki-laki tinggal satu rumah dengan 

calon mertua dalam kurun waktu yang lama untuk di lihat sikap 

dan perilaku dari calon mempelai laki-laki).
11

 

c) Nggempe (Pingitan) adalah tahap yang di mana pengantin 

perempuan tidak leluasa lagi meninggalkan rumah untuk bergaul 

dengan teman-teman sebaya. Ia harus berada di pamoka (loteng) 

didampingi oleh seorang tokoh adat perempuan sebagai “Ina Ruka 

(Inang Pengasuh) bertugas untuk membimbing dan menasehati 

calon pengantin.
12

 

 

 

Dalam syarat khusus mengenai perkawinan menurut hukum adat 

Mbojo-Bima ini hanya berlaku untuk kedua belah pihak untuk 

mengikatkan diri mereka dalam suatu perkawinan yang bersifat 

kekerabatan yang artinya untuk mempertahankan dan meneruskan 

keturunan mereka. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur hal-hal sebagaimana 

yang ada dalam syarat khusus menurut hukum adat Mbojo-Bima. 

 

 

 

                                                             
10 Hasil wawancara dengan Abdul Karim Azis, SH. (Ruma Rato Ngampo Kesultanan 

Bima) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, waktu 10.19, tempat kampung Paruga, Kota 

Bima. 
11 Hasil wawancara dengan Abdul Karim Azis, SH. (Ruma Rato Ngampo Kesultanan 

Bima) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, waktu 10.19, tempat kampung Paruga, Kota 

Bima. 
12 M. Hilir Ismail dan Alan Malingi, Op.Cit, hlm 20. 
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2. Tatacara dan pelaksanaan perkawinan adat Mbojo-Bima kaitannya 

dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 

Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang 

lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 Untuk kepentingan kedua calon mempelai dalam hal administrasi, 

perkawinan harus dicatatakan ke Pegawai Pencatat Perkawinan 

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan adalah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan tersebut dapat 

diakui oleh negara sebagai perkawinan yang sah menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat 

tatacara melangsungkan sebuah perkawinan sebagaimana yang tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah (Sesuai Pasal 3- Pasal 6). 

2. Pengumuman Kehendak Nikah (Sesuai Pasal 8). 

3. Pelaksanaan Akad Nikah (Sesuai Pasal 10). 

4. Mendapatkan Akta Pekawinan (Sesuai Pasal 11). 
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Adapun tatacara pelaksanan perkawinan menurut Kompilasi 

Hukum Islam ditentukan harus adanya :  

1. Calon suami. 

2. Calon isteri. 

3. Wali nikah. 

4. Saksi nikah. 

5. Ijab dan Kabul.
13

 

Ada 15 proses kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan dalam 

kebiasaan masyarakat Mbojo-Bima. Dalam hal ini penulis membagi 

menjadi tiga bagian antara lain : 

 

1. Sebelum melaksanakan perkawinan 

a. La Lose Ro La Ludi atau So’di Ra Kambeke Angi.  

b. Katada Nggahi (Mengikrar Kata Hati). 

c. Pita Nggahi (Mengulang Kata). 

d. Ngge’e Nuru. 

e. Mbolo Ra Dampa (Musyawarah). 

f. Nggempe (Pingitan). 

g. Wa’a Masa Nika/Wa’a Coi (Pengantaran Mahar). 

h. Kalondo Dou Di Wei (Pengantaran Calon Isteri). 

i. Upacara Kapanca (Penempelan Inai). 

2. Pada saat melaksanakan perkawinan 

a. Lafa (Akad Nikah). 

3. Sesudah pelaksanaan perkawinan 

a. Hengga Dindi (Membuka Tabir). 

b. Cepe Jenggu (Persembahan Kesetiaan). 

c. Boho Oi Ndeu. 

d. Ngaha Nggula. 

e. Pamaco.
14

 

 

 

 

 

                                                             
13 Indonesia, Penjelasan dari Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 14. 
14

 M. Hilir Ismail dan Alan Malingi, Op.Cit, hlm 14. 
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Setelah melihat tatacara perkawinan menurut Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum adat 

Mbojo-Bima. Maka dapat dilihat keterkaitannya antara hukum adat 

Mbojo-Bima dengan  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam  mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan 

sebagai berikut : 

1. Pemeritahuan Kehendak Nikah (Sesuai Pasal 3-Pasal 6 UU 

Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) 

Dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

ini sesuai dengan rukun perkawinan yang terdapat dalam Pasal 14 

Kompilasi Hukum Islam yaitu harus adanya calon suami dan calon 

isteri dan ini juga sesuai dengan prosesi perkawinan adat Mbojo-Bima 

yaitu La Lose Ra La Ludi atau So’di Ra Kambeke Angi. 

2. Pengumuman Kehendak Nikah (Sesuai Pasal 8-Pasal 9 UU 

Perkawinan dan Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam) 

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf 

(b) dan Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan adat Mbojo-

Bima dimana orang tua dan keluarga dua belah pihak akan mengadakan 

“Mbolo Ra Dampa” (Musyawarah) untuk menentukan hari dan bulan 

yang baik untuk pelaksanaan nikah, jumlah atau besar kecilnya mahar 

serta persyaratan lainnya semua diputuskan dalam tahapan Mbolo Ra 

Dampa.  
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3. Pelaksanaan Akad Nikah (Sesuai Pasal 10 UU Perkawinan dan Pasal 

14 Kompilasi Hukum Islam) 

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 dan 

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan Akad nikah 

(lafa) dalam masyarakat adat Mbojo-Bima. Dikarenakan dalam akad 

nikah (lafa) pada masyarakat adat Mbojo-Bima sudah memenuhi 

syarat dan rukun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4. Mendapatkan Akta Pekawinan (Sesuai Pasal 11 UU  Perkawinan dan 

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). 

Dalam masyarakat adat Mbojo-Bima Pegawai Pencatat Nikah 

sendiri dikenal dengan istilah lebe yang berfungsi mencatat pernikahan 

kedua belah pihak.
15

 Sehingga tatacara pelaksanaan perkawinan 

menurut hukum adat Mbojo-Bima sangat erat kaitannya dengan tatacara 

pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dimulai dari : 

1. Pemeriksaan Kehendak Nikah. 

2. Pengumuman Kehendak Nikah. 

3. Pelaksanaan Akad Nikah. 

4. Mendapatkan Akta Nikah. 

 

                                                             
15 Hasil wawancara dengan Abdul Karim Azis, SH. (Ruma Rato Ngampo Kesultanan 

Bima) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, waktu 10.19, tempat kampung Paruga, Kota 

Bima. 
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D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a) Syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Mbojo-Bima 

Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah 

sangat erat kaitannya dengan syarat sahnya perkawinan menurut 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat tersebut adalah 1) Syarat 

Umum adalah syarat yang menyangkut mengenai jumlah co’i atau 

mas kawin, persetujuan pihak orang tua gadis dan umur kedua 

mempelai sudah aqil balig menurut agama/adat dan/atau dewasa 

menurut Undang-Undang Perkawinan/KHI.2) Syarat Khusus adalah 

La Lose Ro La Ludi  atau So’di Ra Kambeke Angi, Ngge’e Nuru dan 

Nggempe (Pingitan). 

b) Tatacara perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

dan Hukum adat Mbojo-Bima. Maka dapat dilihat keterkaitannya 

antara hukum adat Mbojo-Bima dengan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai tatacara 

pelaksanaan perkawinan sangat erat kaitannya yang dimulai dari 

Pemberitahuan Kehendak Nikah, Pengumuman Kehendak Nikah, 

Pelaksanaan Akad Perkawinan dan Mendapatkan Akta Nikah. 
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2. Saran 

a) Syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Mbojo-Bima 

kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam perlu adanya persesuaian dalam hal 

persetujuan dan izin, dikarenakan dalam hukum adat Mbojo-Bima 

untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan persetujuan izin 

dari kerabat itu sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam persetujuan ini ditentukan 

oleh kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 

KHI) dan izin ini apabila perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua (Pasal 6 

ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) KHI). 

b) Tatacara pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat Mbojo-Bima 

perlu dilestarikan agar generasi masyarakat Mbojo-Bima memahami 

budayanya sendiri tidak mempergunakan tatacara perkawinan 

berdasarkan budaya lain. Oleh karena itu harus dibuat dalam bentuk 

peraturan desa (PERDES) atau peraturan daerah (PERDA).  

  


