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ABSTRAK 

 

Umami, Riza. 2021. “Uang Panai‟ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar 

Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Miftahul Huda, M.Ag 

Kata kunci/keyword: Pernikahan Adat, Suku Bugis, Panai‟. 

Kecamatan Mamajang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota 

Makassar. Adat perkawinan di Kecamatan Mamajang menggunakan adat 

perkawinan Bugis, yaitu adanya uang panai‟ yang harus disediakan oleh 

mempelai laki-laki dan keluarganya. Yang membedakan dengan tempat lain yang 

ada di Makassar adalah uang panai‟ yang diminta oleh pihak mempelai 

perempuan dan keluarganya bisa dibayarkan dalam beberapa bagian yaitu dengan 

ketentuan bisa dibayarkan lunas dan atau dibayarkan setengahnya dulu dan setelah 

akad atau pada saat kedua mempelai sudah sah sebagai suami istri baru dilunasi. 

Apabila selama uang panai‟ tersebut belum lunas dibayarkan sampai setelah 

prosesi perkawinan, maka mempelai laki-laki dilarang meninggalkan rumah 

mempelai perempuan dan keluarganya, sesuai batas waktu yang sudah disepakati 

bersama. Dan apabila uang panai‟ tidak bisa dibayarkan sesuai dengan jangka 

waktu yang telah disepakati bersama, maka keluarga mempelai perempuan dan 

mempelai perempuannya sendiri boleh mengajukan pembatalan perkawinan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan 

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

terhadap penerapan uang panai‟ dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan?. (2) Bagaimana tinjauan Hukum 

Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap 

konsekuensi uang panai‟ yang tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan adat suku 

Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan?  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan dalam 

teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan 

metode observasi dan wawancara. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Bahwa ditinjau dari 

Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

terhadap penerapan uang panai‟ dalam syarat wajib perkawinan adat suku Bugis 

merupakan kepercayaan atau adat istiadat turun temurun yang tidak melanggar 

hukum islam dan tidak melanggar syarat formil maupun syarat materiil yang 

diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan.2)  

Menurut kepercayaan adat Bugis, uang panai‟ merupakan bagian dari syarat-

syarat pernikahan yang wajib dipenuhi, sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-

Undang Perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum 

agama dan kepercayaannya masing-masing.. Maka berdasarkan aturan Pasal 22 

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, konsekuensi apabila uang panai‟ tidak 

dibayarkannya adalah sah dan diperbolehkan bagi mempelai perempuan dan 

keluarganya untuk melakukan pembatalan perkawinan. 



 
 

 

 

 



 

   

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur tentang hukum 

perkawinan sebagai hukum positif yang dituangkan dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Sedangkan untuk umat Muslim di Indonesia juga 

telah dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, 

pengertian perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan dan segala akibatnya, baik perceraian dan 

harta perkawinan.
1
 

Banyak orang yang mengenal perkawinan hanya sebagai hubungan 

yang disyariatkan antara pria dan wanita. Pemahaman tentang masalah 

perkawinan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan status sosial dan tingkat 

pemikiran masing-masing. Allah Swt telah menjadikan perkawinan sebagai 

                                                           
1
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Posisitif, 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), 20. 



 
  

 
 

salah satu sumber ketenangan dan ketenteraman. Sesuai dalam al-Qur‟an 

Allah Swt berfirman:
2
 

 
 

Artinya  : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir. (Al-Qur‟an Surat Ar-Rum 21:21) 

 

Indonesia mengakui adanya hukum adat sebagai salah satu hukum 

Nasional, hal ini karena Indonesia merupakan Negara kepulauan sehingga 

penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau itu bermacam pula 

ragam adat  budaya dan hukum adatnya. Hal ini menjadikan banyak 

perbedaan tentang tata cara pelaksanaan perkawinan di setiap daerah. Bahkan 

hal ini tidak menutup kemungkinan tata cara tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 

Arti perkawinan dalam hukum adat adalah hidup bersama antara 

seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai 

suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Perkawinan menurut 

hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapat keturunan serta 

                                                           
2
 Al-Qur‟an Surat Ar-Rum 21:21, Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya ( 

Bandung : PT  Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 644. 
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membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum 

yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun dari pihak 

suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk 

dapat saling membantu dan menunjang hubungan yang rukun dan damai. 

Salah satu perkawinan adat di Indonesia adalah perkawinan adat Suku 

Bugis di daerah Makassar, di mana adat perkawinan tersebut masih serumpun 

dengan perkawinan adat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkawinan adat 

Suku Bugis, untuk mengikat perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan 

calon mempelai perempuan harus ada uang panai‟ yang harus disediakan oleh 

calon mempelai laki-laki dan keluarganya sesuai dengan yang diminta oleh 

calon mempelai wanita dan keluarganya. Uang panai‟ ini harus disediakan 

sebelum akad dilaksanakan atau selambat-lambatnya pada saat mempelai 

laki-laki membacakan akad perkawinan. 

Dalam masyarakat Bugis Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih 

tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identititas.
3
 

Watak orang Bugis-Makassar, yaitu siri‟ na pacce. Siri‟ berarti: rasa malu 

(harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang 

yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan pacce atau dalam 

bahasa Bugis disebut pesse yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh 

pendirian). Jadi, pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut 

merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas 

(solidaritas dan empati). Sering kita dengar ungkapan suku Makassar 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 38. 



 
  

 
 

berbunyi “punna tena siri nu, paccenu seng paknia” (kalau tidak ada siri‟mu 

paccelah yang engkau pegang teguh). Apabila siri‟ na pacce sebagai 

pandangan hidup tidak dimiliki seseorang, akan dapat berakibat orang 

tersebut bertingkah laku melebihi tingkah laku binatang karena tidak 

memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri.
4
  

Salah satu budaya perkawinan pada suku Bugis Makassar yang erat 

kaitannya dengan budaya siri‟ na pacce yaitu uang panai‟. Pengakuan orang 

Bugis-Makassar membenarkan bahwa uang panai‟ telah menjadi tradisi 

dalam proses pernikahan budaya Bugis-Makassar.
5
 Adapun yang di maksud 

dengan uang panai‟ menurut Koentjaraningrat
6
, adalah “sejumlah uang yang 

harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.” 

Terkait berapa jumlah uang panai‟ yang harus diberikan, tidak selalu 

sama antara satu dengan lainnya, semua bergantung pada kesepakatan antara 

keluarga kedua belah pihak. Dalam menentukan jumlah uang panai yang 

harus disiapkan juga tidak sembarangan, ada beberapa hal yang menjadi 

penentunya dua hal yang paling penting adalah status sosial dan tingkat 

pendidikan. Uang panai‟ untuk perempuan dari kaum bangsawan tentu 

berbeda dengan uang panai‟ untuk perempuan dari masyarakat biasa.
7
 

Fungsi uang panai‟ yang diberikan secara ekonomis membawa 

pergeseran kekayaan karena uang panai‟ yang diberikan mempunyai nilai 

                                                           
4
 Hajra Yansa, dkk., Uang Panai‟ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya 

Siri‟ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, (Jurnal PENA, Vol. 3 No. 2, ISSN 

2355-3766, 2017), 526. 
5
 Ibid. 

6
 Koengtjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta, 1967), 20. 

7
 https://mojok.com., Sekilas Tentang Uang Panai‟ Aturan Adat Sekaligus Ujian Bagi 

Masyarakat Adat Suku Bugis Makassar, 5 Juli 2019. 



 
  

 
 

tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan 

dihormati. Secara keseluruhan uang panai‟ merupakan hadiah yang diberikan 

calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan 

pernikahan. 

Di kalangan masyarakat suku Bugis-Makassar itu sendiri uang panai‟ 

memang masih menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk dibicarakan. 

Sangat sering terjadi, jika mendengar seorang gadis akan menikah, yang lebih 

dulu ditanyakan adalah: “berapa uang panai‟nya?”  Kehadiran pertanyaan ini 

menjadi sebuah pertanda bagaimana uang panai‟ punya peran penting dalam 

hal pernikahan masyarakat suku Bugis-Makassar. 

Hal lain tentang uang panai‟ yang juga tidak kalah menariknya untuk 

disimak adalah, tidak jarang besaran jumlah uang panai‟ menjadi semacam 

adu gengsi. Dalam beberapa kejadian, karena tidak ingin kalah saing, ada 

yang bahkan tidak peduli jika pihak laki-laki harus berutang agar bisa 

memenuhi uang panai‟ yang sudah ditetapkan. Hal seperti inilah yang 

kemudian menjadi salah satu penyebab mengapa uang panai‟ menjadi sesuatu 

yang selalu menuai komentar pro dan kontra baik di kalangan masyarakat 

suku Bugis-Makassar itu sendiri maupun di kalangan masyarakat luas.
8
 

Kecamatan Mamajang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kota Makassar. Adat perkawinan di Kecamatan Mamajang juga 

menggunakan adat perkawinan Bugis, yaitu adanya uang panai‟ yang harus 

disediakan oleh mempelai laki-laki dan keluarganya. Yang membedakan 

                                                           
8
 https://mojok.com., Sekilas Tentang Uang Panai‟ Aturan…, 5 Juli 2019. 



 
  

 
 

dengan tempat lain yang ada di Makassar adalah di mana uang panai‟ yang 

diminta oleh pihak mempelai perempuan dan keluarganya bisa dibayarkan 

sebelum yaitu dengan ketentuan bisa dibayarkan lunas dan atau dibayarkan 

setengahnya dulu dan setelah akad atau pada saat kedua mempelai sudah sah 

sebagai suami istri baru dilunasi. Apabila selama uang panai‟ tersebut belum 

lunas dibayarkan sampai setelah prosesi perkawinan, maka mempelai laki-

laki dilarang meninggalkan rumah mempelai perempuan dan keluarganya, 

sesuai batas waktu yang sudah disepakati bersama. Dan apabila uang panai‟ 

tidak bisa dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 

bersama, maka keluarga mempelai perempuan dan mempelai perempuannya 

sendiri boleh mengajukan pembatalan perkawinan.
9
 

Maka, dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti keharusan uang 

panai‟ yang harus disediakan oleh mempelai laki-laki dan keluarganya bagi 

mempelai perempuan dan keluarganya, baik ditinjau dari rukun dan syarat 

perkawinan dalam hukum Islam maupun rukun dan syarat perkawinan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila 

persyaratan uang panai‟ tidak terpenuhi dalam perkawinan adat Suku Bugis di 

Makassar, maka mempelai perempuan dan keluarganya apabila perkawinan 

sudah berlangsung dapat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan 

Agama. Melihat hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang : 

“Uang Panai’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif 

                                                           
9
 Doni Surendra, Hasil Wawancara, 6 Desember 2020, (Lihat transkrip 01/02-W/6-12-

2020) 



 
  

 
 

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

dapat diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan terhadap penerapan uang panai‟ dalam 

perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar 

Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan terhadap konsekuensi uang panai‟ yang tidak 

dapat dipenuhi dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam pembuatan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap 

penerapan uang panai‟ dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap 



 
  

 
 

konsekuensi uang panai‟ yang tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan 

adat suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi 

Selatan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

beragamnya perkawinan adat di Indonesia, khususnya perkawinan adat 

suku Bugis di Makassar yang sampai saat ini masih nemerapkan adat uang 

panai‟ sebagai prasyarat wajib perkawinan di Makassar. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang hukum positif dan hukum Islam, terkait 

dengan penerapan perkawinan adat di Indonesia yaitu perkawinan adat 

suku Bugis, sehingga bisa memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia 

dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, 

khususnya Jurusan Hukum Kaluarga Islam. 

 

E. Telaah Pustaka 

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini  memeliki 

perbedaan yang substansial dengan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan tema perkawinan adat suku Bugis di Makassar, maka perlu dijelaskan 

hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-

penelitian tersebut adalah : 

1. Skripsi atas nama : Hardiyanti, Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-

Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya 



 
  

 
 

Islam.
10

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana 

tahapan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Bugis Bone dalam 

perspektif budaya Islam? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Bugis Bone?.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan adat 

masyarakat Bugis Bone pada umumnya yang terdiri atas beberapa tahap 

kegiatan tahapan Pra-nikah yaitu dipenuhinya uang panai‟, tahapan nikah 

dan tahapan setelah nikah Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang 

berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar. Namun masuknya Islam 

yang telah terintegrasi kedalam adat bugis Bone, pelaksanaan pernikahan 

tetap dilaksanakan secara adat namun di tuntun dengan Ajaran Islam, 

dengan keberadaan Saraq dalam sistem Pangadereng, karena adat ini 

merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-

nilai yang sakral akan makna, adat yang telah dipertahankan sejak nenek 

moyang terdahulu, agar supaya kedua mempelai dapat membina hubungan 

yang harmonis dan abadi.  

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian 

diatas membahas tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan adat bugis 

bone secara umum dalam perspektif budaya Islam, sedangkan dalam 

penelitian ini penulis lebih memfokuskan dalam penerapan uang panai‟ 

sebagai syarat sahnya perkawinan adat suku Bugis Makassar yang ditinjau 

dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

                                                           
10

 Hardiyanti, Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten 

Bone Dalam Perspektif Budaya Islam, (Skripsi, Fakultas Syari‟ah, UIN Alauddin, Makassar, 

2015). 



 
  

 
 

 

2. Skripsi atas nama : Andi Asyraf, Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis 

(Studi Etnofgrafis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di 

Bulukumba Sulawesi Selatan).
11

 Rumusan masalah  dalam skripsi ini 

adalah : 1) Bagaimana penerapan mahar dan paenre dalam perkawinan 

masyarakat Bugis di Bulukamba? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap penerapan mahar dan paenre dalam perkawinan masyarakat 

Bugis di Bulukamba? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan 

paenre (yaitu berupa uang panai‟) dalam masyarakat Bugis di Bulukamba 

ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, namun strata 

sosial disini tidak hanya disebabkan oleh karena jabatan, pekerjaan, 

ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dibalik hal itu, terdapat 

makna filosofis yang terkandung didalamnya berupa nilai-nilai kearifan 

lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan 

ajaran Islam.  

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian 

tersebut hampir sama dengan penelitian yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, dan penelitian ini juga menguatkan penelitian tersebut, akan 

tetapi juga akan dibahas mengenai penerapan uang panai‟ yang tidak 

hanya dari segi hukum Islam saja tetapi juga berdasarkan Undang-Undang 

Perkawinan. 

                                                           
11

 Andi Asyraf Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis (Studi Etnofgrafis Hukum Islam Dalam 

Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan).(Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 

UIN Syarif Hidayatullah, 2015). 



 
  

 
 

3. Skripsi atas nama : Nurul Aini, Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan 

Adat Bugis (Kasus Uang Panai‟ pada 5 Keluarga di Desa Lipukasi 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru).
12

 Rumusan masalah dalam 

skripsi ini adalah : 1) Bagaimana aspek-aspek penerapan uang panai‟ pada 

5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? 

2) Bagaimana dampak dan resolusi konflik dalam menangani penerapan 

uang panai‟? Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai‟ yang 

tinggi menjadi potensi konflik dalam proses perkawinan adat Bugis. 

Terdapat dua aspek yang menjadi penyebab uang panai‟ yang tinggi. 

Pertama aspek ekonomi antara lain permintaan uang panai‟ yang tinggi 

oleh pihak perempuan dengan motif untuk menyelenggarakan pesta 

perkawinan yang mewah, untuk menaikkan status sosial, dan untuk 

menolak lamaran dan tidak adanya kesepakatan antara pihak laki-laki dan 

pihak perempuan mengenai jumlah uang panai‟. Kedua aspek non-

ekonomi yaitu uang panai‟ yang dijadikan sebagai senjata penolakan 

untuk menolak lamaran seseorang yang datang melamar karena faktor 

perbedaan status sosial yang dimiliki.  

Perbedaan Skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, ada 

sedikit perbedaan dalam pembahasan penelitian ini nantinya, karena 

pembahasan skripsi diatas lebih kepada teori konflik dan resolusi konflik. 

Sedangkan yang dibahas dalam penelitian ini adalah syarat uang panai‟ 

sebagai syarat sahnya perkawinan adat Bugis yang terjadi di daerah 
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Mamajang, dimana uang panai‟ bisa dibayarkan setelah akad 

dilaksanakan, namun dengan konsekuensi pembatalan perkawinan apabila 

uang panai‟ tidak dibayar lunas setelah akad atau sesuai batas waktu yang 

disepakati bersama yang akan ditinjau dari teori hukum Islam dan 

Undang-Undang Perkawinan. 

4. Skripsi atas nama : Siti Halimah, Dui‟menre Sompa Adat Perkawinan 

Bugis Dalam Budaya Siri‟ Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung.
13

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

1) Bagaimana penerapan Dui‟menre sompa dalam masyarakat Bugis di RT 

V Kelurahan Kota Karang? dan 2) Bagaimana dampak apabila Dui‟menre 

sompa dalam masyarakat Bugis di RT V Kelurahan Kota Karang tidak 

dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki?. Dui‟menre sompa 

merupakan mahar wajib laki-laki kepada perempuan secara adat dalam 

perkawinan Bugis di samping mahar secara Islam. Ketidakmampuan 

memberikan Dui‟menre sompa kepada keluarga perempuan akan 

mengakibatkan kegagalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perubahan pemahaman masyarakat terhadap pemaknaan pemberian 

Dui‟menre sompa ini, apabila dahulu pemberian Dui‟menre sompa 

berkaitan langsung dengan prinsip orang Bugis yaitu Sipakatau, 

Sipakainge, dan Sipakele‟bi yang mana untuk menghormati status sosial 

seseorang, ,namun saat ini makna pemberian Dui‟menre sompa dilihat dari 

beberapa faktor seperti: keturunan bangsawan, status ekonomi, 
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pendidikan, pekerjaan, serta kondisi fisik dari semua itu dimaknai sebagai 

hal yang berkaitan dengan gengsi dalam mempertahankan status sosial 

ekonomi masyarakat dalam penyelenggaraan perkawinan.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, bahwa uang panai‟ bukan mahar, 

tetapi uang yang dibayarkan terlebih dahulu untuk belanja keperluan 

perkawinan keluarga mempelai perempuan, memang ada sedikit 

persamaan yaitu bahwa yang menentukan uang panai‟ adalah keluarga 

perempuan dan mahar dalam adat Bugis yang menentukan juga keluarga 

perempuan. Tinjauan penelitian ini adalah dari hukum Islam dan Undang-

Undang Perkawinan. Sedangkan tinjauan penelitian tersebut adalah dari 

teori sosiologi dan teori hukum adat. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan 

termasuk jenis penelitian lapangan (field research).
14

Adapun datanya 

diambil atau dikumpulkan dari lapangan, di mana dalam mengumpulkan 

data peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 

menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di 

lapangan.
15

 Penelitian ini berusaha mendapatkan keterangan atau informasi 

dari tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan adat Bugis di Makassar, 

                                                           
14

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitaif, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008 ), 

1. 

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009 

), 40. 



 
  

 
 

tentang penerapan uang panai‟ sebagai syarat perkawinan adat Bugis di 

Kecamatan Mamajang Kota Makassar yang akan ditinjau dari Hukum 

Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi  di Kecamatan Mamajang Kota Makassar 

yang masih kental dengan adat suku Bugisnya. Alasan mengapa 

melakukan penelitian di Kecamatan Mamajang Kota Makassar adalah 

karena penerapan panai‟ di Kecamatan Mamajang berbeda dengan di 

daerah lain yang sama-sama menggunakan adat perkawinan Bugis, seperti 

di Kecamatan Bone, Kecamatan Bulukumba, Kecamatan Teluk Betung, 

dan lain-lain. Yaitu bahwa penerapan uang panai‟ di Kecamatan 

Mamajang bisa dilunasi setelah walimahan selesai dan bahkan sesuai 

dengan kesepakatan bersama. 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penelitian ini, maka 

kehadiran peneliti bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung adalah dengan peneliti hadir di tempat dimana penelitian ini 

dilaksanakan dan secara tidak langsung adalah dengan komunikasi via 

telephone, whatshap atau metode wawancara dengan via email untuk 

mendapatkan data yang valid dan mencukupi terkait obyek penelitian yang 

akan ditelaah. 

 

 



 
  

 
 

4. Data dan Sumber Data 

a) Data 

Data penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

1) Data primer yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung adalah data hasil wawancara dengan pelaku 

perkawinan adat Bugis, pemangku adat di Kecamatan Mamajang, 

orang tua mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, mempelai 

laki-laki dan mempelai perempuan, serta tokoh agama di sana. 

Sedangkan data tidak langsung berupa buku, jurnal, dan skripsi-

skripsi yang terkait dengan penelitian ini secara langsung, seperti 

sejarah perkawinan adat Bugis, teori-teori hukum Islam dan 

Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Serta 

tulisan mengenai perkawinan adat Bugis dan persyaratan uang 

Panai‟. 

2) Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, skripsi, 

artikel yang berkaitan dengan perkawinan adat di Indonesia. 

b) Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah:  

1) Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan tokoh adat 

(masyarakat), pelaku perkawinan adat Bugis di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar, orangtua dari mempelai perempuan dan 

lai-laki, dan tokoh agama.  



 
  

 
 

2) Sedangkan sumber data sekunder adalah artikel atau jurnal atau 

skripsi tentang sejarah dan pengertian panai‟, perkawinan adat 

Makasar beserta aturannya. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka metode 

pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara 

(interview). Menurut Esterbeg wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat diperoleh makna dalam suatu topik tertentu.
16

 Dalam penelitian 

ini peneliti langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek 

para informan seperti tokoh adat bugis dan masyarakat di Kecamatan 

Mamajang sesuai dengan topik permasalahan yaitu tentang penerapan 

uang panai‟ dalam perkawinan adat Bugis di Kecamatan Mamajang 

Kota Makassar. 

b. Observasi 

Observasi adalah dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk 

mengamati aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
17

 Dalam 

pengamatan ini, peneliti mencatat dan merangkum (misalnya, dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh 
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peneliti) berkaitan dengan aktitas-aktivitas yang ada dalam proses 

perkawinan adat bugis. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh 

data terkait dengan penerapan uang panai‟ dalam perkawinan adat 

Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

6. Analisa Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh 

dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Setelah data terkumpul, penulis selanjutnya mengadakan 

analisa data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih 

mudah dipahami. Analisa data penulis gunakan yaitu metode deskriptif 

kualitatif.
18

 Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction 

(merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting dicari tema dan polanya) artinya data-data umum yang 

diperoleh selama penelitian di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

Data-data penelitian tersebut kemudian dirangkum dan diambil bagian 

yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Kemudian 

data tersebut di display (menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar katagori, Flowchar dan sejenisnya) dan conclusion 

drawing (penarikan kesimpulan dan verifikasi). 
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G. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini meliputi : (1) Tahap pra lapangan, yang 

meliputi penyusunan outline penelitian, menentukan obyek penelitian dan 

lokasi penelitian, mengadakan wawancara secara tidak langsung dengan 

narasumber, dan penyusunan proposal penelitian, hingga seminar proposal 

penelitian. (2) Tahap pelaksanaan penelitian : meliputi pembenahan proposal 

hasil penelitian, mengurus perizinan penelitian, mempersiapkan draf 

wawancara, memilah narasumber, melakukan wawancara baik secara langsung 

maupun tidak langsung, mengumpulkan data-data terkait, telaah teori-teori, dan 

penyusunan hasil penelitian lapangan. (3) Tahap penulisan hasil laporan dan 

analisis data yaitu penyusunan secara lengkap karya ilmiah skripsi ini dari latar 

belakang, sampai dengan penarikan kesimpulan, dan lain-lain. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan,maka diperlukan 

pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis 

menyusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG- 



 
  

 
 

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG 

PERKAWINAN 

Menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teori tentang perkawinan dalam hukum Islam, syarat dan 

rukun perkawinan dalam hukum Islam, tahapan perkawinan 

dalam hukum Islam dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam. 

Serta teori perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, yang meliputi syarat dan rukun 

perkawinan dalam UU Perkawinan, tujuan perkawinan dan hal-

hal yang mengakibatkan pembatalan perkawinan. 

BAB III  : PRAKTIK UANG PANAI’ DALAM ADAT PERKAWINAN 

SUKU BUGIS 

Menguraikan tentang pengertian perkawinan adat Bugis, sejarah 

perkawinan adat Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar, 

Struktur masyarakat Kecamatan Mamajang Kabupaten Makassar 

dan  paparan data hasil wawancara dan kondisi Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar. 

BAB IV  : ANALISIS UANG PANAI’ DALAM PERKAWINAN ADAT  

BUGIS MAKASSAR 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dari rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penerapan 

uang panai‟ dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan 



 
  

 
 

Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan dan tinjauan Hukum 

Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terhadap konsekuensi uang panai‟ yang tidak dapat 

dipenuhi dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam BAB ini, akan memuat kesimpulan dan saran hasil dari 

analisis bab yang sebelumnya sesuai dengan topik permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian skripsi ini nantinya. 

 



 

 

BAB II 

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

 

A. Pengertian, Syarat dan Rukun Perkawinan dan Bentuk Perkawinan 

Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam 

 Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan 

bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul („aqad) yang 

menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan 

oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang 

ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran 

bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud 

perkawinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, 

menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.
1

  

 Adapun nikah menurut syari‟at nikah juga berarti akad. Sedangkan 

pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama 

yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. 

Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. 

Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau 

masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang 

memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah pernikahan, Islam 

                                                           
1
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 46. 



 

   
 

telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon-calon 

pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi 

menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam 

mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang 

meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan 

sunnah sederhana namun tetap penuh dengan pesona.  

 Ada juga yang mengatakan bahwa nikah secara bahasa bermakna 

 .(mengumpulkan/menghimpun) الجمع dan (menggabungkan) الضم

Dikatakan pula artinya التداخل (saling memasuki/mencampuri) sebagaimana 

dalam kalimat األشجار تناكحت (mengawinkan tumbuhan) apabila saling tarik 

menarik dan saling bergabung antara satu jenis tumbuhan dengan lainya.
2
 

 Adapun al-Azhari mengatakan bahwa pada asalnya nikah dalam 

perkataan Arab bermakna الوطء (al-wath’u) yakni bersetubuh/berhubungan 

intim. Dikatakan pula bahwa nikah bermakna التزویج yakni perkawinan 

yang menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan intim dengan cara 

yang halal.
3
 

 Adapun pengertian nikah secara istilah, maka ulama 

mengemukakan berbagai pendapat mengenai hal ini. Namun pada 

dasarnya seluruh pengertian tersebut mengandung esensi yang sama 

meskipun redaksionalnya berbeda. Perbedaan tersebut tidaklah 

memperlihatkan adanya pertentangan akan makna yang terkandung dalam 

pernikahan tersebut. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara 
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untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah 

kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. 

Selanjutnya, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan 

yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah 

perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat 

menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggungjawab.
4
 

 Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya 

masing-masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri, pribadinya telah 

membentuk. Oleh karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang 

lain perlu adanya saling penyesuaian, saling pengorbanan, saling 

pengertian, dan hal tersebut harus disadari benar-benar oleh kedua pihak 

yaitu oleh suami istri.
5
  

 Berdasarkan pengertian tentang pernikahan diatas dapat simpulkan 

bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap 

luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, kalau seseorang hendak 

melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja 

seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak 

memperkenankannya. Pernikahan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang 

suci yang hanya hendak dilakukan antara seorang. wanita dengan seorang 

pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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2. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Hukum Islam 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah, 

seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat 

adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya, seperti 

calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.
6
 

Pernikahan dalam segi agama Islam, syarat sah pernikahan penting 

sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita 

itu dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari 

perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat 

merusak kehidupan manusia. Dalam agama Islam, zina adalah perbuatan 

dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan 

dengan Tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberi 

sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. 

Pernikahan merupakan sarana yang telah dipilih Allah untuk 

menjamin adanya keturunan dan kelangsungan spesies manusia, setelah 

Allah menciptakan pria dan wanita dan melengkapinya, dengan organ 

penunjangnya. Selain itu, agar pria dan wanita menjalankan perannya 

masing-masing demi mewujudkan tujuan yang mulia. Allah tidak 

menginginkan hubungan alami antara pria dan wanita tanpa aturan seperti 

halnya makhluk-makhluk selain manusia. Sehingga naluri keduanya bebas 

lepas tanpa kendali dan batas. Karena hal demikian akan menyebabkan 
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terjadinya kesimpangsiuran nasab dan ternodainya kehormatan dan pada 

gilirannya akan lenyaplah institusi keluarga dan masyarakat. Allah telah 

menetapkan aturan yang sesuai aturan yang dapat memelihara kemuliaan 

manusia dan menjaga kehormatan serta kelangsungan spesies manusia. 

Karenanya, Allah mensyariatkan pernikahan dan melengkapinya dengan 

berbagai aturan yang dapat memelihara kehormatan dan agama sepasang 

insan.
7
 

Selanjutnya Kaelany mengartikan nikah atau perkawinan adalah 

akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang 

di atur oleh syari‟ah. Dengan akad itu kedua calon akan di perbolehkan 

bergaul sebagai suami istri. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan 

atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.
8
  

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, 

dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam 

perzinaan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya. Salah satu tata cara 

perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan 

yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. 

Perkawinan ini hanya dilaksanakan didepan penghulu atau ahli agama 

dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai 

dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. 
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Adapun rukun perkawinan ada lima, antara lain : Mempelai laki-

laki (calon suami), mempelai perempuan (calon istri), wali dari mempelai 

perempuan, dua orang saksi, ija>b dan qa>bul. Dari lima rukun tersebut yang 

paling penting adalah ija>b  dan qa>bul antara yang mengakadkan dan yang 

menerima akad.
9
 Untuk sahnya ija>b  dan qa>bul inilah, maka harus ada mas 

kawin (mahar) dari mempelai laki-laki. 

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak 

tertentu sebelum dilangsungkannya perkawinan, diantaranya ; Batas umur 

calon mempelai, persetujuan kedua belah pihak, larangan perkawinan 

karena hubungan kekeluargaan, mengikuti tata cara perkawinan yang 

ditentukan. 

3. Tujuan Perkawinan 

Dalam hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang saki>nah, mawaddah dan rahmah “. Tujuan 

perkawinan untuk memperoleh keluarga yang saki>nah. Saki>nah artinya 

tenang, dalam hal ini seorang yang melangsungkan perkawinan, 

berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Ketenangan dan 

ketentraman menjadi salah satu tujuan perkawinan, karena perkawinan 

sebagai sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari 

perzinaan. 

Tujuan perkawinan yang selanjutnya ialah untuk memperoleh 

keluarga yang mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan mawaddah 
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adalah untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan perkawinan 

rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa 

kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat 

kerohanian. 

Mawaddah menurut Imam ibnu katsir ialah mahabbah ( rasa cinta 

), sedangkan ar-rahmah adalah ar-ra’fah ( kasih sayang ). Mawaddah wa 

rahmah adalah sikap saling menjaga, melindungi, membantu, memahami 

hak dan kewajiban masing-masing.
10

 

4. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Dalam Hukum Islam 

Islam telah memberikan konsep yang jelas dan lengkap tentang cara 

pernikahan yang berlandaskan al Qur‟an dan as Sunnah yang shohih 

dengan pemahaman para salafush sholih, diantara tata cara yang Islami 

tersebut adalah : 

1) Khitbah (peminangan) 

Seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah, 

hendaklah dia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan wanita 

tersebut sudah dipinang orang lain. Nabi SAW melarang seseorang 

meminang wanita yang telah dipinang orang lain sampai yang 

meminangnya itu meninggalkan atau mengizinkannya. Disunnahkan 

bagi orang yang meminang untuk melihat wajah dan yang lainnya dari 
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wanita yang dipinang sehingga dapat menguatkannya untuk menikahi 

wanita tersebut.  

Bagi para wali yang Allah ta‟ala amanahkan anak-anak wanita 

padanya, Ketika datang laki-laki sholih meminang anak wanitanya, 

maka hendaklah dia menerima lamaran laki-laki sholih tersebut. 

Apabila seorang laki-laki telah melihat (nadzhor) wanita yang 

dipinang, dan wanitanya pun sudah melihat laki-laki dan mereka telah 

bertekad bulat untuk menikah, maka hendaklah mereka berdua 

melakukan sholat istikhoroh dan berdoa sesudah sholat agar Allah 

ta‟ala memberi taufiq dan kecocokan, serta memohon agar diberikan 

pilihan yang baik bagi mereka.
11

 Sehingga masalah uang panai‟ 

diterapkan dalam tahapan peminangan, yang tujuannya adalah untuk 

pelaksanaan walimahannya nanti. 

2) Aqad nikah 

Dalam akad nikah ada beberapa syarat, rukun dan kewajiban 

yang harus dipenuhi, yaitu adanya Rasa suka dan saling mencintai dari 

kedua calon mempelai, izin dari wali, Saksi-saksi ( minimal 2 saksi 

yang adil ), mahar, ija>b  dan qa>bul, serta khutbah nikah. 

3) Walimah 

Walimatul ‘urs (pesta pernikahan) hukumnya wajib dan 

diselenggarakan sesederhana mungkin. Nabi saw bersabda 

“Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih 
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seekor kambing” Bagi orang yang diundang, maka wajib baginya 

menghadiri walimah tersebut Selama didalamnya tidak ada maksiat, 

Dan disunnahkan bagi yang menghadiri pernikahan untuk mendoakan 

bagi Kedua mempelai. Uang panai‟ yang harus disediakan oleh 

keluarga mempelai laki-laki adalah untuk prosesi walimahan bukan 

mahar. 

4) Malam Pertama dan Adab Bersenggama 

Saat pertama kali pengantin pria menemui istrinya setelah akad 

nikah, disunnahkan melakukan beberapa hal berikut ini Pertama Suami 

memegang kepala si istri, lalu mendoakannya, Kedua Hendaklah dia 

sholat 2 raka‟at bersama istrinya, Ketiga Bercumbu rayu dengan penuh 

kelembutan dan kemesraan, Keempat : Berdoa sebelum jima‟ 

(bersenggama).
12

 

B. Pengertian, Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama 

dari rumusan Pasal 1, yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri“.  

Dalam hubungan ini Prof. R. Sardjono SH, mengatakan, bahwa “ 

ikatan lahir batin“ berarti bahwa para pihak yang bersangkutan, karena 

perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka 
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dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam 

hubungannya dengan masyarakat luas.  

Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami 

istri  yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk 

hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan 

membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan 

tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur 

tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.
13

 

2. Syarat- syarat Perkawinan 

Syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam 

perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan. Kalau salah 

satu dari syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu 

tidak sah. 

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-

syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan formil. Syarat materiil adalah 

syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat 

subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur 

melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama dan Undang-undang 

disebut juga syarat objektif 

a) Syarat materil yang berlaku umum 

Syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini di atur di dalam 

Pasal, sebagai berikut : 
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(1) Pasal 6 ayat (1); harus ada persetujuan  dari kedua calon 

mempelai. 

(2) Pasal 7 ayat (1); usia calon mempelai laki-laki sudah mencapai 

19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun. 

(3) Pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain ( kecuali 

dalam hal yang diijinkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4). 

(4) Pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 39 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975; mengenai waktu tunggu 

bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya yaitu: 

(a) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian. 

(b) 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian 

dan ia masih berdatang bulan. 

(c) 90 hari, bila putus karena perceraian, tapi tidak berdatang 

bulan. 

(d) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam 

keadaan hamil. 

(e) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan 

kelamin. 

(f) Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi 

suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan 

putus karena kematian. 



 

   
 

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan 

ketidak wenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat 

batalnya suatu perkawinan.
14

 

b) Syarat materil yang berlaku khusus 

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang diatur dalam 

Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu 

mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang: 

(a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau 

ke atas. 

(b) Hubungan darah garis keturunan ke samping.  

(c) Hubungan semenda.  

(d) Hubungan susuan.  

(e) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih 

dari seorang; 

(f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain yang berlaku, dilarang kawin.  

(g) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali 

dalam  hal tersebut; dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 

Undang-undang Perkawinan. 
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(h) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan 

lain : Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum 

mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah 

meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup; bila itu pun tidak ada, dari wali orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga ijin dari 

pengadilan. Bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak 

mungkin dimintai ijinnya ( Pasal 6 ayat (2) sampai dengan 

ayat (5) Undang-undang Perkawinan. 

Mengenai syarat persetujuan kedua calon mempelai dan 

syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 

tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang 

Perkawinan berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Jadi syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur dalam Pasal 6 itu 

berlaku sebagai “ lex generalis “ terhadap syarat perkawinan 

menurut agama sebagai “ lex spesialis “nya. 

c) Syarat Formil 

Syarat formil meliputi : 

(1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan 

kepada pegawai pencatat perkawinan. 



 

   
 

(2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan 

(3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan 

kepercayaannya masing-masing. 

(4) Pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. 

Dalam Pasal 9 Undang-undang No 1 tahun 1974 melarang 

seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain untuk 

kawin lagi, kecuali ada izin pengadilan ( Pasal 3 ayat (2); dan Pasal 

10 undang-undang perkawinan melarang perkawinan kembali antara 

suami istri yang telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum 

agamanya tidak menentukan lain. Dari ketentuan di atas, jelaslah 

betapa besarnya peranan hukum agama dalam menetapkan sah 

tidaknya sutu perkawinan.  

3. Tujuan Perkawinan 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, tujuan 

perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Membentuk 

keluarga  artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari 

suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia  

hubungannya dengan keturunannya, yang merupakan tujuan perkawinan.  

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan 

anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang 

sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan 

yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal yang berdasarkan 



 

   
 

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat berakhir dengan kematian salah 

satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat 

undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan 

perkawinan selain dari kematian.
15

 

C. Mahar Dalam Hukum Islam 

Kata mahar  berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk 

abstrak atau mashdar, yakni mahran atau kata kerja.
16

 Yakni fiil dari “maha>ra-

yamhuru-mahran”. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni “al-

Mahr”, dan sudah di-Indonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar atau 

karena kebiasaan pembayaran mahar dengan perhiasan emas, sehingga mahar 

disebut juga sebagai maskawin.
17

 Ini berarti mahar adalah suatu benda yang 

berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau 

kesepakatan bersama. 

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-

laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.
18

 Dalam 

memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai 

perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan 

bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam 

hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk 

menyepakati mahar yang akan diberikan. 
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Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah 

“pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati 

calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada 

calon suaminya”.
19

 

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar 

adalah lambang kesiapan dan kesediaan  suami untuk memberikan nafkah 

lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau 

sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini 

sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “Sebaik-sebaik maskawin adalah 

seringan-ringannya.” Maksud dari hadis tersebut adalah, jangan sampai karena 

masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak 

ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memerikan sebanyak mungkin 

mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah 

akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.
20

 

Sebagaimana Firman Allah QS. An-Nisa‟ (4): (20-21): 
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   Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, 

sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka 

harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari 

padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya 

kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 

(menanggung) dosa yang nyata? 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat.”.
21

 

 

Ayat-ayat al-Qur‟an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil 

sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar 

kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak 

perempuan sejak awal telah ditegakkan. 

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah 

minimalnya. Segram tepung, cincin besi, dan dua pasang sandal itu sudah 

cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar 

dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memerikan berkah, bahkan 

seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang 

laki-laki dan hafalan seluruh atau sebagian al-Qur‟an sebagai mahar maka 

yang demikian itu diperbolehkan.
22

 

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam 

memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan 

mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila salah satu diantara 

keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh 

hukumnya. Ibnu Al-Qayyim menyatakan: 
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ِْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ  ِ َ    ِّ   ِ َ  ْ َ َ  ِئ ِ  َ ىَ  ْ ِ  َ ُ َ  ِِبَْ ِ  َ َغُّي    َ َغ    ُ ْ َ   ْ

“Fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, 

dan adat istiadat.”
23

 

 

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-

lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang 

mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan disisi Allah SWT 

adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku 

tau dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan 

menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham.
24 

ً   :َ م    َ َز  َ  َعِ يٌّ  َ ِطَمَ   َ َ   َُ  َ ُ ْ ُ  هللِا ص :َعِ   ْ ِ  َع   ٍس  ض  َ  َ   . َْعِ َ   َ   ْ

  َْ َ  ِ ْ ُعَ  ْ حلَُ ِم  ُ ؟                 ئ  : َ  َ  .َ   ِعْ ِ ى َ ْي ٌ  : َ  َ 

“Dari Ibnu Abbas berkata: “Ketika Ali hendak menikahi Fatimah Rasulullah 

Saw bersabda: berikanlah ia sesuatu (sebagai maharnya). Ia menjawab, aku 

tidak memiliki apa-apa. Rasulullah bersabda: mana baju besimu.” (H.R Abu 

Daud)
25
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  ً ً   : َ َ   َ  .َ َ ْ َ  الَ ِ  َ َ  َ َ ،  َ ْ َ ِمْس َ   ْ  ِْ َ ِمْس َ َ ْ   : َ َ   َ  .َ   َ ِ ُ  َ   ْ
ً   .َ  ََتً  ِ ْ  َ ِ ْ  ٍ  ْ   َ  ْ َ ُ      ِب  ص َ َ  َ   . َ ْ َ َمَس  َ َ ْ  َيَِ :   َ ِ  َ َ َ  ْ َ

َ   . َ َ  ْ  : ْ ُ ْ  ِ  َ ْ ٌئ؟  َ  َ   َ َ  َ  َ ُ      ِب   .ُ ْ َ ُ  َ َ   َ  ُ ْ  َُ  َ َ   ِ ُ َ ٍ  ُ َ مِّ  ْ
          خ  ى        .َ ْ  َ   ْ ُ َ َ   ِبَ  َ َ َ  ِ َ   ْ ُ ْ   ِ  :ص

“Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan kemudian mengatakan: 

“Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada 

engkau” maka berdirilah wanita itu agak lama. Tiba-tiba berdiri seorang laki-

laki dan berkata: wahai Rasulullah SAW jodohkanlah saja dia dengan aku 

sekiranya engkau tidak kurang berkenan”, Rasulullah SAW bersabda: “apakah 

kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. 

Laki-laki itu menjawab: “saya tidak mempunyai apa-apa selain sarungku ini”. 

Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya . tentukamu duduk 

tanpa busana, karena itu carilah sesuatu”, laki-laki itu berkata: “aku tidak 

mendapati sesuatu”. Rasulullah bersabda: “carilah walaupun cuman cincin 

dari besi”, lalu laki-laki itu mencari dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul 

menanyakan lagi: “apakah kamu ada sesuatu dari al-Qur‟an?”. Maka ia 

menjawabnya: “surat ini dan surat ini, menyebut beberapa surat”. Maka 

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku akan menikahkan kamu 

dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari al-Qur‟an.” (Rimayat 

Ahmad)
26

 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya mahar tidak harus 

berupa uang dan emas tetapi bisa juga dengan benda-benda yang lain seperti 

cincin besi, sepasang sandal jepit, dan lain-lain. Mahar juga bisa berupa 

pembacaan ayat-ayat suci al-Qur‟an seperti yang dijelaskan pada hadis 

tersebut. 

1. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar 

a) Syarat-syarat mahar 

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki 

juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. 

Adapun syarat-syarat mahar yaitu: 
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1) Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak 

berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak ataupun sedikitnya 

mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap 

sah. 

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar 

dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak 

berharga. 

3) Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik 

orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk 

memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. 

Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi 

akadnya tetap sah. 

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar 

dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak 

disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus 

benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta barang 

yang tidak jelas keadaannya. Karna mahar adalah salah satu tolak 

ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan 

dinikahinya tersebut. 

b) Kadar jumlah mahar 

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus 

diberikan kepada calon istri, hal ini disebabkan adanya perbedaan 

antara sesama manusia. Fuqoha sepakat bahwa mahar tidak memiliki 



 

   
 

ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran 

mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Tidak ada dalam syara‟ suatu dalil yang 

membatasi mahar sampai tingi dan tidak boleh melebihinya.
27

 Ini 

berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan 

bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu 

sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama. 

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa pemberian mahar 

adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan 

nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh 

kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu 

memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. 

Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar 

meskipun berupa cincin dari besi.
28

 

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu 

yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebentuk cincin 

yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-

Qur‟an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua 

belah pihak.
29
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Ini berarti bahwa, nilai suatu mahar bukanlah terletak pada 

nominalnya atau harga barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya 

bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW Bersabda: “Sesungguhnya 

perkawinan yang paling besar barokahnyaadalah yang paling murah 

maharnya”. (H.R Ahmad)
30

 telah dipaparkan diatas bahwa suatu 

perkawinan akan lebih diberkahi manakala sang mempelai perempuan 

tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar kepada pihak laki-laki. 

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal 

dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada 

calon istri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar 

tidak berlebih-lebihan dalam meminta sejumlah mahar kepada suami. 

Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu besar atau diluar 

jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat 

negatif, antara lain:
31

 

1) Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan 

perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan 

telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa 

dan nekat mengakhiri hidupnya. 

2) Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini 

bisa berakibat kesedihan bagi suami istri dan menjadi beban hidup 

mereka karena mempunya hutang yang banyak.  
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3) Mendong terjadinya kawin lari, demikianlah Islam sangat 

menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu 

berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari 

pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan 

dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam 

rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan 

pendapat. 

Agama tidak menetapkan jumlah minimal dan begitu pula jumlah 

maksimal dari mahar, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan 

kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya 

mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih 

besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin 

ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu pemberian 

mahar diberikan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai 

kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikahi 

untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan janganlah 

hendak tidak sanggup membayar mahar karena besar jumlahnya 

menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.
32

 

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya mahar 

tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jika ketika 

calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar 

                                                           
32

Tihami dan Sonari Sahrani, Fikih munakahat(Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013), 73. 



 

   
 

dari pihak perempuan maka mahar bisa ditentukan sesuai dengan 

kesepakatan bersama. 

Para Fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun 

dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar 

hanya merupakan syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain yaitu: 

1) Menurut Imam Syafi‟i mahar merupakan kewajiban seorang suami 

sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara 

ekonomis maupun biologis. 

2) Menurut Imam Malik yang berpendapat bahwa mahar adalah 

rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan 

pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walaupun 

tidak disebutkan mahar dalam akad nikah. 

3) Menurut Imam Hanafi memaknai Mahar sebagai suatu yang tidak 

harus disebutkan pada akad nikah. 

4) Menurut Asy-Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat 

maupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar 

adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil 

manfaatnya.
33

 

Menurut kepala KUA di Desa Surabaya Udik Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur bapak H. Feri Prastina S,Ag 

beliau berpendapat bahwasanya ketika seseorang akan melaksanakan 

pernikahan terlebih dahulu mereka harus memenuhi syarat dan rukun 
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nikah diantaranya adanya mahar, karena mahar adalah sebagai 

pelengkap dari akad nikah yang sudah menjadi kebiasaan yang wajib 

diberikan walaupun maharnya hanya sepasang sandal atau cincin dari 

besi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Maliki yang berpendapat 

bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya 

mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya 

walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah. 

2. Pemberian Mahar Dengan Kontan Atau Utang 

Mahar dibolehkan membayar secara tunai pada saat 

berlangsungnya akad pernikahan, atau menunda pembayaran sebagiannya, 

dan menunda sebagian yang lainnya berdasarkan kesepakatan  kedua belah 

pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun 

sebaiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagian, segera 

setelah berlangsungnya akad nikah.
34

 

Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau 

sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya dihitung dengan syarat harus 

diketahui secara detail misalnya laki-laki mengatakan “saya mengawinimu 

dengan mahar seratus yang lima puluh saya bayar kontan sedangkan 

sisanya dibayar dalam waktu setahun”.
35

 

Menurut KHI mahar bukan merupakan rukun perkawinan, juga 

bukan syarat perkawinan karena tidak terdapat pasal mengenai hal itu. 
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Didalam Pasal 34 ditegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan 

merupakan rukun dalam perkawinan. Kata „penyerahan‟ mengandung 

berbagai penafsiran yakni pembayaran mahar dengan cara 

menyerahkannya secara langsung kepada calon mempelai perempuan atau 

secara simbolik. Ada juga pembayaran mahar secara tidak kontan atau 

sama sekali tidak menyerahkan mahar, hanya menyebutkan atau simbolik 

yakni tempo.
36

 

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan 

kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau 

kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan 

kontak atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian, atau hutang 

sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar kontan 

sebagian.
37

 

Diantara Fuqoha yang membolehkan hanya penundaan mahar cicil 

(diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu yang 

terbatas dengan yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Malik 

ada juga yang membolehkannya adanya perceraian, ini adalah pendapat 

Al-Auza‟i. Perbedaan pendapat tersebut karna pernikahan itu dapat 

disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan atau tidak dapat 

disamakan dengannya. Fuqoha yang mengatakan bahwa disamakan 

dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai 
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terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak 

dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan 

membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu 

merupakan ibadah.
38

 

Dalam hal kapan mahar wajib dibayar secara keseluruhan, Ulama 

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hambaliyah sepakat tentang dua 

syarat yaitu: 

1) Setelah terjadinya hubungan badan 

2) Matinya salah satu diantara keduanya setelah berlangsung akad 

Diluar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanifiyah 

dan Hambaliyah mereka berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai 

dalam artian statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri 

dari banyak hal.
39

 

Imam Maliki juga menentukan kewajiban membayar mahar apabila 

seseorang suami melakukan khalwat dengan istrinya dalam waktu yang 

cukup lama (setahun) sekalipun dia belum mencampuri istrinya. Menurut 

Imam Syafi‟i tindakan suami istri ditempat sepi tidak berpengaruh apa-apa 

terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya kecuali memang 

benar-benar melakukan hubungan seksual dalam artian yang sebenarnya.
40
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3. Macam-Macam Mahar 

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan 

bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya 

mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam. 

1) Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-

laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama 

sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. 

Maksudnya ialah: menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin 

dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu 

bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-

pemberian itu tidak dibolehkan. 

Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dhukul, ia wajib membayar 

setengah dari mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan 

dalam al-Qur‟an QS. Al-Baqarah ayat 237: 

 
 

 “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan 

maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 

tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan 

oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih 

dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di 

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu 

kerjakan.”
41

 

 

Pernyataan diatas menjelaskan tentang sebagai berikut: 
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   ُ َ    ُ ِ  َ   ََتَ   ُ    َ َ     َ َ    ُ ُم ُ    ِ    َ   
ِ  َ  ِ َ   َ ِ   طَ     ُ م  ُ َم  َ َ     َِ ص 

    ِ َ ُ م       َ  َ    َ َ اَل َ َ ُ  ْ    َ ى          ُِ  َ    َ ْ    ُ    َ  َ  َ  ِ   َِّ    ُ َ
ُ َ  ْ   ِ  ِ َ ِ ِه ُع      َ   َ َ  ُ ال   َ  َ   

َمُ   َ   َ ِصٌُّي      َ ِ َم  َ   



 

   
 

a) Mahar menurut Imam Syafi‟i, Imam Hambali, Imamiyah ialah 

bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar, dan tidak ada 

batasan minimal dalam mahar. 

b) Imam Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau 

suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad 

tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. 

c) Menurut Imam Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, 

kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian 

terjadi pencampuran maka suami harus membayar tiga dirham.
42

 

2) Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah 

yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad 

nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. 

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah Ayat 236: 

 

 
 “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah 

kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang 

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 

kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang 

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 

kebajikan.”
43
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    َ ِ  َ   ُ َ ْ   ُ ِ ُ ُ     َِّ   َ  َ   َلَ  ََتَ   ُ    َ     َ   
ُ    ِ   طَ      ال  ُ َ  َ  َعَ   

 َ  ِ ِ ُم   َ    َعَ       ِ   ُ َم      ِ    َ ِ َِ َ  ُُه َ  َ  ُم   ُم ِ ِ َ َ  ُُه َ َعَ           َ َ    ُ  ُِّ  َ َ 



 

   
 

 

a. Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka 

meninggal dunia sebelum terjadi pencampuran maka ditetapkan 

bahwa di istri berhak stas mahar secara penuh. 

b. Sementara menurut Maliki dan Imamiyah tidak ada keharusan 

membayar mahar manakala salah satu seorang diantara keduanya 

meninggal dunia.
44

 

Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsil diukur berdasarkan mahar 

perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, 

kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, 

kejandaannya dan negerinya, sama ketika akad nikah dilangsungkan 

serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. 

Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda 

yang memiliki anak satu, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda 

pula maharnya.
45

 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar 

dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, 

kegadisan, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak 

mahar. Mahar mistil diwajibkan dalam tiga kemungkinan.
46

 

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau 

jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah. 
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2. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak 

memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti 

mahar dengan minuman keras. 

3. Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami istri 

tersebut berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak 

dapat terselesaikan. 

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar mistil tidak ada ukuran 

yang pasti, biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri ditengah-

tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan 

yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri. 

4. Bentuk Mahar 

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah suatu yang 

haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa 

mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditakar dan ini terkesan harus 

berbentuk benda, tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun 

menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan 

ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan 

dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai 

dengan memilihnya ini sangan kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa 

dia dan siapa calon suami.
47

 

Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta 

misalnya pembacaan al-Qur‟an dan ke-Islaman bentuk mahar seperti ini 
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dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW yang 

membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar 

mengajarkan ayat-ayat al-Qur‟an kepada calon istrinya. Firman Allah 

SWT dalam QS. Al-Qashas ayat 27: 

 
Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 

kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu 

bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun 

maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak 

memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk 

orang-orang yang baik".
48

 

 

Golongan Syafi‟i berpendapat bahwa tidak ada beda antara bolehnya 

khulu‟ dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau 

sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Tidak ada beda antara 

pengembalian tunai hutang dan manfaat jasa tegasnya, segala yang boleh 

dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu‟ berdasarkan 

keumumanfirman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 229: 

 
“maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

isteri untuk menebus dirinya.”
49
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Mahar yang disebut harta dan bernilai bagi orang adalah sah untuk 

dijadikan mahar dengan demikian mahar bisa berupa emas, perak, barang 

tetap seperti tanah yang diatasnya bisa dibangun rumah, semua itu sah 

untuk dijadikan mahar biasanya disesuaikan dengan tradisi yang sudah 

berlaku. Namun perlu diingat, jangan sampai ketentuan mahar dalam 

tradisi membebankan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan 

perkawinan disebabkan ketidakmampuannya membayar mahar karena 

terlalu mahal. Dampak negatif dari mahar yang berlebihan bisa 

menimbulkan dampak sosial yang berbahaya, sebab kebutuhan biologis 

antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terpenuhi. Padahal mereka 

sudah merasa siap secara moril untuk melakukan pernikahan tersebut.  

َ َ َ َ اَلِ  َ  َ الَ   

“tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan 

orang lain”.
50

 

 

5. Hikmah Disyari’atkannya Mahar 

Mahar disyari‟atkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan 

memberikan penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan 

yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan 

kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan seperti 

halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam 

mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh 
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ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh 

karena itu, merupakan suatu relevan suami dibebani mahar untuk 

diberikan kepada sang istri.
51

 

Apabila praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon 

mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah 

pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang 

dianggap baik sebagai tanda cinta calon suami kepada calon istrinya.
52

 

Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa 

tanggungjawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan 

nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam 

kehidupan rumah tangganya. 

Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda 

kebaikan niat suci, dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau 

tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan 

datang dipandang rendah dan hina. Bahkan tak jarang, hak perempuan 

diinjak-injak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik 

hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh 

walinya. 

Perempuan mempunyai kebebasan dan wewenang penuh atas harta 

ini untuk membelanjakan atau bershadaqah sesuka hatinya, jadi mahar 

dalam Islam adalah lambang saling menghargai antara suami istri, suami 
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memberi dan istri menerima penghargaan itu. Namun bukan berarti mahar 

menjadi sesuatu yang menyulitkan sebab mahar bukanlah suatu syarat dan 

rukun dalam akad perkawinan melainkan hanya salah satu hukum dan 

akibat dari akad nikah, oleh karena itu penyebutan mahar pada saat nikah 

bukan suatu yang wajib, bahkan suatu akad nikah yang dianggap sah.



 
  

 
 

BAB III 

PRAKTIK UANG PANAI’ DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU BUGIS 

 

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Mamajang Kota Makassar 

 Sebelum membahas tentang Kecamatan Mamajang, akan dibahas terlebih dahulu 

tentang Kota Makassar. Kota Makassar  (Makassar: kadang 

dieja Macassar, Mangkasar; dari 1971 hingga 1999 secara resmi 

dikenal  sebagai  Ujungpandang  atau  Ujung Pandang) adalah 

sebuah  kotamadya  dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini 

adalah kota terbesar pada  5°8′S 119°25′E Koordinat:  5°8′S 119°25′E, di pesisir barat 

daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.
1
 

 Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) 

adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu 

kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar 

keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat 

pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan 

sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan 

pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut 

maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2
 

 Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. 

Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk 

Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-
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laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 

1,65 %. 

1. Letak : Koordinat 5°8′S 119°25′E di pesisir barat daya pulau Sulawesi, 

menghadap Selat Makassar.  

2. Batas : Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan 

Kabupaten Gowa di sebelah selatan. 

3. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup 

berdampingan secara damai. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku 

Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, 

Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama 

Islam. 

4. Pembagian Wilayah : Kota Makassar dibagi menjadi 14 kecamatan, 143 

kelurahan, 885 RW dan 4446 RT. 

5. Kondisi Geografis :  Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 

meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai 

dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo 

yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara 

pada bagian selatan kota. Lihat juga kondisi geografis 

Makassar selengkapnya. 
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6. Luas wilayah : 128,18 km² (Total 175,77 km2).
3
 

Luas wilayah kecamatan :1 Tamalanrea : 31,84 km²; 2 Biringkanaya 48,22 

km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17.05 km²; 5 Tallo 5,83 km²; 6 

Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km²; 9 Ujung 

Pandang 2, 63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 

Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km².
4
 

1. Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km² 

2. Jumlah penduduk : 1,168,258 jiwa.  

Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah 

barat,  Kabupaten Kepulauan Pangkajene  di sebelah   utara, Kabupaten 

Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.  Kota ini 

tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya 

dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota 

ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar 

sebanyak 32%, suku Bugis sebanyak 27%, Suku Toraja sebanyak 12%, 

Suku Mandar sebanyak 10%, Suku Buton sebanyak 11%, suku Jawa, 

dan suku Tionghoa sebanyak 8%. Makanan khas Makassar yang umum 

dijumpai seperti Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Kue Tori, 

Palubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro.
5

 Dalam adat 

perkawinan suku Bugis inilah yang terdapat kewajiban untuk memberikan 

uang panai‟. 
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Sedangkan Mamajang adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 

kelurahan, yaitu Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, 

Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar, Mandala, 

Maricaya Selatan, Pa'batang, Parang, Sambung Jawa, dan Tamparang Keke. 

Jumlah penduduk sebanyak 61.597 jiwa, dimana jumlah laki-laki adalah 

Laki-Laki 29.779 jiwa dan Perempuan 32.118 jiwa.Angka pertumbuhan 

Tahun 2016 sebanyak 60.779 jiwa dan pada akhir 2019 menjadi 61.897 

jiwa.
6
 

Pendidikan masyarakat Mamajang merata dari Tk, sampai dengan 

Doktoral. Untuk pendidikan TK sebanyak 1725 jiwa, pendidikan SD 

terdapat 4223 jiwa, pendidikan SLTP terdapat 5598 jiwa, pendidikan SLTA 

sebanyak 10.692 jiwa, kemudian pendidkan sarjana sebanyak 2719 jiwa, 

pendidikan magister sebanyak 272 jiwa dan doctoral sebanyak 45 jiwa. 

Penyebaran agama, 90% adalah beragama Islam sebanyak 56.412 jiwa, 

beragama Kristen 4530 jiwa, Budha sebanyak 633 jiwa dan Hindu sebanyak 

22 jiwa.
7
 

 

B. Deskripsi Penerapan Uang Panai’ 

Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan 

martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan 

turunnya harga diri atau martabat seseorang. Jika seorang anggota keluarga 
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melakukan tindakan yang membuat malu keluarga, maka ia akan diusir atau 

dibunuh. Namun, adat ini sudah luntur di zaman sekarang ini. Tidak ada lagi 

keluarga yang tega membunuh anggota keluarganya hanya karena tidak ingin 

menanggung malu dan tentunya melanggar hukum. Sedangkan adat malu 

masih dijunjung oleh masyarakat Bugis kebanyakan. Walaupun tidak seketat 

dulu, tapi setidaknya masih diingat dan dipatuhi. Pesta pernikahan bagi orang 

Bugis bukan sekadar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada 

peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi 

status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak Jarang sebuah keluarga 

menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial 

mereka.
8
 

Bagi orang Bugis proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai 

pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum wanita dengan 

meminta restu dari kedua orang tuanya. Penghargaan terhadap perempuan 

juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin dan 

uang balanca yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. 

Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan 

perempuan. Ada tiga tahap dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan 

masyarakat Bugis Bone pada umumnya yaitu, tahap Pra-nikah, tahapan nikah, 

dan tahap setelah Nikah. Bagi masyarakat Suku Bugis Bone pada umumnya, 

dan masyarakat Bugis di Mamajang pada khususnya, menganggap bahwa 

upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya 
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mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh sebab itu dlam rangkaian proses 

pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang benar ahli dalam 

menangani pernikahan tersebut.
9
 Adapun proses pernikahan pada suku bugis 

Mamajang yaitu: 

1. Tahap Pra-Nikah 

Dalam upacara perkawinan adat masyarakat bugis Mamajang yang 

disebut ”Appabottingeng ri Tana Ugi”, terdiri atas beberapa tahap 

kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan 

yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada 

masyarakat Bugis yang betul-betul masih memelihara adat istiadat mereka. 

Pada masyarakat Bugis saat sekarang ini yang masih kental dengan 

kegiatan tersebut, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya 

dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sarat akan makna, 

diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang 

harmonis dan abadi sehingga pernikahan antar dua keluarga tidak retak. 

Kegiatan-kegiatan tersebut Meliputi: 

a) Mammanuk-manuk (mencari informasi) 

Mammanu-manuk artinya menyampaikan berita burung, suatu 

berita yang belum resmi atau jelas, yang hanya sebuah isu yang belum 

bisa dipertanggunjawabkan kebenaranya.
10

 Berdasarkan wawancara 

dengan pemangku adat, yaitu Bapak Anwar, biasanya pada saat 
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mencari informasi atau mammanu-manu ini sekaligus mencari 

informasi tentang seluk beluk keluarga calon mempelai perempun, 

kedudukan keluarganya, pendidikan calon mempelai perempuan, dan 

garis keturanannya.
11

 

“Attoa Angka‟:  “Injo dikua Attoa angka iya minjo 

pihak bura‟ne atau calon mempelai bura‟ne haruski 

nipariolo battu kunjungan diballa na bainea sollanna 

aboya kabara mae ri pihak bainea eroka dipassuroi. Punna 

tenah siusseng se‟re rupa tau bajika ripihak bura‟nea 

iyareka pihak bainea. Mingka punna pihak bura‟nea na 

pihak bainea siussengmi maka tautoana bura‟nea nasare 

katappakkan mange ribija pammanakanna mae 

ammoli‟kana siagang anggerang sibungkusu kaluru”.
12

 

(Terjemahannya: Yang dimaksud dengan attoa angka‟ 

yaitu pihak laki-laki ataupun calon mempelai laki-laki 

sendiri terlebih dahulu berkunjung kerumah keluarga pihak 

perempuan untuk mencari informasi mengenai anak gadis 

yang akan dilamar, apabila kedua belah pihak tidak saling 

kenal. Tetapi apabila kedua belah pihak saling kenal (suka 

sama suka) maka orang tua pihak laki-laki memberikan 

kepercayaan kepada pihaknya untuk pergi melamar 

(ammoli‟kana) dengan membawa sebungkus rokok.) 

 

Penyelidikan biasanya dilakukan oleh keluarga calon mempelai 

pria atau pria itu sendiri yang langsung mendatangi rumah calon 

mempelai wanita sebagai tamu alasan mengapa dilakukan proses 

mammanu-manu ini karena dalam suku bugis sangat menjunjung 

tinggi harga. Takut jika kelak lamarannya diketaui oleh orang banyak 

lantas tidak diterima oleh pihak wanita dan akan melukai harga diri 

keluarga maka dari itu dilakukanlah proses mammanu-manu tersebut. 

Proses mammanu-manu itu sudah dapat diketahui dengan jelas nama 
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lengkap gadis tersebut dan nama orang tua, serta keluarga. Ini sebagai 

bagian dari perjamuan awal, dan ditelusuri lebih lanjut informasi dari 

orang tua si gadis mengenai beberapa alternatif yang menurutnya 

kriteria laki-laki yang akan dijodohkan untuk anak gadisnya itu. Tidak 

jarang juga seorang laki-laki mudah jejak memulai aktifitas seperti ini, 

memberikan kepada orang tuanya tantang kriteria gadis pilihanya yang 

tepat akan mendampinginya kelak. Dari pengalaman di lapangan, 

meskipun kenyataanya penetapan pilihan masih sangat variatif, namun 

pilihan pada umumnya akan jatuh oada anak-anak gadis yang 

dipertimbangkan layak oleh orangtua lelaki.
13

  

Proses mammanu-manu ini dilakukan pada zaman dahulu karena 

menurut kepercayaan masyarakat bugis bahwa dahulu orang yang 

menikah biasanya tidak saling mengenai antara pria dan wanita bahkan 

kedunaya kadangkala tidak perna bertemu maka dilakukanlah langka 

Mammanu-manu. Saat sekarang ini, tidak terlalu banyak melakukan 

Mammanuk-manuk karena mayoritas calon telah ditentukan oleh orang 

tua mempelai laki-laki yang sudah betulbetul dikenal. Ataupun calon 

mempelai perempuan telah dikenal akrab oleh calon mempelai laki-

laki.
14

 Bahkan dizaman sekarang pun pemilihan jodoh sebagian besar 

tidak lagi melibatkan kedua orang tua dalam arti lain bahwa laki-laki 

yang hendak menikah sudah memiliki pilihannya sendiri. Karena 

pernikahan masa kini tidak harus memakai adat termasuk dalam sistem 
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perjodohan yang telah membudaya dikalangan masyarakat, terlepas 

dari itu kita harus kembali pada ajaran agama yang tidak membeda-

bedakan dari status sosialnya, asalkan proses pelaksanaanya haruslah 

berpedoman seperti dianjurkan dalam Al-Quran dan As-sunnah. 

Setelah kegiatan Ini selesai yakni Mammanu-manu pihak keluarga 

lelaki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang akan 

telah ditemuai pada saat mammanu-manu sebelum mengambil langka 

pelamaran atau dalam bahasa bugis Madduta mdut. Dalam pembicaaan 

pihak keluarga ini jika semua telah disetujui atau dianggap layak 

dijadikan istri/menantu kelak maka dilakukanlah langka berikutnya 

yaitu Madduta Mallino. 

 

b) Madduta Mallin/mdut mlino (Melamar) 

Madduta biasa pula diistilahkan yakni meminang, dahulu kala 

proses ini dilakukan secara berkali-kali sampai ada kata sepakat 

pinangan itu diterima atau tidak, kalau diterima pihak keluarag laki-

laki datang membicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan 

utamanya uang belanja. Pada proses Mammanu-manu sebelumnya 

diawali secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, maka untuk proses 

madduta mdut ini diadakan dengan acara mallino mlino. Mallino 

mlino artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi. 

Jadi duta mallino atau mdut mlino adalah utusan resmi keluarga laki-

laki ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-



 
  

 
 

terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu mammanuk-

manuk. Oleh karena sifatnya terang-terangan, Pada acara ini pihak 

keluarga perempuan mengundang pihak keluarga terdekatnya serta 

orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada 

waktu pelamaran. Setelah rombongan to madduta to mdut (utusan) 

datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat 

yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara To Madduta to 

mdut dengan To Riaddutai to riadutea (pihak penerima), kemudian 

pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak pria 

mengutarakan maksud kedatangannya.
15

 

“A‟jangang-jangang “Injo dikua A‟jangang-

jangang iya miantu pihak bura‟ne amminro pole mange 

ripihak bainea sollanna aboya kasingarang battu ripihak 

bainea apakah riolonganna tenapa anpassurui 

riolonganna. Inne mi dikana tahap passiusengan battu ri 

ruayya pihak . riwaktunna a‟jangang-jangang pihak 

bura‟nea anggerang sibatu kaluku, sitombolo golla eja, 

lima litere berasa,siagang sibungkusu‟ kaluru‟na sigulung 

tambako sebagai pappasorongang carita, marenganna injo 

pihak bura‟ne diharuskan anggerang rupa-rupanna 

kanreang tradisional singkammaya lappa-lappa, dumpi, 

siagang dodo‟ro tergantung kemampuanna ruayya pihak. 

Le‟ba natarimanami pihak bainea nampami pihak bura‟nea 

napabattu maksudna.”
16

  

(Terjemahannya: Yang dimaksud dengan 

A‟jangang-jangang yaitu pihak laki-laki datang kembali 

kepada pihak perempuan untuk memastikan kembali 

apabila anak gadisnya itu benar-benar belum ada yang 

melamarnya, dan ini merupakan tahap perkenalan antara 

kedua belah pihak dan calon mempelai sendiri. Pada waktu 

A‟jangang-jangang pihak laki-laki membawa 1 biji kelapa, 

1 biji gula merah, 5 liter beras, dan satu bungkus rokok dan 

sebilah tembakau sebagai permulaan cerita (pappasorong), 
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selain itu pihak laki-laki juga membawa sejumlah makanan 

tradisional seperti lappa-lappa‟, pajasele dan dodol 

tergantung dari status sosial masing-masing pihak. Setelah 

semua itu diterima oleh pihak perempuan, barulah pihak 

laki-laki menyampaikan maksudnya.) 

 

Setelah juru bicara pihak laki-laki, mengutarkan maksud dan 

keterangan yang pada intinya diselingi pertanyaan formalitas, apakah 

gadis yang akan dilamar sudah disimpan, atau menerima lamaranya 

pihak lain sebelumnya, dengan harapan agar lamaran yang diajukan 

dapat diterima, maka selanjutnya juru bicara pihak perempuan 

menjawab dan Apa bila pihak perempuan menerima maka akan 

mengatakan ”Komakkoitu adatta, sorokni tangngaka, nakkutananga 

tokki” yang artinya bila demikian tekad tuan, kembalilah tuan, 

pelajarilah saya dan saya pelajari tuan, atau dengan kata lain pihak 

perempuan menerima, maka dilanjutkan dengan pembicaraan 

selanjutnya yaitu Mappasiarekkeng.
17

 

Setelah juru bicara laki-laki mengutarakan maksud dan tujuannya 

maka pihak perempuan mengutarakan apa sang gadis sudah ada yang 

menyimpanya atau melamarnya atau belum. Dalam proses ini 

biasanya jika belum ada kata sepakat maka pihak laki-laki 

memeberikan wantu beberapahari pada pihak wanita beberapa hari 

untuk mempertimbangkan maksud dan tujuan pikah laki-laki.
18
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Setelah beberapa hari maka pihak laki-laki kembali mendatangi 

kediaman pihak wanita namun hanya dihadiri beberapa keluarga laki-

laki tidak seperti kedatangan pertamanya, maksud dan tujuan 

kedatangan pihak laki-laki yang kedua kalinya guna menanyakan 

kepada pihak waniata apakah lamarannya diterima atau ditolak, dalam 

pertemuan kedua ini biasanya sebelum ada kata sepakat yang jelas 

maka pihak wanita mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi 

pihak laki-laki, sebelum pihak laki-laki menyetujui semua persyaratan 

yang diajukan pihak wanita terlebih dahulu pihak laki-laki 

mempertimbangkan syarat tersebut. Pada tahap inilah juga diadakan 

pembicaraan tentang kesapakatan uang panai‟ yang ditawarkan oleh 

utusan dari calon mempelai perempuan sebagai syarat wajib yang 

harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya, jika 

disetujui semua syarat yang diminta oleh utusan dari calon mempelai 

perempuan, atau proses ini sudah ada kata sepakat maka 

dilanjutkanlah langka selanjutnya yaitu meppettuada atau 

Mappasiarekkeng.
19

  

“Apabila mahar dan uang panai‟telah disepakati 

maka barulah ditentukan waktu pelaksanaannya, dan pada 

umumnya pelaksanaan penetuan mahar di Mamajang itu 

ditentukan oleh kedua belah pihak dan terkadang juga 

melihat dari keturunan keluarga masing-masing dalam 

lingkungan masyarakat, tetapi itu hanya sebagian kecil, 

yang lebih dominan penetuan jumlah mahar dalamn 

pernikahan masyarakat itu sesuai dengan kemapuan dan 

kesepakatan bersama kedua belah pihak. Dan juga pentuan 

jumlah mahar dalam adat pernikahan masyarakat 
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disiniberdasarkan pada adat yang berlaku dalam 

masyarakat, namun tidak terlepas dari nilai-nilai agama 

yang dianutnya”.
20

 

 

c) Mappasiarekkeng (Pengukuhan kesepakatan) 

Mappasiarekkeng berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-

kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, termasuk dalam hal uang 

panai‟. Acara ini dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. 

Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah 

pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita 

sebagai passio‟. Pasiao‟ atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan 

sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol 

kebahagiaan, panasa (buah nangka) sebagai simbol minasa 

(pengharapan), sirih pinang (leko), sokko (nasi ketan) simbol 

kebersamaan, dan berbagai kue-kue tradisional lainnya.
21

 

Mappasiarekeng artinya menetapkan pembicaraan setelah proses 

melamar dilaksanakan. Pada pembicaraan mappasiarekeng, biasanya 

juga diitindaklanjuti dengan mengikat dengan kuat atau 

menyimpulkan kembali kesepakatan yang telah dibicarakan bersama 

pada proses madduta sebelumnya. Mappasiarekeng ini sudah 

merupakan lamaran resmi dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan 

kenalan yang lebih ramai lagi baik dari utusan pihak laki-laki maupun 

pihak perempuan dengan menggunkan pakaian yang formal atu resmi. 
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Pada saat mappasiarekeng dibicarakan secara terbuka segala sesuatu 

terutama mengenai hal-hal yang prinsipil atau ini sangat penting 

karena kemudian akan diambil kesepakatan atau mufakat bersama, 

kemudian dikuatkan kembali keputusan tersebut dengan cara 

mappasiarekeng Atau pertunangan secara resmi. 

Selain itu hal prinsipil juga dibicarakan pada saat mappasiarekeng 

maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang 

kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Dalam 

acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang 

bertalian dengan upacara perkawinan, Pada acara mappasiarekeng 

tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan dui‟ menré (uang panai‟) 

yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada pihak perempuan 

untuk digunakan dalam pesta perkawinan, hal ini biasanya dilakukan 

oleh keluarga yang memiliki tempat tinggal jauh dari kediaman calon 

pengantin wanita. Penyerahan dui‟ menré dan hadiah-hadiah lainnya 

diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-

laki. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala 

sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan
22

, antara lain: 

1) Tanra esso (penentuan hari) Penentuan acara puncak atau pesta 

hari pernikahan sangat perlu mempertimbangkan beberapa faktor, 

seperti waktu-waktu yang dianggap luang bagi keluarga pada 

umumnya. Jika pihak keluarga, baik laki-laki atau perempuan, 
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berstatus petani, biasanya mereka memilih waktu sesudah panen. 

Jika lamaran itu terjadi pada musim padi, biasanya hari yang 

dipilih adalah hari sesudah tanam padi atau sesudah panen. 

Disamping itu juga lebih banyak dipertimbangkan hari lahir 

perempuan (Calon pengantin) karena yang lebih banyak 

menetukan hari jadi pernikahan/pesta adalah pihak perempuan. 

2) Dui‟ menré (Uang Panai‟), besarnya uang belanja ditetapkan 

berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dahulu 

antaranggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Misalnya, 

ada yang menyerahkan uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak 

laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi 

karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah 

pihak.
23

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat 

suku Bugis, besarnya Dui‟ menré, juga melihat status dan 

tingginya pendidikan dari calon mempelai perempuan, yang telah 

disepakati pada saat Madduta Mallin/mdut mlino.
24

 

Hj. Aisyah yang juga pemangku adat di Mamajang 

yang mengatakan bahwa: “besar kecilnya uang panai‟ 

tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, pihak calon 

mempelai perempuan adakalanya tidak menentukan jumlah 

yang diminta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita 

meminta uang panai‟ yang sangat besar. Hal ini karena bagi 

masyarakat Mamajang suatu perkawinan yang meriah dan 

megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau 

kerabat yang bersangkutan, penentuan uang panai‟nya itu 

sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status 
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ekonomi, bahkan berdarah Karaeng atau tidaknya calon 

mempelai perempuan sangat diperhitungkan”. 
25

 

Sompa (emas kawin) atau mahar adalah barang pemberian, dapat 

berupa uang (Jika tidak memiliki benda untuk dijadikan Sompa) 

atau harta dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita untuk 

memenuhi syarat sahnya pernikahan.
26

 Jumlah sompa ini 

diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah. Menurut 

adat, jumlah mahar itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan 

sosial bangsawan atau bukan bangsawan. Disamping itu, sompa 

itu berbeda pula pada setiap daerah.
27

  

Setelah semua disepakati, maka pihak laki-laki menyetujui atau 

meminta waktu untuk merundingkan dengan keluarga mereka di saat 

itu pula, yakni disebutkan surat kaputusan terakhir yang diperoleh 

dalam bentuk surat mufakatan. Setelah acara mappasiarekkeng selesai 

maka pihak laki-laki kembali kerumahnya untuk memepersiapkan 

bebagai macam keperluan dan keperluan sesuai yang disepakati 

dalam mappasiarekkeng  tersebut. 

d) Mappendre dui‟ 

Tradisi uang belanja pada masyarakat Bugis ini dipercaya mampu 

menaikkan status sosial seseorang yang tergantung dari berapa jumlah 

uang belanja yang akan diberikan. Seperti pada masyarakat golongan 

menengah ke bawah yang dengan cepat bisa mendapatkan status 
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sosial tinggi hanya akibat tingginya uang belanja (dui menre atau 

panai‟) yang diajukan oleh mempelai laki-laki. Di samping dari status 

sosial, indikator besar kecilnya uang belanja (dui‟ menre‟) bisa di 

lihat dari kemewahan pesta pernikahan. Hal ini kemudian menjadi 

masalah dimana hampir semua masyarakat ingin menikahkan anaknya 

dengan jumlah uang belanja (dui‟ menre‟) yang tinggi untuk 

kepentingan derajat sosial di tengah masyarakat.
28

 Tingginya nilai 

mahar dan uanmg panai‟ sangat memberatkan dan mengakibatkan 

sering terjadinya pembatalan pernikahan. 

“Salah se‟re kewajiban calon mempelai bura‟nea 

untuk disareang mange ricalon mempelai bainea, 

sedangkan injo doe‟ panai‟ka iya mi antu parieongkosan 

balanjanna. Nakanangi pole bapak Anwar angkanayya 

tingginya mahar dan doe‟ panai‟ sangat memberatkan 

injomi biasai terjadi pembatalan pabuntingan 

nappasabakkan pihak bura‟nea tenah na kullei ampenui‟I 

jumlah sunrang na doe‟ panai‟ iya na palaka battu ripihak 

bainea, terutama injo pihak bainea katurunan 

karaeng”.
29

Terjemahannya: “Suatu kewajiban calon 

mempelai laiki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai 

perempuan berupa uang panai‟ adalah perongkosan belanja. 

Bapak Anwar juga mengatakan bahwa tingginya mahar dan 

uang panai sangat memberatkan dimana sering terjadi 

pembatalan pernikahan karena pihak laki-laki tidak 

sanggup memenuhi jumlah mahar dan uang panai‟ yang 

diminta oleh pihak perempuan, terutama pihak perempuan 

keturunan Karaeng.
30

 

 

Ada orang yang menggabungkan upacara mappasiarekeng dan 

mappaenre dui‟. Hal itu tergantung pada kemampuan, kesempatan 
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dan kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak 

kelearga perempuan. Rombongan mappaenre balanca terdiri atas 

laki-laki dan perempuan yang masing-masing berpakaian adat dan 

dipimpin oleh orang tua dengan berpakaian jas hitam tertutup leher. 

Rombongan pihak laki-laki disambut oleh pihak perempuan. Masing-

masing pihak berpakaian adat. Rombongan pihak laki-laki membawa 

barang-barang berikut:
31

 

1) 7 ikat daun sirih/ Siri atau harga diri; 

2) 7 ikat pinang merah/simbol kebersamaan; 

3) 7 biji gambir; 

4) 7 bungkus kapur/simbol penangkis bala; 

5) 7 bungkus tembakau 

Selain barang-barang tersebut, dibawah pula barang-barang berikut: 

1) 1 cincin simbol pengikat; 

2) 1 atau 2 lembar baju dan sarung sebagai simbol pengikat. 

Setelah mereka duduk dengan tenang, mereka kemudian 

mengulangi hasil pembicaraan yang telah disepakati pada saat 

mappettu. Satu demi satu keputusan terdahulu dibacakan kembali. 

Setelah semuanya dimantapkan, mereka berjabat tangan. Selanjutnya, 

mereka mengucapkan doa kepada Allah Yang Maha Kuasa. Acara itu 

dipimpin oleh seseorang yang dituakan oleh pihak mempelai wanita. 
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Berikutnya, barang-barang dan perhiasan itu diserahkan kepada pihak 

mempelai wanita.
32

 

 

2. Upacara Sebelum Akad Perkawinan 

Sejak tercapainya kata sepakat, maka kedua belah pihak keluarga 

sudah dalam kesibukan. Makin tinggi status sosial dari keluarga yang akan 

mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan. Untuk 

pelaksanan perkawinan dilakukan dengan menyampaikan kepada seluruh 

sanak keluarga dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang 

wanita dengan menggunakan pakaian adat. Adapun hal-hal yang dilakukan 

sebelum acara akad nikah yaitu: 

a) Mappandre dewata 

Posisi makan dalam kelambu atau mappandre dewata ini sudah 

turut temurun dalam masyarakat suku bugis bone hal ini sudah turun 

temmurung dari leluhur terdahulu. Ritual ini dilakukan pada waktu ada 

hajatan perkawinan namun hal ini dalam suku bugis mappandre 

dewata tidak hanya dilakukan ritual tersebut dalam pernikahan namun 

dilakukan dalam hajatan lainnya seperti khitanan (sunatan), Haqiqah 

(Mendre tojang), dan lain-lain.
33

 

Proses dalam mapandre dewata makan dalam kelambu 

dilaksanakan dalam kamar, namun jika tidak memiliki kamar cukup 

dilaksanakan dalam kelambu, dalam suku bugis Mamajang tradisi 
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makan dalam kelambu atau mapandre dewata haruslah dilakukan 

karena menurut mereka ritual ini sudah menajadi tradisi turun temurun 

dalam kehidupan mereka. 

Dalam ritual makan dalam kelambu ini tidak boleh sembarang kita 

laksanakan karena menurut kepercayaan adat suku bugis terlalu 

banyak pantangan yang mereka hindari. Adapun hal-hal yang 

dipersipakan dalam mapandre dewata seperti nasi ketang yang 

berwarna, putih, merah, hitam dan kuning dalam 1 piring saja. Dan 

tidak boleh dibedakan piringnya. Mappandre bontting artinya 

menyuapi calon mempelai dengan makan berupa kue - kue khas 

tradisional bugis, seperti telur gulung, Cucuru‟, kue kutih, Sirikaya, 

Onde - onde, bolu peca dan lain - lain yang telah disiapkan dan 

ditempatkan dalam suatu wadah besar yang disebut bosara lompo.
34

 

b) Mappasau 

Mappassau botting berarti merawat pengantin. Kegiatan ini 

dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut 

sebelum hari perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan 

menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun coppéng 

(sejenis anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akarakaran yang 

berbau harum. Sementara itu, mappasau berarti mandi tolak balak, 
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yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar kiranya 

kedua mempelai dijauhkan dari segalam macam bahaya atau bala.
35

  

Pada proses mappasau calon pengantin memakai bedak hitam yang 

terbuat dari beras ketan yang digoreng samapai hangus yang dicampur 

dengan asam jawa dan jeruk nipis. Setelah acara mappasau, calon 

pengantin dirias untuk upacara mappacci atau tudang penni. 

Menjelang hari pesta penikahan, calon pengantin wanita mendapatkan 

perawatan yang disebut mappasau. Peralatan mappasau berupa sebuah 

belanga yang terbuat dari tanah. Belanga tersebut berisi air yang 

bercampur ramuan daun baka (daun sirih), daun calloppeng, daun 

padang, rempah patappulo, dan akar-akar yang harum.
36

 Tempat 

memasak ramuan-ramuan itu ialah rumah bagian belakang yang 

dianggap aman dan tidak dilewati banyak orang. Belanga yang berisi 

air dan ramuan itu diletakkan di atas tungku. Mulut belanga ditutup 

dengan batang pisang, kemudian dipasangi pipa bambu yang tegak 

sampai di lantai rumah tempat duduk calon pengantin yang akan 

mappasau. Sekitar empat puluh hari sebelum calon pengantin 

mappasau, calon pengantin itu diharuskan selalu memakai bedak 

basah atau lulur yang terbuat dari beras rendaman bercampur kunyit 

dan akar-akar harum yang kemudian ditumbuk halus. Menjelang 

mappasau, calon pengantin memakai bedda lotong (bedak hitam) yang 
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terbuat dari beras ketan hitam yang digoreng sampai hangus yang 

kemudian dicampur dengan asam jamu dan jeruk nipis. Bedak itu 

digosokkan ke seluruh tubuh.
37

 Pada waktu mappasau, bedak itu akan 

meleleh sehingga kulit calon pengantin kelihatan bersih dan kuning 

langsat. Air yang akan digunakan untuk mappasau dipanaskan sampai 

mendidih. Saat air mendidih, dikeluarkanlah ramuan yang akan 

digunakan. Setelah air mendidih, ramuan itupun berbau harum. Pada 

waktu itu, calon pengantin yang sudah memakai bedda lotong duduk 

diatas mulut terowongan bambu yang sudah dibuka penutupnya. Oleh 

karena itu uap yang keluar melalui mulut bambu itu sangat panas, 

mengalirlah keringat yang keluar dari seluruh tubuh calon pengantin. 

Seluruh badannya menjadi bersih dan perasaannya menjadi segar dan 

nyaman sehingga ia dapat bertahan duduk saat menyelesaikan 

rangkaian acara pernikahan. Setelah selesai melakukan kegiatan 

mappasau, calon pengantin dimandikan dengan berbagai macam daun 

dan bunga itu antara lain sebagai berikut: 

1) Daun sirih yang merupakan simbol harga diri  

2) Daun serikaya = simbol kekayaan  

3) Daun tebu = manis  

4) Daun waru = subur dan rimbun  

5) Daun tabaling = bermakna jika datang hal-hal yang tidak 

diinginkan, maka hal tersebut akan berbalik kembali ke asalnya.  
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6) Bunga cabberu = bermakna agar calon pengantin senantiasa 

berwajah cerah  

7) Bunga canagori = bermakana agar calon pengantin selalu 

menonjol/utama dan kuat  

8) Mayang pinang yang masih kuncup berfungsi mengusahakan 

pengantin dapat hidup sejahterah dan mendapatkan keturunan.  

Mappaccing berasal dari kata paccing pciyang berati bersih. 

Mappaccing artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik 

menggunakan daun Pacar. Melaksanakan upacara mappacing akad 

nikah berarti calon mempelai telah siap dengan hati yang suci bersih 

serta ikhlas untuk memasuki alam rumah tangga, dengan 

membersihkan segalanya, termasuk Mappaccing Ati (bersih hati), 

Mappaccing Nawa-nawa (bersih fikiran), Mappaccing Pangkaukeng 

mpci pkauk (bersih/baik tingkah laku /perbuatan), Mappaccing Ateka 

(bersih itikat).
38

  

c) Appassili  

Sebelum dimandikan, calon mempelai terlebih dahulu memohon 

doa restu kepada kedua orang tua di dalam kamar atau di depan 

pelaminan. Kemudian calon mempelai akan diantarkan ke tempat 

siraman di bawah naungan payung berbentuk segi empat yang 

dipegang oleh 4 (empat) orang gadis bila calon mempelai wanita dan 

4 (empat) orang laki-laki jika calon mempelai pria. Setelah tiba di 
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tempat siraman, prosesi dimulai dengan diawali oleh Anrong Botting, 

setelah selesai dilanjutkan oleh kedua orang tua serta orang-orang 

yang dituakan To‟malabbiritta yang berjumlah tujuh atau sembilan 

pasang.
39

  

Mandi kembang dalam istilah masyaraka Bone adalah cemme 

botting. Proses mandi kembang tersebut, segala yang melekat dibadan 

dan yang tersimpan dalam batin barupa kotoran jiwa akan terbuang 

bersama air bunga pinang saat melakukan proses mandi kembang, 

dengan demikian mandi kembang selain bertujuan menghilangkan 

kotoran di badan, juga bermanfaat untuk mensucikan diri dari roh-roh 

jahat kedua mempelai dan akan mendapatan reski yang halal.
40

  

Tata cara pelaksanaan siraman adalah air dari gentong yang telah 

dicampur dengan 7 (tujuh) macam bunga dituangkan ke atas bahu 

kanan kemudian ke bahu kiri calon mempelai dan terakhir di 

punggung, disertai dengan doa dari masing-masing figur yang diberi 

mandat untuk memandikan calon mempelai. Setelah keseluruhan 

selesai, acara siraman diakhiri oleh ayahanda yang memandu calon 

mempelai mengambil air wudhu dan mengucapakan dua kalimat 

syahadat sebanyak tiga kali. Selanjutnya calon mempelai menuju ke 

kamar untuk berganti pakaian.  

d) Macceko 
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Untuk mempelai wanita, ada proses yang bernama maccekko atau 

mencukur rambut-rambut halus yang ada pada dahi dan di belakang 

telinga, supaya daddasa atau riasan berwarna hitam pada dahi yang 

akan dipakai mempelai wanita bisa melekat dengan baik. Dahulu kala 

bahan daddasa pada wanita bangsawan dan wanita biasa dibedakan. 

Selesai macceko calon pengantin wanita diriasi dengan pakaian 

pengantin, namun biasa juga berpakaian baju bodoh yang telah 

disediahkan jauh-jauh hari. Setelah berganti pakaian, calon mempelai 

selanjutnya didudukkan di depan pelaminan dengan berbusana Baju 

bodo, tope (sarung pengantin) atau lipa‟ sabbe, serta assesories 

lainnya.
41

 

 

e) Mappanre Temme (khatam al-Quran) dan pembacaan barzanji 

Mappanre Temme dan pembacaan barzanji, dilaksanakan sebelum 

memasuki acara mappaci, terlebih dilakukan acara khatam al-Quran 

dan pembacaan barzanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah 

SWT dan sanjungan kepad Nabi Muhammad SAW. Acara ini 

biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan 

dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan 

bersama dan sebelum pulang, para pembaca barzanji membaca 

barzanji. Pembacaan barzanji adalah refleksi kecintaan umat terhadap 

figur Nabi sebagai pemimpin agamanya sekaligus untuk meneladani 
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sifat-sifat luhur Nabi Muhammad SAW. Kecintaan pada Nabi berarti 

juga kecintaan, ketaatan kepada Allah SWT. Tradisi ini meskipun 

banyak yang setuju dan tidak setuju, harus ada pemahaman yang 

tajam. Pasalnya, hampir seluruh umat Islam di Indonesia melestarikan 

tradisi ini. Terutama masyarakat bugis Mamajang.
42

 

f) Mappaci adalah berarti bersih.  

Terkadang, di beberapa daerah Bugis, mappacci dikenal dengan 

sebutan mappepaccing. Dalam bahasa Bugis, mappacci merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan segala sesuatu. 

Mappepaccing bola sibawa lewureng, yang berarti membersihkan 

rumah dan tempat tidur. Adapun kata perintahnya „paccingi‟ yang 

berarti bersifat menyuruh atau memerintahkan untuk membersihkan. 

Paccingi kasoro‟mu berarti bersihkan kasurmu.  

Upacara ini merupakan ritual pemakain daun pacar ke tangan si 

calon mempelai. Daun pacar memiliki sifat magis dan melambangkan 

kesucian. Menjelang pernikahan biasanya diadakan malam pacar atau 

Wenni Mappaci (Bugis) yang artinya malam mensucikan diri dengan 

meletakan tumbukan daun pacar ke tangan calon mempelai. Orang-

orang yang diminta meletakkan daun pacar adalah  orang-orang yang 

punya kedudukan sosial yang baik serta memiliki rumah tangga 

langgeng dan bahagia. Malam mappaci dilakukan menjelang upacara 

pernikahan dan diadakan di rumah masing-masing calon mempelai. 
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Acara mappacci merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang 

dihadiri oleh seluruh sanak keluarga (famili) dan undangan.  

Acara mapacci memiliki hikmah yang mendalam, mempunyai nilai 

dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar 

calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari 

esok yaitu hari pernikahannya. Adapun untuk melaksanakan upacara 

mappacci disiapkan 7 (tujuh) macam peralatan yang mengandung 

makna khusus. Kesemuanya merupakan satu rangkuman kata yang 

mengandung harapan dan doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan 

calon mempelai. Peralatan tersebut antara lain:
43

 

1) Bantal (kesuburan) yang terbuat dari kain, berisi kapuk atau 

kapas, sebagai alas kepala pada saat tidur melambangkan 

kesuburan. Menurut cerita dahulu kala jika mencari calon istri, si 

pria tidak perlu melihat secara langsung si gadis tapi cukup 

dengan melihat hasil tenunannya, rapi atau tidak. Bila 

tenunannya rapi dan bagus maka pilihan pria akan jatuh pada 

gadis tersebut. 

2) Pucuk daun pisang (melambangkan kehidupan yang 

berkesinambungan) yang diletakkan diatas bantal, 

melambangkan kehidupan yang berkesinambungan sebagaimana 

keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun. 

Bagi masyarakat Bugis diartikan sebagai kelanjutan keturunan. 
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Di atas daun pisang, terkadang juga diletakkan gula merah dan 

kelapa muda. Dalam tradisi masyarakat Bugis, menikmati kelapa 

muda, terasa kurang lengkap tanpa adanya gula merah. 

Sepertinya, kelapa muda sudah identik dengan gula merah untuk 

mencapai rasa yang nikmat. Seperti itulah kehidupan rumah 

tangga, diharapkan suami-istri senantiasa bersama, untuk saling 

melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya 

kehidupan duniawi. Terakhir, mappacci juga dilengkapi dengan 

lilin sebagai simbol penerang. Maksud dari lilin, agar suami-istri 

mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan 

datang.  

3) Sarung bugis (sebanyak tujuh lembar diletakkan secara berlapis-

lapis diatas pucuk daun pisang lipa‟sabbe), melambangkan 

martabat atau harga diri. Karena sarung bagi orang Bugis 

khususnya masyarakat Bugis Makasar dulunya merupakan 

penutup aurat. Tujuh lembar mengandung makna kebenaran, 

tuju-tuju dalam bahasa Bugis berarti benar, mattujui berarti 

berguna. Berdasarkan pengertian ini, para keluarga calon 

mempelai mengharapkan setelah melangsungkan perkawinan, 

pada hari-hari mendatang keduanya berguna bagi dirinya sendiri, 

maupun terhadap keluarga dan orang lain.  

4) Daun nangka (melambangkan kesejahteraan dan berlimpah 

rezeki) yang dihubung-hubungkan satu sama lainnya sehingga 



 
  

 
 

berbentuk tikar bundar, diletakkan di atas tujuh lembar sarung 

tadi. Daun panasa oleh orang Bugis menghubungkan dengan kata 

menasa (cita-cita atau pengharapan). Hal ini mengandung makna 

agar calon mempelai nantinya setelah menikah memiliki 

pengharapan untuk membina rumah tangga dalam keadaan 

sejahtera dan murah rezeki. Daun nangka tentu tidak memiliki 

nilai jual, tapi menyimpan makna yang mendalam dalam 

mengarungi kehidupan dunia, ada dua sifat yang harus kita 

pegang, yaitu; kejujuran dan kesucian. Jadi, dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa berpegang 

pada kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin. Dua 

modal utama inilah yang menjadi pegangan penting, bagi 

masyarakat Bugis dalam mengarungi bahtera rumah tangga.  

5) Benno (Melambangkan kasih sayang, kedamaian dan 

kesejahteraan) ditaruh dalam sebuah piring dan diletakkan 

berdekatan dengan tempat daun pacci. Benno memiliki makna 

agar calon mempelai nantinya setelah berumah tangga dapat 

berkembang dan berketurunan yang dilandasi cinta kasih, penuh 

kedamaian dan kesejahteraan.  

6) Lilin atau Pesse‟ pelleng (diharapkan calon pengantin dalam 

menempuh masa depannya akan selalu diberkahi oleh Allah 

SWT) yaitu alat penerang masa lalu sebelum orang mengenal 

minyak bumi dan listrik, yang terbuat dari kemiri yang ditumbuk 



 
  

 
 

halus dan dicampur dengan kapas agar mudah direkatkan pada 

lidi. Konon, zaman dahulu, nenek moyang kita memakai Pesse‟ 

(lampu penerang tradisional yang terbuat dari kotoran lebah). 

Dewasa ini karena pesse pelleng sudah sulit untuk ditemukan, 

maka orang-orang menggantinya dengan lilin. Lilin itu 

diletakkan berdekatan dengan tempat benno dan daun pacci, 

yang mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh 

masa depannya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah SWT.  

7) Air yang ditaruh dalam sebuah mangkok sebagai tempat mencuci 

tangan bagi orang yang akan melakukan acara mappacci, baik 

sebelum mengambil daun pacci pc maupun sesudah melakukan 

acara mappacci tersebut.  

8) Pelaminan (Lamming lmi). 

9) Daun Pacci dau (kesucian) adalah semacam daun tumbuh-

tumbuhan (daun pacar) yang ditumbuk halus.  

10) Utti (Pisang Raja)  

11) Ka‟do‟ Minnya‟ (Nasi Ketan)  

Pelaksanaan mappacci khususnya di masyarakat Bugis Makasar 

dewasa ini sudah jarang dirangkaikan dengan dzikir, hanya diundang 

tujuh pasang/ sembilan pasang (suami isteri) yang hidupnya 

terpandang dalam masyarakat (mempunyai jabatan atau materi). 

Sebagai simbol agar kelak calon pengantin tersebut diharapkan dalam 



 
  

 
 

mengarungi bahtera rumah tangganya sama dengan orang yang 

memberi pacci.
44

 

Proses pelaksanaan mappacci biasanya baru dilaksanakan setelah 

para undangan lengkap di mana sanak keluarga atau para undangan 

yang telah dimandatkan untuk meletakkan pacci telah tiba, acara 

dimulai dengan pembacaan barzanji atau shalawat nabi, setelah 

petugas barzanji berdiri, maka prosesi peletakan pacci dimulai oleh 

Indo‟ Botting yang kemudian diikuti oleh sanak keluarga dan para 

undangan yang telah diberi tugas untuk meletakkan pacci.  

Satu persatu para handai taulan dan undangan dipanggil 

didampingi oleh gadis-gadis pembawa lilin yang menjemput mereka 

dan memandu menuju pelaminan setelah selesai memberikan pacci 

mereka diantar ketempat duduknya semula. Demikian seterusnya 

bergantian sampai selesai tujuh, sembilan, atau sebelas pasang suami 

isteri yang diundang untuk memberi pacci. Acara Mappacci ini 

diakhiri dengan peletakan pacci oleh kedua orang tua tercinta dan 

ditutup dengan doa. Setelah itu para tamu dipersilahkan mencicipi 

hidangan lise‟bosara yang berupa kue-kue tradisional yang umumnya 

penuh dengan simbol-simbol. Misalnya onde-onde malunra‟ aoed-

aoed (enak dan manis).  

Pada malam mappacci biasanya juga berbagai acara dilakukan 

seperti membaca sure selleang serta permainan lain yang diramu 
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sedemikian rupa agar para tamu tidak tidur sampai upacara adat 

tersebut selesai. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti sejarah 

awal kapan kegiatan mappacci ditetapkan sebagai kewajiban adat 

bagi suku Bugis sebelum pesta perkawinan. Namun, menurut 

beberapa kelompok masyarakat di Kecamatan Mamajang, prosesi 

mappacci telah kita warisi secara turun-temurun dari nenek moyang 

kita, bahkan sebelum kedatangan agama Islam dan Kristen dibumi 

Kecamatan Mamajang ini. Oleh karena itu, kegiatan ini sudah 

menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit 

terpisahkan dari ritual perkawinan masyarakat Bugis khususnya di 

Kecamatan Mamajang.   

Demikianlah makna yang terkandung dalam upacara mappacci 

yang selalu dilakukan pada setiap upacara pernikahan adat di 

Sulawesi Selatan khususnya di Kecamatan Mamajang, karena 

mengandung simbol-simbol/maksud baik dengan tujuan untuk 

membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi 

bahtera rumah tangga. Olehnya itu, mappacci  menjadi salah satu 

syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan 

masyarakat Mamajang. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini 

mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan 

Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis telah mengamini prosesi 

ini, melalui alim ulama riyang biasa digelar Anregurutta.  



 
  

 
 

Mayoritas ulama di daerah Bugis menganggap mappacci sebagai 

sennusennungeng ri decengnge (kecintaan akan kebaikan). Yang 

terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas 

atau dalil mappacci dalam kitab suci untuk memperkuat atau 

mengokohkan budaya ini. Sebagai contoh, salah satu ulama Islam 

tersohor di Sulawesi Selatan adalah, Alm. AGH. Daud Ismail.  

Setelah prosesi mappacci selesai, keesokan harinya mempelai 

laki-laki diantar kerumah mempelai wanita untuk melaksanakan akad 

nikah (kalau belum melakukan akad nikah). Karena pada masyarakat 

Bugis Bone kadang melaksanakan akad nikah sebelum acara 

perkawinan dilangsungkan yang disebut istilah Kawissoro. Kalau 

sudah melaksanakan Kawissoro hanya diantar untuk melaksanakan 

acara Mappasilukang  dan Makkarawa yang dipimpin oleh Indo 

Botting.
45

 

3. Akad Nikah  

Acara ini merupakan acara akad nikah dan menjadi puncak dari 

rangkaian upacara pernikahan adat Bugis. Calon mempelai pria diantar ke 

rumah calon mempelai wanita yang disebut menre‟kawing (Bugis). Di 

masa sekarang, dilakukan bersamaan dengan prosesi Penyerahan leko 

lompo (seserahan). Karena dilakukan bersamaan, maka rombongan terdiri 

dari dua rombongan, yaitu rombongan pembawa leko lompo (seserahan) 

dan rombongan calon mempelai pria bersama keluarga dan undangan.  
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Ada beberapa persiapan menjelang akad nikah yang dilakukan kedua 

mempelai seperti ripasau yaitu proses membersihkan atau merawat calon 

mempelai. Pada proses ini calon mempelai akan diasapi dengan beragam 

ramuan yang dimasak dari dalam belanga. Uap dari ramuan tersebut 

kemudian akan menghangatkan tubuh dan membuka pori-pori sehingga 

tubuh menjadi lebih bersih dan segar.
46

  

Kemudian tibalah hari yang dinanti-nantikan, hari ketika akad nikah 

digelar. Pada waktu yang telah disepakati, mempelai pria akan datang 

bersama rombongan ke tempat dilangsungkannya akad nikah. Di depan 

mempelai pria ada beberapa lelaki tua berpakain adat dan membawa keris. 

Kemudian diikuti oleh sepasang remaja yang masing-masing berpakain 

pengantin. Rombongan ini dilengkapi dengan pembawa mas kawin, bali 

botting (pasangan mempelai pria yang berpakaian persis sama seperti 

mempelai pria), passeppi atau pengapit pengantin, indo‟ pasusu, saksi-

saksi dan beberapa orang lainnya.  

Akad nikah dimulai dengan berdasarkan tuntunan wali atau imam yang 

dipercayakan sebagai wakil orang tua pengantin perempuan. Setelah acara 

mengucapkan akad nikah (ijab qabul), maka pengantin dituntun oleh 

seorang laki-laki berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk 

makkarawa mkrw (memegang) bagian-bagian tubuh mempelai wanita 

sebagai tanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan. Tetapi 

menurut kebiasaan, pemegang kunci pintu kamar mempelai wanita tidak 
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akan membuka pintu sebelum diberi uang oleh pengantar yang disebut 

pattimpe tange‟ (pembuka pintu). Begitu pula ketika mempelai laki-laki 

telah berada dalam kamar, tidak akan dibukakan kelambu sebelum 

mengeluarkan uang yang disebut oleh pattimpa boco (pembuka kelambu). 

Setelah semuanya dipenuhi oleh pangantar mempelai laki-laki, barulah 

mempelai laki-laki diperkenankan duduk dekat mempelai perempuan.
47

  

Menurut kebiasaan masyarakat Bugis Makasar pengantar mempelai 

laki-laki berusaha untuk menggerakkan mempelai laki-laki agar dapat 

menyentuh bagian tubuh mempelai perempuan yang dianggap memiliki 

makna simbolis. Misalnya, ubun-ubun mempelai perempuan atau bagian 

leher dengan harapan setelah menjadi istri yang sah akan patuh pada 

suaminya. Ada pula yang dibagian perut, dengan harapan kehidupannya 

kelak tidak akan mengalami kesulitan. Oleh masyarakat Bugis, meyakini 

bahwa sentuhan pertama sang suami akan menetukan berhasil tidaknya 

membina rumah tangga di kemudian hari.  

Setelah acara makkarawa, kedua mempelai dililit dengan selembar 

kain kemudian keduanya berlomba untuk berdiri. Menurut keyakinan jika 

mempelai laki-laki berdiri lebih dulu, maka istri akan tunduk kepadanya, 

begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam acara ini baik mempelai 

laki-laki maupun mempelai perempuan selalu berusaha untuk saling 

mendahului.   
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Kegiatan ini dilakukan di kediaman calon mempelai wanita, di mana 

rumah telah ditata dengan indahnya karena akan menerima tamu-tamu 

kehormatan dan melaksanakan prosesi acara yang sangat bersejarah yaitu 

pernikahan kedua calon mempelai. Dalam bahasa Bugis appasialang, 

sebagai acara puncak yang sakral, dengan resminya menjadi pasangan 

suami isteri. sebelum acara akad nikah dan sesudahnya, masih banyak 

acara yang perlu dilaksanakan dari kedua belah pihak, seperti:  

1) Pihak perempuan lebih awal mempersiapkan segala sesuatunya 

menunggu kedatangan rombongan dari pihak laki-laki dalam bahasa 

Bugis disebut Madduppa Botting; 

2) Pihak laki-laki juga demikian halnya, untuk menuju kediaman calon 

pengantin perempuan lengkap dengan bawaannya yang disebut Leko' 

serta walasuji dan maharnya diantar oleh sanak saudara, handai taulan, 

kerabat keluarga. Rombongan tersebut dalam bahasa Bugis disebut 

"Pampawa Botting”. 

3) Sesudah pelaksanaan akad nikah ada pula acara yang disebut 

Mappasiluka atau Mappasikarawa artinya membatalkan wudhu yakni 

pengantin pria menuju kamar pengantin wanita (isterinya) untuk 

bersalaman sebagai pertanda sudah sahnya sebagai suami isteri. Pada 

saat inilah Inang Botting dari pihak perempuan dan Amang Botting 

pihak laki-laki menggunakan baca-bacanya atau mantra, artinya ilmu 

agar pasangan ini dapat menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, 

warohmah. 



 
  

 
 

4) Sesudah acara tersebut keluar dari kamar untuk menemui orang tua 

untuk menyampaikan permohonan maafnya, memohon doa restunya 

agar segala kesalahan, dosa, dan kedurhakaannya dimaafkan agar 

mereka dapat hidup bahagia, sejahtera, aman, dan damai dunia akhirat. 

Dalam bahasa Bugis disebut Mellau Addampeng.   

5) Sesudah acara tersebut, keduanya diantar menuju baruga untuk duduk 

bersanding di atas pelaminan yang disaksikan para tamu undangan 

yang hadir.
48

 

 

4. Upacara Setelah Akad Perkawinan 

Setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi 

(walimah) di mana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa 

restu sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar 

mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai 

bermesraan.  

Pada acara resepsi tersebut dikenal juga yang namanya Ana‟ Botting, 

hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak 

terpisahkan pada masyarakat Bugis Bone. Sebenarnya pada masyarakat 

Bugis, ana botting tidak dikenal dalam sejarah, dalam setiap perkawinan 

kedua mempelai diapit oleh Balibotting dan Passepik, mereka bertugas 

untuk mendampingi pengantin di pelaminan.
49
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Ana‟ Botting dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang 

mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan 

orang Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena 

kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi 

cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan 

manusia yang khas untuk suatu masyarakat aatu kelompok penduduk 

tertentu. Oleh karena itu, Ana Botting  merupakan kegiatan (perilaku) 

manusia yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Bone pada saat 

dilangsungkan perkawinan.
50

 Adapun rangkaian acara setelah akad nikah 

yaitu:
51

 

a) Tudang botting  

Kata tudang tud atau duduk merupakan kiasan kata dari kata 

menjalani.   Tudang botting adalah upacara pernikahan, yang 

sebelumnya dirangkaikan dengan acara penting yaitu akad nikah yang 

beberapa proses. Tudang botting juga diartikan kedua mempelai 

pengantin duduk di atas pelaminan menunggu kedatangan tamu-tamu 

yang akan datang menyaksikan pernikahan mereka. Dalam tudang 

botting ini kedua mempelai didampingi oleh keluarga dekat atau 

biasanya orang tua pengantin bersama kedua ana‟ bottingnya. Pada 

acara ini para keluarga dan undangan hadir untuk memberikan doa 

restu kepada kedua mempelai serta menyaksikan pernikahan mereka 

agar pernikahan ini disaksikan oleh banyak orang sebagai bukti bahwa 
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mereka telah resmi menikah. Pada acara tudang botting ini 

dilaksanakan pula acara jamuan dengan berbagai hidangan 

b) Marolla  

Acara ini sering disebut sebagai acara Marolla atau mengantar 

pengantin perempuan ke tempat kediaman pengantin laki-laki. 

Mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar ke 

rumah orang tua mempelai pria. Rombongan ini membawa beberapa 

hadiah sebagia balasan untuk mempelai pria. Mempelai wanita 

membawa sarung untuk orang tua mempelai pria dan saudara 

saudaranya. Setelah rombongan atau pengantar pengantin pria sudah 

pulang, maka dari pihak wanita mempersiapkan rombongannya untuk 

mengantar pengantin wanita bersama pengantin pria.  

Sebagai umpan balik sekaligus pengantin wanita menemui 

mertuanya. Kegiatan ini disebut mapparola sekaligus mammatowa 

dalam bahasa Bugis. Kegiatan ini dapat dilakukan apabila jarak tempat 

keduanya berdekatan karena acara pesta dari pihak perempuan 

dilaksanakan pada malam harinya (pada hari tersebut). Adapun kalau 

tempat berjauhan maka pada hari itu belum dilaksanakan acara 

mapparola, nanti esok harinya dilaksanakan, maka acara ini disebut 

'Marola Mabbenni' untuk pertama kalinya. Waktu pelaksanaan 

Marola, maka acara pesta dari pihak pria baru dilaksanakan. Setelah 

keduanya telah melaksanakan pesta, maka pasangan suami isteri ini 



 
  

 
 

dapat dikatakan mandiri. Dalam bahasa Bugis disebut nalaowwanni 

alena. 

c) Malluka Botting (Melepas pakaian pengantin) 

Malluka botting ini setelah acara marola selesai, maka  pengantin 

perempun kembali ke rumahnya dan membuka pakaian pengantinnya. 

Setelah pakaian pengantin dibuka maka pengantin laki-laki biasanya 

memakai celana hitam kain dan memakai baju putih serta memakai 

kopiah atau songko, sedangkan pengantin perempuan memakai kebaya 

atau baju pesta beserta kudungnya. Dalam suku Bugis biasanya setelah 

melukka botting dipersiapkan pula perlengkapan untuk mengunjungi 

rumah pengantin pria untuk melakukan Marola bekkedua. Biasanya 

pengantin perempuan ditemani oleh sahabat atau keluarganya menuju 

rumah pengantin laki-laki. 

d) Marola Bekkadua  

Artinya pengantin perempuan diantar oleh dua atau tiga orang 

perempuan untuk bersama-sama ke rumah pengantin laki-laki dengan 

pakaian biasa dan bermalam satu malam. Pada subuh harinya, 

pengantin bersama pengantarnya kembali sesudah sarapan. Maka pada 

saat itu mertua pengantin wanita memberikan hadiah kepada 

menantunya. Dalam kepercayaan suku Bugis, marola bekkedua ini 

untuk lebih mengenal dekat keluarga pengantin laki-laki, agar 

selanjutnya lebih dekat lagi.
52
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e) Massita Baiseng  

Acara massita baiseng ini adalah kunjungan kedua orang tua 

pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat dekat menuju kediaman 

pengantin perempuan guna bertemu dengan kedua orang tua pengantin 

perempuan atau disebut massita baiseng. Kegiatan ini bisanya 

dilakukan pada malam hari. Setelah satu atau dua hari selsainya pesta 

perkawinan tujuannya adalah bersilaturahmi atau saling mengenal 

antra kedua keluarga agar lebi dekat. 

Dalam kunjungan ini acara ini dari pihak laki-laki, yaitu tujuh orang 

wanita tua berbaju Ponco' atau 'Baju Tokko' bju toko dalam bahasa 

Bugis dan bersama tiga orang tua lainnya, datang ke rumah pengantin 

wanita dengan membawa kue-kue adat seperti: Dodoro', Baje, Beppa 

pute, Beppa laiyya, Cucuru' Tenne, dan lain-lain. Kedatangan tersebut 

dimaksudkan silaturahim dalam membina kerukunan keluarga yang 

dalam bahasa Bugis disebut Massita Baiseng. 

f) Mabbarazanji  

Barazanji yang dimulai keluarga wanita kemudian disusul oleh 

keluarga pihak pria. Ini sebagai pertanda rasa syukur atas 

terlaksananya apa yang diharapkan. Pada acara ini, pengantin bisa 

bermalam bisa juga tidak. Dan pada saat itu pula dilaksanakan suatu 

kegiatan yang lazim disebut "Malluka Sarapo". 

g) Poleang Punge'  



 
  

 
 

Artinya setelah acara mabbarazanji dilaksanakan, subuh esok 

harinya, pengantin pria kembali ke rumahnya untuk mengambil 

seperti: gula merah (manis), kelapa (gurih), dan telur (bulat/menyatu). 

Hal ini dimaksudkan sebagai simbol atau Sennu-sennuang. Agar 

semoga kehidupannya kelak serba berkecukupan, yang dalam bahasa 

Bugis mengatakan Tennapodo Macenning Malunra 'atuwong-Tuwong 

Linona" dan senantiasa menyatu. Barang tersebut diteruskan ke 

pangkuan sang isteri sebagai penghasilan pertama dari Suami (Poleang 

Punge') dan langsung disimpan oleh sang isteri.
53

 

h) Ziarah kubur dan mandi-mandi. 

Ziarah kubur dilaksanakan lima atau seminggu setelah perkawinan 

berlangsung. Mandi-mandi dilaksanakan setelah pesta pernikahan 

selesai, oleh kedua belah pihak keluarga pengantin, karena saat 

pernikahan tenaga mereka terkuras, dengan mandi-mandi akan 

menghilangkan kepenatan.
54

 

 

C. Deskripsi Konsekuensi Uang Panai’ 

Menikahi perempuan Bugis dikenal sangat mahal dengan nominal uang 

panai‟ yang terbilang tidak sedikit jumlahnya. Kondisi tersebut tidak jarang 

melahirkan persepsi oleh sebagian orang diluar tradisi sebagai perilaku 

‟‟menjual anak perempuan‟‟, sedangkan bagi masyarakat Bugis sendiri tradisi 

tersebut dianggap benar dan wajar. 
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Uang panai‟ adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau 

dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke 

prosesi perkawinan. Uang panai‟ ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta 

pernikahan. Besar kecilnya uang panai‟ ditentukan oleh pihak perempuan. 

Uang panai‟ ini merupakan salah satu bagian dari mahar, selain sompa yang 

secara harfiah berarti persembahan atau sesrahan bagi mempelai perempuan 

dan keluarganya.
55

 

Dalam kehidupan sosial etnik Makassar yang terdapat di Kota Mamajang 

Makassar, sistem kekerabatan memegang peranan penting yang disebut Bija 

Pammanakang hubungan kekerabatan sangat erat sehingga tidak ada suatu 

urusan yang tidak melibatkan anggota keluarga dan kerabat, terutama dalam 

upacara lingkaran hidup. Sistem kekerabatan etnik Makassar termasuk etnik 

Makassar suku Bugis tersusun atas dasar pertalian darah dan melalui 

pernikahan. Beberapa aspek penting dalam orientasinya dengan tata cara 

pelaksanaan adat pernikahan khususnya masyarakat di Kecamatan Mamajang 

salah satunya uang panai‟.  

Beberapa pendapat mengatakan bahwa uang panai‟(Bride Pricing) adalah 

harga pengganti produktifitas wanita
56

, atau sebagai martabat perempuan
57
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bahkan ada yang menganggap sebagai biaya penukaran hak perempuan
58

. 

Uang panai‟ ini sering kali dimaknai dengan keliru karena dianggap atau 

dipersamakan dengan sompa (mahar/mas kawin), padahal Uang panai‟ 

tersebut berbeda dengan mahar.  

Secara sepintas sompa dan uang panai‟ tersebut memang memiliki 

pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan 

kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya 

pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. Sompa atau mahar adalah 

kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan uang panai‟ adalah kewajiban 

menurut adat masyarakat Bugis.
59

 

Tinggi rendahnya uang panai‟ akan menjadi bahasan yang paling 

mendapatkan perhatian dalam perkawinan adat Bugis. Indikator tinggi 

rendahnya uang panai‟ dapat dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Uang 

panai‟ memang merupakan gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga 

karena adanya pertimbangan akan persepsi orang lain diluar keluarga kedua 

mempelai.
60

 Pergeseran tradisi uang panai‟ dalam masyarakat Bugis saat ini 

juga terjadi yang dahulu uang panai‟ betul-betul digunakan hanya untuk 

sebagai biasa pesta pernikahan sekarang telah berubah sebagai ajang unjuk 

kekayaan atau untuk meningkatkan status sosial.  

Biaya uang panai‟ merupakan suatu hal yang sangat diprioritaskan dalam 

sebuah perkawinan, karena kesuksesan pesta tersebut sebagian besar ditunjang 

oleh jumlah uang panai‟ tersebut. Sesuai wawancara dari Hj. Aisyah yang 
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juga pemangku adat di Mamajang yang mengatakan bahwa: “besar kecilnya 

uang panai‟ tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, pihak calon 

mempelai perempuan adakalanya tidak menentukan jumlah yang diminta, 

tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang panai‟ yang sangat besar. 

Hal ini karena bagi masyarakat Mamajang suatu perkawinan yang meriah dan 

megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau kerabat yang 

bersangkutan, penentuan uang panai‟nya itu sangat beragam nominalnya, 

tergantung pendidikan, status ekonomi, bahkan berdarah Karaeng atau 

tidaknya calon mempelai perempuan sangat diperhitungkan”.
61

 

 

Peneliti telah melakukan wawancara kepada dua keluarga yang berada di 

Kecamatan Mamajang. Keluarga pertama sebut saja R (Perempuan) dan J 

(Laki-laki). Mereka tinggal di Kecamatan Mamajang dan telah 

melangsungkan pernikahan pada tahun 2018. R yang telah dilamar oleh 

seorang laki-laki yang juga berdarah Bugis memutuskan untuk menikah pada 

bulan agustus 2018.  

Pada saat acara mamanuk-manuk keluarga R meminta bahwa prosesi 

perkawinan harus sesuai dengan adat Bugis, karena keluarga R & J sama-

sama dari suku Bugis, maka disepakati bersama untuk mempertahankan 

prosesi perkawinan dengan adat Bugis. 

“Pada saat acara mamanuk-manuk keluarga R meminta 

bahwa prosesi perkawinan harus sesuai dengan adat Bugis, karena 

kami sama-sama dari suku Bugis, maka kami sepakati bersama 
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untuk mempertahankan prosesi perkawinan dengan adat Bugis. 

Saya dan keluarga didampingi oleh Bapak Anwar selaku salah satu 

pemangku adat Bugis di kecamatan Mamajang.”
62

 

 

Kemudian dilanjutkan dengan prosesi Maddatu Mallin atau lamaran. Pada 

saat lamaran ini keluarga J membawa seserahan sesuai dengan adat bugis dan 

membahas salah satunya masalah uang panai‟, karena calon istrinya dari 

marga Karaeng jadi harus diperhatikan sungguh-sungguh. 

“Kemudian saya dan keluarga melakukan prosesi Madduta 

Mallin atau lamaran. Pada saat lamaran inilah kami membawa 

seserahan sesuai dengan adat Bugis dan membicarakan banyak hal, 

salah satunya adalah masalah panai‟, karena calon istri saya dari 

marga Karaeng maka masalah mahar dan panai‟ harus 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu Bapak Anwar 

sebagai juru bicara, penengah atau negosiasi dan saksi dalam acara 

tersebut.”
63

 

 

Pada saat itu pihak keluarga dari R meminta uang panai‟ sebesar dua ratus 

juta rupiah (Rp. 200.000.000,00), terjadi proses tawar menawar antara 

keluarga R dan keluarga laki-laki yang ingin menikah dengan R.  Ketegangan 

terjadi karena pihak keluarga laki-laki tersebut meminta untuk mengurangi 

jumlah uang panai‟. 

“Pada saat acara Madduta Mallin ini, keluarga R meminta 

panai‟ senilai dua ratus juta rupiah (Rp. 200.000.000,00). Pada 

awalnya Bapak saya keberatan dan menawarnya menjadi seratus 

juta rupiah (Rp. 100.000.000,00).”
64

 

 

Pihak keluarga R tetap teguh ingin uang panai‟ yang tinggi dengan alasan 

R adalah anak tunggal yang selama ini sudah didik dan disekolahkan dengan 
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baik hingga mencapai gelar sarjana guru dan harus dinikahkan dengan resepsi 

yang mewah. Ketegangan antara kedua pihak terus terjadi antara dua belah 

pihak. Permintaan uang panai yang tinggi dari pihak R menjadi sebuah 

sumber potensi konflik dia antara kedua belah pihak. 

“Karena saya hanya punya satu anak perempuan, dan dia 

juga sudah sarjana, punya pekerjaan tetap sebagai guru, waktu itu 

kami dan abinya minta panai‟ senilai 200 juta”.
65

 

 

Akhirnya dibantu oleh Bapak Anwar selaku pemangku adat, maka 

keluarga R dan keluarga mempelai laki-laki (J) sepakat untuk panai‟ tetap 

sebesar itu akan tetapi bisa dilunasi dengan 3 kali pembayaran yaitu pada saat 

upacara lamaran dan seserahan, kemudian upacara sebelum akad dan setelah 

upacara akad selesai. Dan menurut Bapak Anwar hal ini diperbolehkan dan 

tetap sah. 

“Kami membayarkannya yaitu saat megajukan lamaran 

senilai 100 juta, kemudian saat prosesi-prosesi sebelum akad nikah 

kami serahkan 50 juta, dan selesai akad kekurangannya 50 juta 

kami serahkan. Kami tidak paham apakah yang kami lakukan 

melanggar adat atau tidak yang penting kewajiban panai‟ sudah 

kami jalankan. Waktu itu kami menggandeng Bapak Anwar salah 

satu pemangku adat di kota Mamajang, dan diperbolehkan waktu 

proses kesepakatan akhir (Mappasiarekkeng (pengukuhan 

kesepakatan)), berarti panai‟ yang kami bayarkan bertahap juga 

sah”.
66

 

 

Keluarga dari pihak laki-laki mengatakan bahwa uang panai‟ itu wajib 

hukumnya sebagaimana dilaksanakan dalam prosesi adat perkawinan suku 

bugis. Apabila uang panai‟ atau mahar tidak dapat dipenuhi, maka 

pernikahan tersebut bisa menjadi batal. 
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“Menurut setahu saya uang panai‟ adalah uang yang harus 

disediakan oleh mempelai pria dan keluarganya untuk 

melaksanakan prosesi perkawinan dalam adat Bugis. Dalam adat 

Bugis panai‟ hukumnya adalah wajib. Kalau pendapat saya panai‟ 

dan mahar berbeda, tetapi harus ada dalam perkawinan adat kami, 

kalau salah satu tidak ada, maka perkawinan tersebut bisa batal”.
67

  

 

Kemudian wawancara kedua dilakukan kepada keluarga F & E yang 

melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2019. Mereka sekarang tinggal 

di perumahan Seroya Indah Kota Mamajang. Pada saat itu pihak keluarga dari 

F meminta uang panai‟ sebesar seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,00), 

terjadi proses tawar menawar antara keluarga F dan keluarga laki-laki yang 

ingin menikah dengan E waktu itu.   

Ketegangan terjadi karena pihak keluarga laki-laki tersebut meminta untuk 

mengurangi jumlah uang panai‟ , tetapi pihak keluarga F tetap teguh ingin 

uang panai‟ yang tinggi dengan alasan F adalah anak perempuan satu-satunya 

dari tiga bersaudara, sehingga harus dinikahkan dengan resepsi yang mewah 

dan calon suami saya adalah duda anak 1.
68

  

“Karena saya hanya punya satu anak perempuan, dan dia 

adalah satu-satunya dari 3 saudara, maka saya minta panai‟ senilai 

100 juta”.
69

 

 

 

Ketegangan antara kedua pihak terus terjadi antara dua belah pihak. 

Permintaan uang panai yang tinggi dari pihak F menjadi sebuah sumber 

potensi konflik dia antara kedua belah pihak. Akhirnya dibantu oleh Ibu 

Fatimah selaku pemangku adat, maka keluarga F dan keluarga mempalai laki-
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laki (E) sepakat untuk panai‟ tetap sebesar itu akan tetapi bisa dilunasi dengan 

2 kali pembayaran yaitu pada saat upacara lamaran dan seserahan, kemudian 

upacara sebelum pelaksanaan akad nikah. Keluarga mempelai laki-laki setuju 

dengan syarat yang diajukan oleh keluarga saya.
70

 

“Kami membayarkannya yaitu saat megajukan lamaran 

senilai 50 juta, kemudian saat prosesi-prosesi sebelum akad nikah 

kami serahkan 50 juta. Pemahaman saya tidak  melanggar adat 

yang penting kewajiban panai‟ sudah kami jalankan. Waktu itu 

sebagai orang yang memimpin prosesi perkawinan kami menunjuh 

Ibu Hj. Fatimah salah satu pemangku adat di kota Mamajang, dan 

diperbolehkan waktu proses mamanuk-manuk, berarti panai‟ yang 

kami bayarkan bisa bertahap”.
71

  

“Alhamdulillah mempelai perempuan dan keluarganya 

setuju dengan syarat yang kami tawarkan terhadap pembayaran 

panai‟ yang diminta, dan bisa berlangsung dengan baik semua 

rangkaian adat perkawinan.”
72

 

 

 

Dalam masyarakat Mamajang, uang panai‟ dan mahar harus dilaksanakan 

dengan mengikuti ketentuan adat Bugis, bila uang panai‟ dan mahar tidak 

dapat dipenuhi maka perkawinan tersebut bisa batal dan tidak sah.  

“...dengan syarat apabila sampai akad nikah belum dilunasi, 

maka perkawinan tersebut akan kami batalkan, dan selama belum 

lunas pihak mempelai laki-laki harus tinggal dirumah kami.”
73

 

“Kalau pendapat saya panai‟ dan mahar berbeda, tetapi 

dua-duanya harus ada dan dilaksanakan dalam perkawinan adat 

Bugis, kalau salah satu tidak ada, maka perkawinan tersebut bisa 

batal dan tidak sah”.
74
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Besarnya uang panai‟ ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan 

lebih dahulu antaranggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Misalnya, 

ada yang menyerahkan uang panai‟ itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki 

sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling 

pengertian yang baik dari kedua belah pihak.
75

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pemangku adat suku Bugis, besarnya Dui‟ menré, juga melihat status 

dan tingginya pendidikan dari calon mempelai perempuan, yang telah 

disepakati pada saat Madduta Mallin/mdut mlino.
76

 

Hj. Aisyah yang juga pemangku adat di Mamajang yang 

mengatakan bahwa: “besar kecilnya uang panai‟ tergantung dari 

kesepakatan kedua belah pihak, pihak calon mempelai perempuan 

adakalanya tidak menentukan jumlah yang diminta, tetapi tidak 

jarang pula pihak wanita meminta uang panai‟ yang sangat besar. 

Hal ini karena bagi masyarakat Mamajang suatu perkawinan yang 

meriah dan megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau 

kerabat yang bersangkutan, penentuan uang panai‟nya itu sangat 

beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, 

bahkan berdarah Karaeng atau tidaknya calon mempelai 

perempuan sangat diperhitungkan”. 
77

 

 

Bagi Masyarakat Bugis, semakin tinggi strata sosial mempelai perempuan, 

maka semakin tinggi pula uang panai‟nya. Jumlah uang panai‟ yang diterima 

berdasarkan pada strata masyarakat: a) 15.000.000 sampai 25.000.000 bagi 

masyarakat strata biasa, (b) 25.000.000 sampai 75.000.000 bagi masyarakat 
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strata menengah, (c) 75.000.000 sampai 300.000.000 bagi masyarakat strata 

Karaeng.  

“besarnya uang panai‟ ditentukan oleh keluarga pihak 

perempuan, dan perkawinan dapat berlangsung apabila uang panai‟ 

tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak calon 

mempelai perempuan da maupun calon mempelai laki-

laki.besarnya uang panai‟ ditentukan berdasarkan strata sosial sang 

mempelai perempuan, jika ia berasal dari keturunan Karaeng maka 

semakin tinggi pula jumlah uang panai‟nya berikut jumlah uang 

panai‟ yang diterima : (a) 15.000.000 sampai 25.000.000 bagi 

masyarakat strata biasa, (b) 25.000.000 sampai 75.000.000 bagi 

masyarakat strata menengah, (c) 75.000.000 sampai 300.000.000 

bagi masyarakat strata Karaeng.”
78

 

 

Uang Panai‟dalam pernikahan tidak dikenal didalam Islam, tetapi hanya 

sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan suku 

Bugis.Uang panai‟ dianggap simbol hadiah pernikahan yang diberikan pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan. Uang panai‟ yang selama ini dianggap 

sebagai uang untuk membeli istri sebenarnya keliru. Besar kecilnya uang 

panai‟ yang diberikan pihak laki-laki tergantung pada kesepakatan kedua 

belah pada saat acara proses lamaran.
79

 

Terkait dengan pelaksanaan panai‟ yang dibayarkan dengan tidak 

sekaligus, baik pendapat Bapak Anwar, Ibu Hj. Fatimah dan Ibu Hj. Aisyah 

berpendapat bahwa uang panai‟ dalam adat perkawinan Bugis wajib harus 

ada, walaupun besaran dan cara pembayarannya diserahkan kepada kedua 

belah pihak. Kami hanya sebagai palancar dan ambuo botting yang memimpin 
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prosesi perkawinan adat Bugis Makassar, khususnya di Kecamatan 

Mamajang.
80

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahar dan Uang 

panai‟ pada adat pernikahan masyarakat Mamajang merupakan faktor penentu 

untuk melaksanakan suatu pernikahan yang dimana ketika keberadaan mahar 

dan uang panai‟ tidak diberikan sesuai dengan tuntutan dari pihak perempuan 

biasanya terjadi pembatalan pernikahan. Sesuai pernyataan dari Bapak Haji 

Anwar Said selaku Imam dan Kepala Pemangku Adat di Kecamatan 

Mamajang yang menyatakan bahwa: 

“Salah se‟re kewajiban calon mempelai bura‟nea untuk 

disareang mange ricalon mempelai bainea, sedangkan injo doe‟ 

panai‟ka iya mi antu parieongkosan balanjanna. Nakanangi pole 

bapak Anwar angkanayya tingginya mahar dan doe‟ panai‟ sangat 

memberatkan injomi biasai terjadi pembatalan pabuntingan 

nappasabakkan pihak bura‟nea tenah na kullei ampenui‟I jumlah 

sunrang na doe‟ panai‟ iya na palaka battu ripihak bainea, 

terutama injo pihak bainea katurunan karaeng”.
81

 

(Terjemahannya: “Suatu kewajiban calon mempelai laiki-

laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan berupa 

uang panai‟ adalah perongkosan belanja. Bapak Anwar juga 

mengatakan bahwa tingginya mahar dan uang panai sangat 

memberatkan dimana sering terjadi pembatalan pernikahan karena 

pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi jumlah mahar dan uang 

panai‟ yang diminta oleh pihak perempuan, terutama pihak 

perempuan keturunan Karaeng.)
82
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BAB IV 

ANALISIS UANG PANAI’ DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS  

 

A. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Terhadap Penerapan Uang Panai’  

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk 

membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di 

samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, pernikahan 

juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara 

pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang 

sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang 

lepas bebas menjadi tanggung jawab.
1
 

Kaelany mengartikan nikah atau perkawinan adalah akad antara calon 

suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur oleh syari‟ah. 

Dengan akad itu kedua calon akan di perbolehkan bergaul sebagai suami istri. 

Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak 

calon suami atau wakilnya.
2
  

Adapun rukun perkawinan ada lima, antara lain : Mempelai laki-laki 

(calon suami), mempelai perempuan (calon istri), wali dari mempelai 

perempuan, dua orang saksi, ija>b dan qa>bul. Dari lima rukun tersebut yang 

paling penting adalah ija>b  dan qa>bul antara yang mengakadkan dan yang 
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menerima akad.
3
 Untuk sahnya ija>b  dan qa>bul inilah, maka harus ada mas 

kawin (mahar) dari mempelai laki-laki. 

Dalam perkawinan adat suku Bugis, berdasarkan hasil wawancara 

dengan pemangku adat yang ada di Kecamatan Mamajang yaitu ada Bapak H. 

Anwar Said, kemudian Ibu Hj. Fatimah dan Ibu Hj. Aisyah, bahwa 

perkawinan adat suku Bugis sangat kental dengan nilai-nilai Islami, karena 

mayoritas masyarakat Makassar adalah beragama muslim, atau 90% 

masyarakatnya adalah memeluk agama Islam. Sehingga perpaduan Islam dan 

adat saling melengkapi.  

Pada perkawinan adat suku Bugis berdasarkan wawancara dengan 

Bapak H. Anwar Said selaku Imam atau kepala pemangku adat di Kecamatan 

Makassar, perkawinan adat suku Bugis juga memiliki rukun-rukun yang 

sesuai dengan hukum Islam yang dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap 

pra nikah dalam bahasa bugis Appabottingeng ri Tana Ugi, meliputi 

mamanuk-manuk yaitu mencari informasi, kemudian Madduta Mallin yaitu 

melamar, dimana mempelai laki-laki dan orang tuanya beserta mbotu botting 

yaitu pendamping keluarga yang biasanya adalah pemangku adat atau pihak 

yang mewakili keluarga dan yang nantinya memimpin kalannya prosesi 

perkawinan. Pada tahap melamar ini, maka dibicarakanlah tentang uang 

panai‟. Kemudian masih dalam tahap pra nikah adalah Mappasiarekkeng 

(pengukuhan kesepakatan) berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-

kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, termasuk dalam hal uang panai‟. 
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Dalam acara mappasiarekkeng akan dibahas kesepakatan mengenai Tanra 

esso (penentuan hari), Dui‟ menré (Uang Panai‟), dan Sompa (emas kawin) 

atau mahar. 

Bagi para wali yang Allah ta‟ala amanahkan anak-anak wanita 

padanya, Ketika datang laki-laki sholih meminang anak wanitanya, maka 

hendaklah dia menerima lamaran laki-laki sholih tersebut. Apabila seorang 

laki-laki telah melihat (nadzhor) wanita yang dipinang, dan wanitanyapun 

sudah melihat laki-laki dan mereka telah bertekad bulat untuk menikah, maka 

hendaklah mereka berdua melakukan sholat istikhoroh dan berdoa sesudah 

sholat agar Allah ta‟ala memberi taufiq dan kecocokan, serta memohon agar 

diberikan pilihan yang baik bagi mereka.
4
 Sehingga masalah uang panai‟ 

diterapkan dalam tahapan peminangan, yang tujuannya adalah untuk 

pelaksanaan walimahannya nanti. 

Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka tahapan pra nikah dalam adat 

perkawinan suku Bugis di Kecamatan Mamajang, ini merupakan tahapan 

Khitbah (peminangan). Berdasarkan data dan prosesi adat perkawinan suku 

Bugis dalam BAB III maka, tahapan ini telah sesuai dengan hukum Islam.  

Al „adatu muhakkamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi 

hukum jika sudah  menjadi kesepakatan, hukum Islam mengakui adat sebagai 

sumber hukum karena sadar  akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah 

mendapatkan peran penting dalam mengatur  hubungan sosial di kalangan 

anggota masyarakat. 
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“Adat bisa dijadikan hukum”.  Adat  dalam  kaidah  ini mencakup  'urf  

qauliy (adat dalam bentuk ungkapan) dan amali (adat dalam bentuk    

peraktek) yang bermakna bahwa syara‟ menghukumi kebiasaan manusia 

didalam pembentukan hukum baik bersifat umum maupun khusus. Di samping   

itu hal ini bisa juga menjadi dalil atas hukum selama nas tidak dijumpai.
5
 

Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, maka prosesi pra nikah perkawinan adat suku Bugis juga 

telah sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana 

perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang 

Perkawinan, baik syarat materiil maupun syarat formil. Hal ini bisa dilihat 

dalam proses mamanuk-manuk yaitu suatu proses mencari informasi tentang 

calon mempelai perempuan dan keluarganya baik dari segi status calon 

mempelai perempuan yaitu masih gadis, janda atau masih terikat dalam 

hubungan perkawinan, kemudian adakah hubungan darah yang dekat antara 

calon mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, khususnya hubungan 

darah yang dilarang dalam agama Islam. Selain itu juga melihat kedudukan 

sosial dari calon mempelai perempuan dan keluarganya, tingkat 

pendidikannya dan keturunan dari keluarganya. Dalam adat suku Bugis 

keturunan yang tertinggi adalah bangsawan yaitu marga Karaeng. Karena 

akan menentukan panai‟ dan mahar yang akan diberikan nantinya. 

Bila ditelaah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua 

macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan formil. Syarat 
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materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut 

juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur 

melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama dan Undang-undang 

disebut juga syarat objektif 

1. Syarat materil yang berlaku umum 

Syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini di atur di dalam Pasal, 

sebagai berikut : 

a) Pasal 6 ayat (1); harus ada persetujuan  dari kedua calon mempelai. 

b) Pasal 7 ayat (1); usia calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 

tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun. 

c) Pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain ( kecuali 

dalam hal yang diizinkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4). 

d) Pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975; mengenai waktu tunggu bagi seorang 

perempuan yang putus perkawinannya yaitu: 

1) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian. 

2) 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian 

dan ia masih berdatang bulan. 

3) 90 hari, bila putus karena perceraian, tapi tidak berdatang 

bulan. 

4) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan 

hamil. 



 
  

 
 

5) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan 

kelamin. 

6) Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi 

suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan putus 

karena kematian. 

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidak 

wenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu 

perkawinan.
6
 

 

2. Syarat Materil Yang Berlaku Khusus 

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-

hal sebagai berikut : 

a) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang diatur dalam 

Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu mengenai 

larangan perkawinan antara dua orang yang: 

1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke 

atas. 

2) Hubungan darah garis keturunan ke samping.  

3) Hubungan semenda.  

4) Hubungan susuan.  
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5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; 

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku, dilarang kawin.  

7) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam  

hal tersebut; dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang 

Perkawinan. 

8) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-

masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain : Izin dari 

kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 

tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup; bila itu pun tidak ada, 

dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga 

ijin dari pengadilan. Bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak 

mungkin dimintai ijinnya ( Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5) 

Undang-undang Perkawinan. 

Mengenai syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat 

harus adanya izin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Jadi syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur dalam Pasal 6 itu 



 
  

 
 

berlaku sebagai “ lex generalis “ terhadap syarat perkawinan menurut 

agama sebagai “ lex spesialis “nya. 

 

3. Syarat Formil 

Syarat formil meliputi : 

a. Pemebritahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada 

pegawai pencatat perkawinan. 

b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan 

c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan 

kepercayaannya masing-masing. 

d. Pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. 

Dalam Pasal 9 Undang-undang No 1 tahun 1974 melarang seorang 

yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi, 

kecuali ada izin pengadilan ( Pasal 3 ayat (2); dan Pasal 10 undang-

undang perkawinan melarang perkawinan kembali antara suami istri 

yang telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum agamanya 

tidak menentukan lain. Dari ketentuan di atas, jelaslah betapa besarnya 

peranan hukum agama dalam menetapkan sah tidaknya sutu perkawinan.  

Sehingga apabila ditelaah berdasarkan hasil wawancara dengan dua 

keluarga yaitu dalam Data di BAB III, maka syarat-syarat perkawinan 

yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah terpenuhi dan 

tidak melanggar. Yaitu pada keluarga pertama dimana kedua calon 

mempelai masih gadis dan perjaka, juga tidak ada hubungan darah yang 



 
  

 
 

disyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat materiil. 

Sesangkan pada keluarga kedua dimana mempelai perempuan masih 

gadis dan mempelai laki-laki adalah duda beranak satu, serta juga tidak 

memiliki hubungan darah diantara keduanya.  

Terkait dengan panai‟ yang harus diserahkan dan merupakan syarat 

wajib dalam adat perkawinan suku Bugis di Makassar menurut para 

pemangku adat yaitu Bapak H. Anwar, Ibu Hj. Fatimah dan Ibu Hj. 

Aisyah : “Suatu kewajiban calon mempelai laiki-laki untuk diberikan 

kepada calon mempelai perempuan berupa uang panai‟ adalah 

perongkosan belanja.” Kemudian, Bapak Anwar juga mengatakan bahwa 

tingginya mahar dan uang panai sangat memberatkan dimana sering 

terjadi pembatalan pernikahan karena pihak laki-laki tidak sanggup 

memenuhi jumlah mahar dan uang panai‟ yang diminta oleh pihak 

perempuan, terutama pihak perempuan keturunan Karaeng.
7
 

Sehingga apabila dianalisis dari hukum Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan, kewajiban uang panai‟ dalam perkawinan adat Bugis tidak 

melanggar hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Karena 

uang panai‟ adalah uang yang berasal dari mempelai laki-laki dan 

keluarga mempelai laki-laki yang tujuan dari adanya uang panai‟ ini 

adalah untuk kegiatan perkawinan dari sebelum akad, kemudian akad 

dan acara walimahan, yang memang harus ditanggung oleh keluarga 

                                                           
7
Pendapat dari Pemangku adat di Mamajang, ada pada hal. 108 data pada BAB III. 



 
  

 
 

mempelai laki-laki. Yang terpenting dalam hukum Islam dan Undang-

Undang Perkawinan adalah rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. 

Uang panai‟ adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau 

dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah 

ke prosesi perkawinan. Uang panai‟ ini ditujukan untuk belanja 

kebutuhan pesta pernikahan.Besar kecilnya uang panai‟ ditentukan oleh 

pihak perempuan. Uang panai‟ ini merupakan salah satu bagian dari 

mahar, selain sompa yang secara harfiah berarti persembahan atau 

seserahan bagi mempelai perempuan dan keluarganya.
8
 

Adapun implementasi dan prosesi yang ada semata-mata 

menggunakan cara pandang orang Bugis terhadap lingkungannya. 

Sebelum masuknya Islam, diketahui dalam pemilihan jodoh 

dipentingkan dalam sanak keluarga terdekat, bahkan sebagian keluarga 

hanya menganjurkan boleh kawin dengan keluarga dekat saja baik dari 

pihak ibu maupun pihak ayah. Setelah Islam masuk disempurnakan 

bahwa pemilihan jodoh tidak harus dalam silsilah keturunan namun di 

luar silsilah keturunan juga dapat dijadikan pendamping. Sebagaimana 

anjuran dalam Islam asalkan dapat memenuhi beberapa syarat dan rukun 

dalam hukum Islam, untuk membanggun mahligai surga rumah tangga.
9
 

Jadi masuknya Islam ke Sulawesi secara berangsur-angsur juga telah 

merubah syarat dan rukun dalam perkawinan adat suku Bugis di 

masyarakat. Apalagi kemudian banyak masyarakat suku Bugis yang 
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kemudian memeluk agama Islam. Sehingga terjadi peleburan budaya 

antara adat perkawinan suku Bugis dengan adat perkawinan Islam. Hal 

ini pulalah yang juga mempengaruhi tentang masuknya syarat uang 

panai‟ dalam perkawinan adat Islam masyarakat suku Bugis di 

Makassar, khususnya di Kecamatan Mamajang. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Terhadap Konsekuensi Uang Panai’ Yang Tidak 

Dapat Dipenuhi Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan 

Masyarakat seringkali memaknai uang panai‟ dengan keliru karena 

dianggap atau dipersamakan dengan sompa (mahar/mas kawin). Padahal uang 

panai‟ tersebut berbeda dengan mahar. Secara sepintas sompa dan uang panai‟ 

tersebut memang memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya 

sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang 

melatarbelakanginya pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda.Sompa 

atau mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan uang 

panai‟adalah kewajiban menurut adat masyarakat Bugis.  

Tinggi rendahnya uang panai‟ akan menjadi bahasan yang paling 

mendapatkan perhatian dalam perkawinan adat Bugis. Indikator tinggi 

rendahnya uang panai‟ dapat dilihat dari kemewahan pesta pernikahan.  Uang 

panai‟ memang merupakan gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga 

karena adanya pertimbangan akan persepsi orang lain diluar keluarga kedua 



 
  

 
 

mempelai.
10

 Pergeseran tradisi uang panai‟ dalam masyarakat Bugis saat ini 

juga terjadi yang dahulu uang panai‟ betul-betul digunakan hanya untuk 

sebagai biasa pesta pernikahan sekarang telah berubah sebagai ajang unjuk 

kekayaan atau untuk meningkatkan status sosial. 

Uang panai‟dalam pernikahan tidak dikenal didalam Islam, tetapi 

hanya sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan suku 

Bugis.Uang panai‟ dianggap simbol hadiah pernikahan yang diberikan pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan. Uang panai‟ yang selama ini dianggap 

sebagai uang untuk membeli istri sebenarnya keliru. Besar kecilnya uang 

panai‟ yang diberikan pihak laki-laki tergantung pada kesepakatan kedua 

belah pada saat acara proses lamaran.
11

 

Terkait dengan pelaksanaan panai‟ yang dibayarkan dengan tidak 

sekaligus, baik pendapat Bapak Anwar, Ibu Hj. Fatimah dan Ibu Hj. Aisyah 

berpendapat bahwa uang panai‟ dalam adat perkawinan Bugis wajib harus 

ada, walaupun besaran dan cara pembayarannya diserahkan kepada kedua 

belah pihak. Kami hanya sebagai palancar dan ambuo botting yang memimpin 

prosesi perkawinan adat Bugis Makassar, khususnya di Kecamatan 

Mamajang.
12

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahar dan 

uang panai‟ pada adat pernikahan masyarakat Mamajang merupakan faktor 

penentu untuk melaksanakan suatu pernikahan yang dimana ketika keberadaan 
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mahar dan uang panai‟ tidak diberikan sesuai dengan tuntutan dari pihak 

perempuan biasanya terjadi pembatalan pernikahan. Sesuai pernyataan dari 

Bapak Haji Anwar Said selaku Imam dan Kepala Pemangku Adat di 

Kecamatan Mamajang yang menyatakan bahwa: 

“Salah se‟re kewajiban calon mempelai bura‟nea untuk disareang mange 

ricalon mempelai bainea, sedangkan injo doe‟ panai‟ka iya mi antu 

parieongkosan balanjanna. Nakanangi pole bapak Anwar angkanayya 

tingginya mahar dan doe‟ panai‟ sangat memberatkan injomi biasai terjadi 

pembatalan pabuntingan nappasabakkan pihak bura‟nea tenah na kullei 

ampenui‟I jumlah sunrang na doe‟ panai‟ iya na palaka battu ripihak bainea, 

terutama injo pihak bainea katurunan karaeng”.
13

 

 

Terjemahannya: “Suatu kewajiban calon mempelai laiki-laki untuk 

diberikan kepada calon mempelai perempuan berupa uang panai‟ adalah 

perongkosan belanja. Bapak Anwar juga mengatakan bahwa tingginya mahar 

dan uang panai sangat memberatkan dimana sering terjadi pembatalan 

pernikahan karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi jumlah mahar dan 

uang panai‟ yang diminta oleh pihak perempuan, terutama pihak perempuan 

keturunan Karaeng.
14

 

Berdasarkan data tersebut yaitu berdasarkan wawancara dengan kedua 

belah pihak keluarga dan para pemangku adat, semua sepakat bahwa dampak 

dari tidak dibayarkannya uang panai‟ adalah dapat mengakibatkan pembatalan 

perkawinan yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan keluarganya. 

Terkait dampak tersebut, maka apabila ditinjau dari hukum Islam berdasarkan 

syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam, maka tidak dibayarkannya 

uang panai‟ tidak dapat menajdi alasan bagi keluarga mempelai perempuan 
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untuk membatalkan perkawinan karena uang panai‟ tidak sama dengan mahar 

yang wajib dibayarkan pada saat ija>b  dan qa>bul.  

Pembatalan perkawinan dalam adat suku Bugis dikarenakan telah 

dilanggarnya persyaratan wajib yaitu adanya uang panai‟ dimana kedudukan 

hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat suku Bugis di Makassar adalah 

sama-sama penting dan wajib dilaksanakan, khususnya dalam adat perkawinan 

suku Bugis. Walaupun antara mahar dan uang panai‟ memiliki makna dan 

kewajiban yang berbeda, namun harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki dan 

keluarganya. Karena bisa mengakibatkan batalnya perkawinan bagi 

masyarakat suku Bugis.  

Bahkan hasil wawancara dengan keluarga pertama, ibu dari mempelai 

perempuan jelas-jelas menyatakan apabila uang panai‟ tidak dibayarkan 

sesuai kesepakatan, maka mempelai laki-laki selama belum lunas kewajiban 

uang panai‟ maka dia tetap harus tinggal di tempat mempelai perempuan dan 

keluarganya serta harus terpisah kamarnya antara mempelai perempuan dan 

laki-laki. Dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dibayarkan 

juga maka perkawinan akan dibatalkan atau berlaku syarat batalnya 

perkawinan.
15

  

Jadi betapa sakralnya uang panai‟ dalam adat perkawinan Bugis 

sehingga bila tidak terpenuhi kewajiban tersebut, pihak mempelai perempuan 

dan keluarganya bisa membatalkan perkawinan. Walaupun dalam hukum 

Islam pembatalan perkawinan tidak ditentukan dari pembayaran uang panai‟ 
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akan tetapi terpenuhinya rukun dan syarat dalam hukum Islam. Fungsi uang 

panai‟ adalah untuk melancarkan prosesi perkawinan sampai walimahan, 

bukan sebagai rukun dan syarat keabsahan perkawinan dalam hukum Islam, 

sehingga apabila keluarga laki-laki tidak bisa memenuhi kewajiban uang 

panai‟ dalam adat perkawinan suku Bugis, seharusnya bisa dibicarakan 

kembali dengan baik-baik antar keluarga. 

Namun disisi lain, hukum Islam yang hidup di Indonesia juga telah 

mengalami pencampuran dengan hukum adat istiadat yang tumbuh di 

Indonesia. Maka di setiap daerah hukum adat dan hukum Islam melebur dan 

bersinergi satu dengan yang lain agar bisa diterima oleh suku bangsa di 

Indonesia. Salah satunya adalah adat perkawinan suku Bugis di Makassar 

dimana kewajiban uang panai‟ dan shompa (mahar) merupakan syarat wajib 

dalam masyarakat suku Bugis yang harus terpenuhi dalam adat 

perkawinannya, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka berlaku 

syarat batalnya perkawinan. 

Islam menganjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus 

berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan masa depan 

kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan cara memilih 

suami maupun istri. Untuk itu, sebagai umat muslim harus memperhatikan 

kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik. Sebagaimana diketahui 

bahwa, semua muslim itu adalah saudara, hal ini dijelaskan dalam al-

Quran,Q.S Al-Hujurad/49:10 berikut: 

  َ    ِ  َ  ُ ِ ُمؤ       َ َ ُ َ    ٞ  ِ َّن   َ     ُ   ْ  َّلل َ َ َ   ُ     ُ   
    ُ    َ َ َ َ    َ  ْ   ُ ِ  ٓٔ ََأص 



 
  

 
 

 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu 

damaikanlah (perbaiki hubungan) antara saudara itu dan takutlah 

terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

 

Dijelaskan pada ayat di atas bahwa pembauran antara Islam dan 

budaya telah terlihat seperti dalam sistem pemilihan jodoh. Islam telah 

menyesuaikan diri terhadap adat perkawinan pada masyarakat Suku Bugis 

Mamajang. Namun, dalam Islam ada hal-hal yang dilarang sejalan dengan 

adat Suku Bugis yakni larangan menikahi saudara kandung maupun saudara 

sepersusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S an-Nisa/4:23 berikut ini: 

َِخ َ  َ َ  ُ        ُ  َ َ  َ    ُ ُ  َ  َ  َ    ُ ُ ُ ُ    َ َعم    َ  َ َ َ    ُ ُ  َ َ  َ    ُ ُ  َ   ُ     ُ ُ ّ َِ    َعَ   

ُ  ِ َ   ِئُ    َ َ  َ  ِ ُ  ُ   َ   ُ  َ  ِ َ  َ       َ ِّ    ُ ُ  َ  َ َ َ    ُ َ    َ   َ    ِ
      ُ ُ ُ  َ   ُ  َ  ِ   ُ           ُ  ِ

    ُ ُ   ِ ِ   َ َ  ُ َ  َ  َعَ   
ُ   ِ ِ    َِ   َل   َ ُ   ُ ْ  َ َ   

 ِ  ُ ُ   ُِ    ِّ   َِّ   ِئُ ُ      ِ  َ َ   

ِ ِ ال  َ   َ    َ َ َ   ِ        َ   ُ     َ َمُ  ْ   َ    ِ ُ    َ َ   ََت  َ   ِئُ ُ     ِ  َ  ِ    َ ص  َ   َّلل َ   َ َ  َ  ِ ُ   َ   

   ُ َ  َ  َ  ٞ   ِ      ٞ   ٕٖ 

 

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara sebapakmu 

yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-

anak saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, 

saudara perempuan sesusuanmu, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak 

istrimu yang dalam pemeliharaanya dari istri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan 

sudah kamu ceraikan), maka tidak dosa kamu mengawininya (dan 

diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan 



 
  

 
 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada maa lampau, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang.
16

 

 

Ayat di atas telah menjelaskan tentang larangan menikahi orang-orang 

terdekat yang memilki aliran darah serta sepersususan. Ayat di atas juga telah 

membuat pikiran masyarakat Bugis, bahwa pemilihan jodoh tidak harus dari 

keluarga dekat namun berlaku juga bagi di luar keluarga. Begitu pentingnya 

sebuah pernikahan sehingga dalam Al-quran begitu banyak ayat yang 

menjelaskan tentang anjuran menikah.  

Setelah masuknya Islam proses dalam pernikahan hampir sama sebelum 

masuknya Islam hanya beberapa yang membedakan dalam proses 

pelaksanaanya. Setelah kedatangan Islam dalam proses pelaksaan pernikahan 

masih tetap dilaksanakan secara adat namun pelaksanaanya dikaitkan dengan 

nuansa Islam. Namun setelah datangnya Islam ada beberapa tambahan dalam 

proses pernikahan pada suku Bugis seperti adanya Barazanji. 

Pembacaan barazanji bagi Suku Bugis Mamajang adalah suatu yang 

harus dilakukan karena tanpa pembacaan kitab barazanji berarti acara tidak 

terasa berkah. Dalam pembacaan kitab barazanji memuat unsur-unsur nilai 

keislaman karena didalamnya berisih sirah nabi atau perjalanan Nabi SAW 

serta salawat-salwat Nabi. Pembacaan barazanji di kalangan Suku Bugis tidak 

hanya dilaksanakan dalam acara pernikahan saja namun dalam acara lain pun 
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tetap dilaksanakan seperti pada acara aqiqah, acara kematian, acara naik tanah 

suci dan lain-lain.
17

 

Sebagian pihak menganggap pembacaan barzanji adalah refleksi 

kecintaan umat terhadap figur Nabi sebagai pemimpin agamanya sekaligus 

untuk meneladani sifat-sifat luhur Nabi Muhammad SAW. Kecintaan pada 

Nabi berarti juga kecintaan, ketaatan kepada Allah SWT. 

Sedangkan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, terjadinya pembatalan perkawinan adalah diatur dalam 

Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, 

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

Perkawinan”. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “Bagi mereka yang 

beragama Islam, pembatalan perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama, 

sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam, pembatalan dilakukan di 

Pengadilan Negeri. 

Apabila mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, 

maka syarat yang dimaksud apabila diperluas makna penafsirannya adalah 

bukan hanya syarat-syarat keabsahan perkawinan baik formil maupun materiil 

yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang 

Perkawian, tetapi juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Perkawinan, yaitu bahwa keabsahan perkawinan juga harus 

sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga, 

pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya pembayaran uang panai‟ 
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dalam adat perkawinan suku Bugis dalam aturan Pasal 22 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan, adalah sah dan diperbolehkan bagi mempelai perempuan 

dan keluarganya untuk melakukan pembatalan perkawinan di Pengadilan 

Agama mauapun Pengadilan Negeri bagi non-Islam. Karena uang panai‟ 

merupakan adat istiadat atau kebiasaan atau kepercayaan yang hidup dan 

tumbuh di masyarakat suku Bugis Makassar yang tetap dipelihara hingga saat 

ini, dan dampak apabila uang panai‟ yang tidak dapat dipenuhi atau 

dibayarkan sesuai kesepakatan oleh mempelai laki-laki dengan mempelai 

perempuan beserta keluarganya, maka akan berdampak pada pembatalan 

perkawinan yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan keluarganya dan 

hal ini baik dalam hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan juga 

diperbolehkan, karena merupakan salah satu syarat wajib dalam adat 

perkawinan masyarakat suku Bugis di Makassar, khususnya di Kecamatan 

Mamajang. 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ditinjau dari hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan terhadap penerapan uang panai‟ dalam perkawinan 

adat suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi 

Selatan, penerapan uang  panai‟ sebagai salah satu persyaratan wajib 

dalam perkawinan adat suku Bugis, tidak melanggar rukun dan syarat 

perkawinan dalam hukum Islam dan juga tidak melanggar syarat formil 

maupun syarat materiil yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 

Undang-Undang Perkawinan. Terjadinya peleburan budaya antara hukum 

adat dan hukum Islam di Indonesia telah diakui sebagai bagian dari 

sumber hukum materiil di Indonesia. Sehingga uang panai‟ merupakan 

syarat wajib dalam perkawinan adat Bugis, maka hukum Islam dan 

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di masyarakat adat Bugis akan 

secara luwes mengikutinya. Hal ini didukung dengan berlakunya Pasal 2 

Undang-Undang Perkawinan, dimana hukum agama dan kepercayaan 

tetap sebagai bagian dari keabsahan perkawinan, sehingga penerapan uang 

panai‟ dalam syarat wajib perkawinan adat suku Bugis merupakan 

kepercayaan atau adat istiadat turun temurun yang tidak melanggar hukum 

Islam maupun Undang-Undag Perkawinan. 

2. Konsekuensi uang panai‟ yang tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan 

adat suku Bugis di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan 



 

 
 

yaitu berlakunya syarat batalnya perkawinan apabila tidak terpenuhinya 

pembayaran uang panai‟, maka berdasarkan hukum Islam pembatalan 

perkawinan tidak ditentukan dari pembayaran uang panai‟ akan tetapi 

terpenuhinya rukun dan syarat dalam hukum Islam. Sedangkan mengacu 

pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka syarat yang 

dimaksud apabila diperluas makna penafsirannya adalah bukan hanya 

syarat-syarat keabsahan perkawinan baik formil maupun materiil yang 

diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawian, 

tetapi juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Perkawinan yaitu keabsahan berdasarkan agama dan 

kepercayaannya masing-masing. Jadi menurut  aturan Pasal 22 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan, konsekuensi dengan tidak dibayarkannya 

uang panai‟ adalah sah dan diperbolehkan bagi mempelai perempuan dan 

keluarganya untuk melakukan pembatalan perkawinan di Pengadilan 

Agama mauapun Pengadilan Negeri bagi non-Islam. 

 

B. Saran 

1. Perlunya pemahaman bagi masyarakat suku Bugis bahwa untuk biaya 

perkawinan bukan merupakan beban dari mempelai laki-laki dan 

keluarganya saja, sehingga tidak bisa hanya berdasarkan uang panai‟. 

Akan tetapi perkawinan itu adalah peleburan dua keluarga dimana kedua 

keluarga juga harus menanggung beban yang sama dalam mengadakan 



 

 
 

acara prosesi adat perkawinan, khususnya prosesi adat perkawinan suku 

Bugis yang memerlukan biaya yang sangat besar. 

2. Perlunya ada pemahaman bahwa uang panai‟ tidak serta merta dapat 

membatalkan perkawinan, tetapi harus dibicarakan dengan baik antara 

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tentang kesepakatan 

pembayaran uang panai‟ dimana nantinya uang tersebut tidak membebani 

keluarga dan mempelai laki-laki dan tujuan dari perkawinan yaitu sakinah 

mawaddah dan rohmah bisa tercapai. 
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