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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Praktik Budaya Siri’ dalam Uang panai’ Pernikahan Bugis di Kota 

Batam 

Untuk mengetahui pelaksanaan praktik budaya siri’ terkait sebuah 

tradisi uang panai’ pada pernikahan Bugis di Kota Batam tentunya kita harus 

mengetahui bagaimana masyarakat Bugis di Kota Batam memaknai hal 

tersebut. Data yang ditemukan penulis sejauh ini mengenai makna budaya 

siri’ yang terkait uang panai’ di Kota Batam yaitu sebuah rasa malu yang 

memang menjadi sifat dasar Suku Bugis apabila sebuah pernikahan itu tidak 

menjunjung tinggi tradisi uang panai’. Seperti pengamatan atau observasi 

yang peneliti lakukan selama di lapangan bahwa peneliti mengamati 

mayoritas Suku Bugis di Kota Batam masih menjadikan tradisi uang panai’ 

menjadi tradisi yang bertahan keberadaannya dalam sebuah pernikahan. 

Misalnya pada pernikahan salah satu informan yang melakukan menerapkan 

adanya uang panai’ dalam pernikahannya seperti pada gambar 4.1 berikut  

 

Hal tersebut juga dipaparkan oleh seorang narasumber sebagai berikut: 

“Uang panai’ itu dalam rangka untuk menghabiskan dalam acara pesta, 

bahkan mohon maaf banyak yang sampai hutang, nah itu yang saya tidak 

setuju, banyak yang punya inreng dimana-mana gara-gara itu, karena dia 

Gambar 4.1 

Salah satu informan yang 

memperlihatkan uang panai dan 

beberapa kotak emas yang diberikan 

oleh pihak laki-laki 
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gengsi tidak mau acara nya kecil harus besar di undang semua, sebenarnya 

yang membuat uang panai’ itu tinggi ya itula bahwa dia malu ketika acara 

nya kecil dan malu kalau semua keluarganya tidak hadir pada acara itu. Saya 

sendiri punya keluarga masih kecil dulu dia punya usaha minyak di Kota 

Baru sana bangkrut setelah menikahkan anak perempuan nya karena semua 

keluarga nya itu disewakan speedboat, sampai bangkrut terjual semua, 

pulang-pulang mohon maaf keluarga nya berantakan gara-gara itu. Itu dari 

hasil menikahkan anak karena gengsi tadi, nah ini saya pikir perlu di pilah-

pilah, ya saya setuju kalau misalnya Azizah tetap mau memegang, saya 

sendiri tetap memegang, karena saya tidak mau falsafah suku yang begitu 

mulia, yang begitu baik itu hilang begitu saja, jadi saya pribadi tetap menjaga 

itu, tapi ya kondisional la, jadi ya di timbang-timbang la dengan agama, yang 

mana kira-kira yang harus dipertahankan yang mana harus digeser sedikit, 

nah begitu saja sepanjang tidak melanggar syari’at karena yang kita pegang 

prinsipnya adalah yang kita lakukan tidak berseberangan dengan syari’at 

karena sunnah kan, nah itu yang perlu di ingat, jadi control nya disitu”.
1
 

Narasumber kemudian menegaskan bahwa: 

 

 “Saya katakan begini tradisi orang Bugis yang menggunakan istilah 

uang panai’ dalam kerangka menjaga budaya siri’ itu sebenarnya orang Bugis 

itu malu kalau acaranya tidak besar, nah sehingga dalam acara orang Bugis 

yang besar itu dengan jumlah makanan, dengan pesta yang wah, nah itu di 

anggap bahwa ini adalah sebuah cara menjunjung tinggi nilai-nilai praktik 

budaya siri’. Kalau tidak seperti itu, itu sangat memalukan”.
2
 

 

Narasumber lain juga memaparkan bahwa: 

 

“Ya kalau memang tradisi Bugis ini ya, dalam hal siri’ dan uang panai’ 

ini dia tidak mendahulukan agama lagi disitu, kalau kita mendahulukan 

agama kan harus semampunya kan bukan pemaksaan tapi kalau tradisi ini 

karena tradisi adat istiadat yang sudah dibawa dari sana semestinya kan kalau 

enggak ikut adat ya enggak masalah, tapi kalau keluar dari situ ya tau sendiri 

laa, makanya kalau dia minta banyak-banyak itu kan memang harga diri 

disitu, kalau di Bugis ini memang yang paling utama yang paling penting itu 

uang panai’ nya dulu, seperti tadi yang saya jelaskan setelah di tanya asal-

usul keluarga nya siapa-siapa, lalu yang ditanya uang nya, karena ya itulah 

tadi ingin wahh, ingin di depan orang menjadi apa itu lah gengsi nya tadi, 

karena kalau dia mengadakan hanya kecil-kecilan ngomong nya besar ah 

kasian anaknya sarjana masak sama yang dibawakan anak ku yang tamat SD, 

sama aja dia bilang, nah jadi tradisi Bugis ini lihat dari silsilah keturunan, 

daeah biru kah, setelah itu baru status sosialnya, semakin tinggi dia semakin 

besar tuntutannya karena lingkungan yang mempengaruhi. Ya kalau masalah 

agama tadi kan enggak sampai seperti itu kan, Nabi tidak pernah kok 
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menganjurkan harus besar-besar cuma kata Nabi muliakan perkawinan mu 

walaupun hanya dengan seekor kambing, tapi kalau orang Bugis enggak”.
3
 

 

Dengan melihat pemaparan narasumber di atas, praktik budaya siri’ 

dalam tradisi uang panai’ di Kota Batam berwujud dengan diadakan sebuah 

pesta besar-besaran, yang mana jika hal tersebut tidak terlaksana maka 

dianggap akan memunculkan suatu sanksi moral dalam kehidupan 

bermasyarakat yaitu rasa malu. Hal tersebut juga dipaparkan oleh seorang 

narasumber yang merupakan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan 

(KKSS) Batam. Berikut pemaparannya: 

“Kalau pendapat saya ini ya, namanya kita orang Bugis ini adat tetap 

kita pegang arti kata begitu, masalah naik nya uang panai’ ini itukan 

tergantung kita istilahnya, sepakatnya, mau mengadakan pesta besar atau 

tidak, tergantung dilihat orang ini kedudukannya bagaimana, itu tergantung 

banyaknya uang panai’ itu kita lihat, seperti contoh lah adek taruh lah 

pendidikannya, s3 nya nanti, tak mungkin s2 kan biaya nya berapa atau 

dokter, termasuk kedudukan orangtua nya siapa, mampukah atau tidak, justru 

kalau kita ini kan namanya mesiri’ (malu/gengsi) itu ya inilah tadi kalau kita 

lakukan hanya sederhana saja, nah ini mesiri’ ki’ (malu kita), anak nya anu s2 

kok cuman mengadakan hanya syukuran aja, tapi kalau anak nya si anu s2 itu 

yang sekolah begini begitu ramai pesta diundang semua kan tidak mesiri’ 

(malu), arti kata kan bangga gitu. Jadi Bugis itu kan gengsi, ya itulah tadi 

Bugis itu banyak gengsi. misalnya anak saya kok segini, anak si A aja 50 juta, 

kok anak saya cuma 30 juta yang sarjana, kan begitu jadi mesiri’ (malu), saya 

harus datangkan juga orang-orang dari kampung, jadi akhir kata kalau mau ya 

segini, karena dia mau buat pesta, kalau orang Bugis ini gengsi nya tinggi, 

tahan habis-habisan, tahan enggak jadi yang penting meriah, tapi kalau suku 

lain maaf kata ah ngapain nanti setelah pesta berutang lagi, tapi kalau orang 

Bugis tidak, biarlah jual sawah, biar habis yang penting tidak malu (siri’), nah 

itulah akibatnya itulah namanya budaya siri’.
4
 

 

Hal tersebut juga terlihat oleh peneliti selama melakukan observasi di 

lapangan bahwa pesta yang diadakan oleh Suku Bugis bukan pesta yang 

sederhana. Seperti hasil gambar yang peneliti temukan sebagai berikut: 

                                                             
3
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Dalam praktik budaya siri’ terkait tradisi uang panai’ di Kota Batam 

pastinya memiliki proses tersendiri dalam pelaksanaannya. Adapun tahapan 

mengenai pelaksanaan budaya tersebut seperti yang dipaparkan oleh 

narasumber berikut: 

“Dia kaitannya dengan uang panai’ tadi ya itulah yang pak Andi itu 

bilang bahwa dia rela habis-habisan demi terlaksana nya pesta pernikahan, 

berkaitan dengan siri’ dan uang panai’ memang erat betul kaitannya, 

misalkan si A mau melamar anak si B, yang mau melamar ini dia harus 

melihat juga yang mau dilamar itu siapa, dan dia sendiri siapa, ya kan? bukan 

berarti orang miskin tidak bisa melamar orang kaya, kemudian orang jelek 

tidak bisa melamar orang ini enggak, bukan di nilai dari situ, tapi dia harus 

menempatkan diri, dia harus penyesuaian, kalau yang di Batam ini sekarang 

karena bukan seperti di Sulawesi dulu, kalau di Sulawesi dulu itu melamar 

enggak kenal, jadi istilahnya masih ada di jodoh-jodohkan kan, kalau 

sekarang kan semakin modern jadi ada perundingan, tetapi itu pun dalam 

perundingan sesuai dengan keadaan, misalkan sekarang ini lagi booming ni 

hantaran 70 juta 100 juta, ketika kita mau masuk ke suatu keluarga memang 

kita harus istilahnya kita itu dalam istilah Bugis ada mappese’ pese’, mencari 

tahu, ini anaknya seperti apa, kemudian keluarga nya seperti  apa, kalau kira-

kira saya maju diterima atau tidak, jadi sebelum itu dia harus maju dulu, kalau 

Gambar 4.2 

Terlihat pesta yang megah dengan 

pakaian dan riasan yang mewah 

Gambar 4.3 

Selain pesta yang megah juga memakai 

perhiasan yang banyak terlebih bagi 

pengantin wanita 
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dibilang keluarga ya maju aja, itu maju, karena itu harga diri siri’ itu yang 

dijaga, jadi harus ada dulu orang ketiga, orang pertama yang melamar, orang 

kedua yang dilamar, orang ketiga yang menyambung, dan itu pun orang 

ketiga tidak langsung dengan orang kedua, jadi harus ada orang keempat lagi, 

jadi di pihak yang melamar ada dua orang, pihak yang di lamar juga dua 

orang, jadi bukan daripada si laki-laki tapi ada orang yang terdekat itu pun 

harus orang yang terpandang, kira-kira kalau dia ini maju disegani enggak, 

jadi yang itu yang dicari, jadi bukan berarti oh saya miskin saya enggak 

berani la ini ini, kita cari orang, anak sudah suka sama suka, kira-kira kalau 

orang ini yang maju kalau ditolak dia ini, nah itu kan, nah jadi ambil lah 

orang ketiga maju ke orang ke empat, saya ingin anaknya pak andi begini 

begini, nah kemudian orang ke empat ini bertanya kalau misalkan engkau 

mau berapa uang panai´ yang kau inikan? oh iya tidak apa-apa, berapa 

sekarang yang orang jalani?, kalau orang sekarang 70 juta, ya saya juga ikut 

seperti itu, nanti dia ada perundingan, kemudian nanti orang ke empat ini 

bicara dengan bapaknya yang mau dilamar, ini kayak nya sih ada yang datang 

begini-begini, ya tentulah si orang tua iya, pak kira-kira kalau misalkan ini, 

akhirnya kan dia bertanya siapa keluarga nya, dia anak nya siapa, nah tadi kan 

orang ke empat sudah tau dari orang ketiga tadi kan bahwa gini-gini, 

misalkan tadi pak Andi oke, karena kalian yang sudah saling mengenal ini 

sudah ada perundingan, otomatis kan patokaannya sudah ada disitu, kalau 

misalkan laki-laki berani membawa 100 juta tapi tidak langsung 100 dia 

ngomong disitu, ada istilahnya tawar-menawar, tapi sudah tau tadi 

patokannya, jadi sudah ada perundingan, oh saya berani bawa 70, si laki-laki 

sudah persiapkan sekian-sekian, nanti pada saat lamaran ha langsung tapi 

orang tua perempuan itu tidak langsung bicara tapi orang lain yang bicara, 

berapa yang dibawakan, misalkan permintaan pihak perempuan berapa karena 

sekarang barang-barang mahal ini dan itu, kelurga saya jauh mau didatangkan 

semua jadi perlu transport, jadi saya minta bagaimana kalau udah 100 juta, 

akhirnya terjadilah tawar menawar, nanti dari pihak laki-laki minta turun 

minta turun hingga terjadi kesepakatan nominal yang dinaikkan”.
5
 

 

Narasumber lain juga menegaskan bahwa: 

 

“Jadi kalau mau melamar anak orang harus mempersiapkan diri, jangan 

sampai mesiri’ karena ditolak, karena kalau di tolak itu harga diri, misalkan 

kita di minta 100 kita tidak mampu ya makanya itu budget kita itu sudah siap, 

apapun itu, karena sebelum kita melangkah harus kita persiapkan, kalau orang 

Bugis seperti itu, kalau saya kepengen anak itu ibarat nya walaupun 100 saya 

tetap maju, kalau saya mundur mesiri’ka’, nah itu siri’, kalaupun diterima kan 

malu juga kalau kita bawakan anak orang sedikit, jadi yang saya bilang kita 

itu juga harus melihat anak itu sekolahnya tinggi, orangtua nya mampu, wahh 

ini kita tak bisa main-main, orangtua yang menjadi perantara itu pun pasti 

ngomong eh budget mu berapa, kalau budget yang kau bawa kurang saya tak 

bisa bantu mesiri’ bawakka’tu, tujuh turunan itu malu, nah kalau budget nya 
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dirasa siap barulah maju, itulah yang dinamakn siri’ menyangkut uang 

panai’”.
6
 

Selama peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan sebelum 

tahap berlangsungnya pernikahan terdapat tahap mappenre’ doi yaitu satu 

rangkaian acara yang mana keluarga dari pihak laki-laki memberikan uang 

panai’ kepada keluarga pihak perempuan. Berikut hasil dokumentasi yang 

ditemukan peneliti: 

 

Mengenai kapan praktik budaya siri’ dalam tradisi uang panai’ di Kota 

Batam dapat terlaksana peneliti menemukan data bahwa hal tersebut dapat di 

praktikkan jika kedua mempelai sama-sama berasal dari Suku Bugis. Berikut 

pernyataan seorang narasumber memberikan mengenai hal tersebut: 

“Dalam suku kita itu kan uang panai’ ada namanya tarik ulur di acara 

mammanu’ manu’, di tanya la pihak orang Bugis yang laki-laki kamu 

sanggupnya berapa, lalu pihak laki-laki menjawab sekian, pihak perempuan 

dulu yang ditanya berapa yang kamu minta, saya minta misalnya 60 juta 

ditambah springbed plus lemari ya kamar plus isinya, tambah beras, tambah 

gandum, tambah gula, nah itu masuk ke pembicaraan. Nah lalu kemudian ini 

belum putus belum final, masih ada tarik ulur, nah setelah nanti pihak 

perempuan itu membicarakan sekian nominalnya dari pihak laki-laki boleh 

menawarnya, menawar itu dengan bahasa halus biasanya dengan orang tua 

kita bahwa yang anda minta itu yang kami tidak bisa penuhi itu ini 

disebutkan, kalau misalnya uang yang anda minta tetap 60 juta kami terima, 

tapi kamar beserta isinya tidak ada, atau opsi yang kedua adalah nominal 

yang disebut tadi dikurangi tapi yang tadi disebutkan itu berupa bentuk 
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Gambar 4.4 

Pihak keluarga laki-laki menyerahkan 

uang panai’ kepada keluarga 

mempelai perempuan 
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benda-benda itu tidak dikurangi, nah disitu nanti terjadi kesepakatan, itu 

terkait uang panai’  antara sesama suku”.
7
 

 

Dari pemaparan narasumber di atas bahwa akan terjadi proses 

perundingan atau yang sering disebut tarik ulur dalam acara mammanu’ 

manu’ jika kedua belah pihak merupakan keturunan sama-sama Bugis. Lantas 

jika salah satu pihak bukan dari Suku Bugis bagaimana wujud praktik budaya 

siri’ dalam tradisi uang panai’ di Kota Batam? Hal tersebut dipaparkan oleh 

seorang narasumber sebagai berikut: 

“Kalau dari pihak laki-laki yang keturunan Bugis, maka tetap ada uang, 

mana ada menikah tidak mengeluarkan biaya, tidak ada itu, menurut saya 

begitu, belum pernah terjadi itu, pasti ada uang panai’, cuma besar kecilnya 

itu yang beda, nah itulah tadi itu istilahnya gitu kalau sudah sama-sama 

senang sudahlah segini daripada malu, nah itu kan siri’. Memang terjadi 

ketimpangan dalam praktik nya Ya itulah tadi, besar kecilnya itu, kalau sama-

sama Bugis 100 gitu, kalau ini ya 20 atau 30 saja”.
8
 

 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh seorang narasumber yang berasal dari 

keturunan Bugis menikahi seorang wanita keturunan Jawa, berikut 

pemaparannya: 

“Ada tetap uang panai’ nya, tapi berubah bentuknya, saya sendiri 

mengalami. Ketika saya menikah itu saya menyebutkan bahwa orang Bugis 

itu ada uang naik, mertua saya bilang kami tidak ada, jadi bagaimana yang di 

belanjakan? Mertua saya bilang ya terserah, kalau mau kasih ya kasih kalau 

enggak yaudah, nah akhirnya kita kasih tapi tidak ada masuk pembicaraan, 

kita kasih seikhlas kita yang menurut saya pantas, karena pada waktu itu di 

Jawa harga barang masih murah, ya kalau ukuran orang Jawa pada saat itu di 

kasih 5 juta sudah sangat tinggi, kalau orang Bugis itu enggak, kenapa? 

Karena ya semuanya uang belanja dibebankan disitu, itu bedanya dengan 

suku lain. Kalau suku lain tidak, yang cewek itu ternyata punya juga uang 

pribadi dan keluarganya semua bantu. Waktu saya menikah itu hampir 

segudang makanan beras, gula, ayam, ada yang bawa kelapa. Sehingga uang 

yang saya berikan itu nyaris tidak digunakan karena keluarga nya yang antar 

yang di makan hari-hari ya itu, artinya ada plus minus, suku lain, kita orang 

Bugis juga ada plus minus”.
9
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Pemaparan kedua narasumber di atas merupakan praktik budaya siri’ 

dalam tradisi uang panai’ jika pihak laki-laki yang berasal dari keturunan 

Bugis. Adapun praktik budaya siri’ dalam tardisi uang panai’ di Kota Batam 

jika pihak perempuan yang merupakan keturunan Bugis terjadi dalam dua 

versi. Ada yang tetap memiliki idealisme menerapkan budaya tersebut seperti 

pernikahan sesama suku, dan ada pula yang memberi kelonggaran dalam 

praktik pelaksanaannya. Seperti pemaparan seorang narasumber berikut ini 

yang berasal dari Suku Bugis dan memiliki anak perempuan lalu dinikahi 

oleh Suku Jawa: 

“Begini, memang antara kita yang perempuan dan yang laki-laki lebih 

berat perempuan, karena kalau kita punya anak perempuan memang berharap 

uang panai’ itu dibawakan sesuai dengan keadaan sekarang, berapa nominal 

yang sekarang, nah gitu gambarannya. Seperti saya beberapa bulan yang lalu 

menikahkan anak saya dengan Suku Jawa, tetap terjadi perundingan 

mengenai budaya siri’ dalam uang panai’. Anak saya di naikkan 100 juta itu 

kemarin, dan pihak laki-laki pun tidak keberatan memberinya, nama nya juga 

sudah suka sama suka ya”.
10

 

 

 

 

Narasumber lain juga menegaskan bahwa: 

 

“Tetap itu, karena uang panai’ itu kan istilahnya gimana mau ini mau 

adakan ini kalau tidak belanja, nah kita Tarik lagi ke siri’ itu, kan malu kalau 

hanya sekedar makan kue aja kan begitu, justru siapa pun itu namanya orang 

mau rame kan kalau pesta, karena itu kan seumur hidup sekali, arti kata 

seperti itu, jadi kalau pendapat saya, yang saya lihat, walaupun beda suku laki 

nya tetap ada uang panai’”.
11

 

Peneliti juga menemukan data lain dari seorang narasumber keturunan 

Bugis menikahkan anaknya dengan laki-laki di luar Suku Bugis, berikut 

pemaparannya: 
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“Anak saya kemarin ini menikah dengan laki-laki suku lain suka sama 

suka apa harus 100 juta? lari la laki-laki itu, di bawa lari anak ku, kan ada 

prinsip orang Bugis itu, datang baik-baik mahal, ko mulariang i mesemponi 

tu (kalau dibawa lari sudah murah itu), kan itu penghinaan, kalau orang Bugis 

bertahan dengan adat itu silariang i tu anakna (kawin lari la anaknya), artinya 

akibatnya akan mencoreng adat itu sendiri, adat itu sendiri akan merusak siri’ 

nya. Jadi kalau saya yasudahlah yang penting memenuhi syarat laki-laki nya 

agama nya terutama ya jalanlah, apalagi yang ditunggu”.
12

 

 

Selain dari pemaparan narasumber di atas, kelonggaran praktik budaya 

siri’ dalam tradisi uang panai’ di Kota Batam juga peneliti temukan dalam 

pernikahan seorang narasumber yang peneliti teliti. Berikut penuturannya: 

“Kita justru tidak memakai keduanya deh, jadi kita menetralisir masing-

masing budaya, masing-masing dominasi budaya, jadi kita lebih ke modern 

dan minimalis, karena kan memang dana nya minimalis, hahaha jadi kita 

lebih ke yang sesederhana mungkin tetapi tidak mengurangi nilai apa 

namanya kesakralan dari prosesi akad nikah dan respsi itu. Saya 

Alhamdulillah sih ya, karena ya disamping itu kemudahan dari Allah gitu ya 

karena kita betul-betul, di sisi lain juga Alhamdulillah dari keluarga istri 

terutama dari Almarhumah ibu itu orangnya cukup moderat, artinya moderat 

mungkin lebih ke pemahaman agamanya yang lebih di kedepankan daripada 

nilai budaya. Artinya nilai budaya tetap dipertahankan, tetapi ketika sesuatu 

itu masih bisa ditoleransi dan masih dalam batas kewajaran apalagi dalam 

masyarakat itu masih umum, ya jadi kami tidak mengalami kesulitan, 

terutama saya lah ya laki-laki ketika berunding untuk melamar dan 

menyatakan diri untuk melamar putri nya jadi seperti kayak sekarang 

Alhamddulillah tidak ada kesulitan”.
13

 

 

Hal tersebut juga di konfirmasi oleh seorang narasumber yang 

merupakan istri dari narasumber di atas, berikut pemaparannya: 

“Kalau saya sih melihat dari mama sih, karena mama itu belajar dari 

pengalaman keluarga besar juga yaa, kalau mama sih prinsip nya sebelum 

memutuskan menikah istikharah sama Allah, kalau itu yang dimudahkan 

sementara calonnya enggak mampu sesuai yang keluarga minta, tapi yakin itu 

calon nya mama ridha, mama selalu ngomomg kayak gitu sama suami dulu. 

Kalau dari pihak keluarga gitu misalnya abang, soalnya sebelumnya udah ada 

yang datang dari Jakarta mau kasih hantaran segini, adalagi yang segini, tapi 

mama bilang kalau yang ini yang menurut ondeng calon suami ondeng tidak 

apa-apa tidak masalah kalau yusup tidak kasih hantaran, kalau di lihat ada 

yang mau ngasih hantaran 50 juta, ada yang mau ngasih 30 dan hidup sudah 

mapan, tapi saya yakin nya sama suami saya yang ini, jadi mama bilang kalau 
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ondeng yakin sama yusup ini nanti mama yang minta ijinkan sama abang mu. 

Jadi kalau dari orangtua tidak ada masalah mengenai hantaran. Kalau saya sih 

tidak terlalu mikirin masalah hantaran, karena menikah itu kan kehidupan 

sebenarnya kan setelah pesta itu, jadi mau hantarannya berapa pun yauda 

habis aja dalam sehari itu. Tapi ya Bugis kalau tidak melakukan itu la 

hantaran banyak dan pesta besar-besaran gengsi, harga diri nya rendah 

mesiri’. Jadi mama itu belajar dari keluarga sebelumnya gitu, jadi jangan 

sampai kata mama anaknya merasakan hal sama, kebanyakan sih kayak gitu 

setelah nikah anaknya malah tidak mandiri, tapi tidak semua sih, semua 

tergantung niat orang tua di awal ya”.
14

 

 

Melihat pemaparan narasumber, adanya toleransi yang diberikan dari 

pihak orang tua mempelai perempuan karena faktor agama yang 

mendominasi dalam kehidupan keluarga dari pihak perempuan, sehingga 

budaya mengikuti hukum agama yang berlaku. Dalam perjalanannya, praktik 

budaya siri’ terkait uang panai’ pernikahan di Kota Batam memiliki 

hambatan dalam pelaksanaannya. Berikut pemaparan seorang narasumber 

mengenai hal tersebut: 

“Pertama karena kondisional, di Batam ini kota industri, orang-orang 

pada bekerja, kemudian juga jika ini mau diterapkan secara 100% seperti di 

tanah asli bugis tidak mungkin juga karena batam ini daerah industri tidak ada 

pertanian, tidak ada perkebunan beda dengan daerah-daerah kita di luar sana, 

sehingga antara budaya siri’  dan uang panai’ itu ada satu lagi yang itu sangat 

di pegang namanya sompa. Di batam itu sudah tidak berlaku karena banyak 

bugis yang sudah hijrah ke batam semua harta tanahnya di jual di kampung 

sehingga di batam ini tidak mempunyai lahan yang luas karena orang bugis 

itu ketika ingin menikah selain dari uang panai’ yang harus di penuhi itu 

sompa, sompa itu berbentuk tanah, dan itu harus ada, dan itu di bugis nyaris 

hilang, tak ada lagi. Ada sebagian yang punya tanah itu disebutkan saya 

berikan anakmu tanah di kampung ini, itu masuk pembicaraan ketika 

mammanu’ manu’ kata orang bugis”.
15

 

Selanjutnya narasumber menegaskan kembali bahwa: 

 

“Kalau kita urutkan yang pertama adalah perbedaan suku, itu sudah 

mulai, yang kedua adalah kemampuan, kemampuan calon mempelai, 

kemudian yang ketiga adalah adanya kelonggaran yang diberikan dari kedua 

calon mempelai ini terkait dengan keluarganya, jadi keluarga dari pihak 
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perempuan sudah tidak terlalu ketat dengan itu, pihak laki-laki juga sama, jadi 

ini yang membuat praktik budya siri’ dalam uang panai’ itu sudah tidak lagi 

utuh dilaksanakan. Jadi saya pikir yang mendominasi 3 hal itu, karena 

perbedaan suku, yang kedua kondisi ekonomi calon mempelai, yang ketiga 

adalah mulainya berbaur kedua orang tua ini dengan budaya-budaya yang 

lain, sehingga mereka sudah tidak lagi memperketat itu”.
16

 

 

Selain itu, hambatan diterapkannya budaya siri’ dalam tradisi uang 

panai’ juga karena mayoritas masyarakat Bugis adalah pekerja buruh. Hal 

tersebut dipaparkan oleh narasumber sebagai berikut: 

“Eee iya terlihat jelas kalau di Kota Batam itu pergeseran uang panai’ 

terlihat jelas karena ternyata orang Bugis itu sudah mulai berani untuk masuk 

ke dalam lingkungan yang berkembang, mau tidak mau, karena orang Bugis 

kan di Kota Batam itu tidak bisa lagi menggunakan tradisi yang di bawa dari 

kampung, karena orang bugis di Batam itu ternyata rata-rata pekerjaan kita itu 

makan gaji, iyak itu yang sebenarnya yang membuat itu terjadi, makan gaji 

itu dalam pengertian kalau tetap kita berkeras untuk menerapkan itu kasian, 

tidak akan,  akhirnya orang tua kita Bugis sekarang itu sudah mulai mengalah 

dia bilang begini yasudahlah yang penting anak kita tidak rusak, nah biarlah 

dia menikah apa adanya ya sepanjang itu masih bisa apa namanya di timang-

timang la, karena beberapa kali saya mengikuti acara-acara orang Bugis itu 

sudah banyak sekali tradisi-tradisi bugis yang dibuang, khususnya menjelang 

pernikahan, kalau kita di kampung menjelang pernikahan satu bulan itu sudah 

mulai keluarga nya berdatangan, dan ini mau dikasih makan semua tapi kalau 

di Batam sudah itu tidak lagi, paling kalau mau acara 3 hari H nya acara baru 

rame, itu juga menggunakan dana, sehingga itulah yang membuat kenapa hari 

ini uang panai’ di Kota Batam terlihat jelas ada perbedaan, karena terkait 

dengan kemampuan la kalau menurut saya begitu, kemampuan finansial nya 

yang membuat harus berubah karena perkembangan Batam itu dengan 

kondisi ekonomi juga sangat-sangat kental kan, kalau mau memegang itu ya 

gak mungkin dengan kondisi ekonomi calon pengantin itu hanya sekian 

gajinya yakan tidak mungkin berlaku, nah akhirnya daripada anaknya bergaul 

tidak benar yasudah di nikahkan saja”.
17

 

Kemudian, hambatan diterapkannya budaya siri’ dalam praktik tradisi 

uang panai’ di Kota Batam juga karena faktor pergaulan di Kota Batam. 

Seperti yang dijelaskan oleh narasumber berikut ini: 

“Inilah akhirnya kenapa sekarang sudah mulai bergeser, itu satu. Yang 

kedua adalah kenapa budaya siri’ sudah mulai bergeser di Kota Batam itu 
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juga terkait dengan persoalan uang panai’ yaitu orang sekarang itu menikah 

sudah saling kenal bahkan pacaran, nah kalau dulu itu orang bugis sangat 

melarang, bahkan kalau mau menikah itu di pingit selama 40 hari dan itu 

tidak kenalan, tiba-tiba dijodohkan dia sudah ada jodohnya dan dia tidak 

pernah ketemu, nah hari ini kan sudah sering ketemu karena sudah berbaur, 

kita kebanyakan ketemunya di dunia pekerjaan dan lain sebagainya, nah 

akhirnya orang-orang tua kita di Bugis itu sudah mulai mengalah, bahwa anak 

ini dinikahkan saja, karena kalau kita tetap memgang prinsip budaya siri’ 

yang berkaitan dengan budaya uang panai’ itu dipegang, nah ini anak ini bisa 

bermasalah, bisa hamil di luar nikah, dan itu menambah beban karena orang 

bugis itu paling takut dengan istilah itu, hamil di luar nikah”.
18

 

Dengan di terapkannya praktik budaya siri’ dalam tradisi uang panai’ 

pernikahan Bugis di Kota Batam tentunya membawa dua dampak yaitu 

positif dan negatif. Berikut dampak positif yang dipaparkan oleh seorang 

narasumber mengenai hal tersebut: 

“Sebenarnya dengan adanya itu orang tua perempuan ingin melihat 

kesungguhan laki-laki itu meskipun nilai uang naik itu tergolong mahal, maka 

disitulah dilihat memang sungguh-sungguh laki-laki itu, kalau dia setengah-

setengah berarti dia sudah mundur kan”.
19

 

 

Adapun dampak negatif dari diterapkannya praktik budaya siri’ dalam 

tradisi uang panai’ pernikahan Bugis di Kota Batam adalah menurut 

pemaparan narasumber sebagai berikut: 

“Eee sebenarnya begini, tidak semua bisa diberlakukan, karena 

disinikan modern, kalau semua adat Bugis diberlakukan tak laku la Bugis itu, 

pengalaman saya sudah 10 tahun disini, orang yang kerja di Batam Bugis 

kawin dengan suku ini, suku itu, nah jika dipertahankan tak kawin, misalnya 

sipuji anak mu iyye de mecai i ambo’ na (suka sama suka anaknya tapi marah 

bapaknya) karena tak berlaku budaya itu nah lari la laki-laki itu tak jadi kawin 

anaknya, makanya banyak Bugis yang idealisme budaya itu nya terlalu tinggi 

banyak yang perawan tua”.
20

 

 

Selain hal tersebut menurut narasumber lainnya ada dampak negatif lain 

yang ditimbulkan jika diterapkan praktik budaya siri’ dalam tradisi uang 

panai’ di Kota Batam. Berikut pemaparannya: 
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“Hal ini terkait kenapa orang Bugis itu sering silariang (kawin lari), 

karena ini menjadi sebuah pengalaman pahit, banyak kejadian-kejadian itu 

anaknya di bawa kabur, kenapa di bawa kabur, yang pertama kalau dia 

melamar secara terang-terangan di tolak karena dia orang miskin tidak punya 

apa-apa, yang kedua merasa tidak sepadan dalam kaitannya dengan strata 

sosial sehingga ada sebuah kalimat kalau saya tidak hamili anaknya saya 

tidak bisa menikah, akhirnya itu muncul”.
21

 

 

B. Fungsi Uang Panai’ dalam Masyarakat Bugis di Kota Batam 

Dalam memamparkan data mengenai fungsi uang panai’ bagi 

masyarakat Bugis di Kota Batam, penulis terlebih dahulu akan menampilkan 

pemaknaan mengenai uang panai’ bagi masyarakat Kota Batam. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu narasumber sebagai berikut: 

“Kalau menurut saya ya, uang panai’ itu uang yang dipakai untuk acara 

resepsi, uang yang dipakai untuk belanja, untuk dekor, untuk rias, untuk 

segala semua yang menyangkut dalam acara pernikahannya”.
22

 

 

Hal yang sama juga di tegaskan oleh Ibu Karomah sebagai salah satu 

narasumber yang merupakan Bendahara KKSS Kota Batam, seperti 

pemaparannya berikut ini: 

“Sebenarnya kan gini ni, orang kadang-kadang kalau sudah bicara 

orang Bugis jangan tuh terlalu besar yang dibawakan begini-begini, dipikiran 

dia sudah mahal saja,  padahal sebenarnya antara Suku Bugis dan Suku Jawa 

sama lo, cuma saja di suku lain itu tidak disebutkan, malah kadang-kadang di 

pesta itu mau mengadakan pesta dia bagi dua, atau enggak laki-laki 

membawa sekian-sekian tapi enggak di omongin, kalau Bugis kan enggak, 

harus di omongin, laki-laki harus bawa sekian-sekian, dan uang itu bukan 

untuk orang tua tapi uang itu untuk di pakai belanja, untuk belanja, ada lagi 

nanti itu, biasanya kan ada itu mas kawin, di istilah bugis itu ada namanya 

tudangeng sompa, dudukan maharnya, misalkan mau memberikan sebentuk 

cincin, dia dudukan nya itu harus ada, kalau ada, itupun tidak di paksakan 

misalnya sebidang tanah kah, itu berbentuk benda dia, atau misalkan yang 

sering itu di Sulawesi galung atau sawah, nah itu yang tudangeng sompa itu, 

kalau dia misalkan kan kebanyakan di jodohin ni, kalau dia yang dijodohin itu 

enggak baik dia sampai bercerai, itu harus kembali, tetapi yang diberikan 

bawa-bawaan itu hantaran namanya kalau itu enggak, tapi kalau mahar itu 
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harus kembali, itu pun kalau belum kesentuh perempuan itu, kecuali sudah 

tidur satu malam itu enggak”.
23

 

 

Narasumber menegaskan kembali bahwa: 

 

“Kalau masalah uang panai’ itu ya dalam artian kan uang yang di 

naikkan, uang yang dibawa, disitulah salahnya pemikiran masyarakat di luar 

sana itu disangka Bugis itu jual anak ni, padahal bukan, tujuannya itu untuk 

uang belanja dan jangan sampai setelah ada pernikahan itu ada utang, ada 

pulak kesisa utang anak sudah pergi di bawa suami nya kemana tinggal lah 

orang tuanya menanggung utang di belakang, itulah salah satu kenapa dia 

minta uang panai’, jadi dia harus jelas dan bahkan saat uang di bawa itu 

hitung semua yang ada duduk disitu hitung, kalau sekarang kan ada istilahnya 

transfer, kalau dulu enggak, kadang-kadang kan harga diri ni malu  ama 

tetangga nya di naikin 30 tetangga nya 50 jadi dia juga bilang 50 juga 

katanya, makanya uang itu harus dihitung disitu”.
24

 

 

Melihat beberapa penjelasan narasumber di atas terlihat jelas bahwa 

uang panai’ dipergunakan untuk kebutuhan keperluan pesta pernikahan. 

Untuk penetapan jumlah uang yang diberikan kepada pihak keluarga 

mempelai perempuan penulis menemukan bahwa ada kaitan yang erat dengan 

tingkat pendidikan mempelai perempuan., berikut pemaparannya: 

“Saya juga eeee beberapa 10 tahun terakhir ini lah sudah mendengarkan 

informasi beberapa keluarga saya yang menikah di kampung itu ternyata hari 

ini sudah mulai bergeser jadi nilai nominal yang naik uang itu uang panai’ itu 

terkait dengan tingkat pendidikan calonnya haaa itu bergeser aja itu, artinya 

begini kecerdasan orang Bugis untuk melihat ini juga tidak lepas dari 

perkembangan kemajuan teknologi dan dunia pendidikan, sebenarnya tidak 

salah sih kalau saya pribadi melihat, karena apa ya tentu wanita itu pada 

dasarnya adalah tingkat pola pemikirannya tergantung dengan tingkat 

pendidikannya, kalau pendidikannya tinggi maka wanita ini dianggap juga 

cara pandangnya, kemudian juga cara pergaulannya juga mungkin berkelas 

sehingga sebenarnya itu yang di hargai, jadi semakin tinggi pendidikan 

seorang wanita itu, nilainya juga semakin tinggi, maka kalau di kampung saya 

di Inhil (Indragiri Hilir) itu katanya sekarang rata-rata yang S1 dan s2 itu 

nominalnya kurang lebih 80 juta sampai 100 juta, itu baru uang panai’ nya 

saja belum yang lain, kalau dia hanya tamatan SLTA itu berkisar 50 masih 

ada, nah kalau tidak tamat SLTA/SMA itu adalah nominal nya di bawah 50 

juta, tapi itu tidak mutlak, walaupun sebenarnya hal ini agak ee apa yaa agak 

menyentuh daripada nilai-nilai eee yang sebenarnya karena pernikahan itu 

kalau dilihat diukur dari kacamata agama ya, kan agamanya sebenarnya, dan 
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tidak ada jaminannya kalau pendidikan tinggi itu semakin baik agamanya nah 

ini juga menjadi agak sedikit berbenturan lah dengan syari’at kita tapi secara 

umum yang saya melihat kenapa terjadi perbedaan nilai nominal terkait 

dengan pendidikan karena secara umum masyarakat Bugis itu bahwa melihat 

bahwa orang yang pendidikannya tinggi cara pandangnya juga beda, sehingga 

itu harus dinilai, nah itu saja”.
25

 

 

Selain pemaparan narasumber di atas, penulis juga menemukan data 

dari pemaparan narasumber lain yang menyebutkan bahwa status sosial juga 

turut mempengaruhi besar kecilnya uang panai’ yang di berikan. Berikut 

pemaparan narasumbernya: 

“Kan ada itu cerita nyata, perempuan s2 di Malaysia mau dinikahi sama 

supir, nah banyak yang bilang kenapa kau mau sama supir aja, banyak yang 

menghina seperti itu kan, kalau yang lain melamar bisa di kasih segini segitu,  

sekali nya di naikkan uang panai’ kaget karena lebih besar uang itu di bawa, 

gaji nya laki-laki itu jauh lebih besar dari gaji perempuan yang s2, tapi laki-

laki itu kan bukan sarjana cuman sopir, kan itu yang orang-orang lihat. 

Padahal kalau dia s2 di kantor cuma bagian apa kan enggak dipikirkan itu, 

misal di tanya dimana kerja oh di kantor, titel nya s3. Inti nya itu 

mengedepankan status sosial. Jadi semakin tinggi kedudukan ya gitu ada juga 

Bugis yang dinaikkan 200 juta 300 juta, karena itu kan mau dipakai biaya nya 

besar”.
26

 

 

Selain itu, selama peneliti melakukan observasi lapangan, peneliti juga 

menemukan jika seorang keturunan bugis berasal dari status sosial yang 

tinggi misalnya orang yang memiliki banyak uang, maka bukan hanya uang 

panai’ yang diberikan, biasanya calon mempelai perempuan juga diberikan 

seperangkat emas. Berikut hasil dokumentasi yang peneliti temukan: 
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Melihat penuturan beberapa narasumber di atas, bagi masyarakat Bugis 

di Kota Batam uang panai’ memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah 

pernikahan. Adapun pemaparan dari narasumber mengenai hal tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 “Jadi begini, saya tidak jawab langsung, nikah itu menurut hukum 

Islam di I’lan (diumumkan) supaya tidak jadi fitnah, saya mau menikahkan 

anak saya, supaya tidak ada fitnah saya harus buat pesta, undangan, guna nya 

saya undang masyarakat I’lan, nah itu guna nya uang panai’, nah sekarang 

pentingnya ya boleh ada uang panai’ tapi jangan sampai jor-joran, jangan 

sampai hutang, yetunu ugi e mappabotting bangsa ega inrenna (itu bugis 

kalau menikah banyak kali utangnya), boleh tapi sebatas kebutuhan dan 

kemampuan, jangan memaksakan dirinya, itu pentingnya karena apa ada 

kaitannya dengan I’lan dengan syi’ar, ada kaitannya untuk menyampaikan ke 

masyarakat bahwa oh anak nya ini sudah nikah begini begini agar tidak 

timbul fitnah sehingga di adakan pesta”.
27

 

 

Selain itu, pentingnya uang panai’ dalam pernikahan Bugis di Kota 

Batam juga dipaparkan oleh seorang narasumber sebagai berikut: 

“Saya kira sih penting banget ya, dengan demikian laki-laki itu tidak 

akan semena-mena tidak menggampangkan menikah dengan maaf cakap 

perempuan Bugis, karena ini biaya nya mahal, ya kalau nanti misal biaya nya 

murah dia anggap sepele, gampang dipermainkann karena menikah dengan 

biaya yang tidak besar, tapi kalau menikah dengan perempuan Bugis dia 

harus berpikir dua kali, jangan pula dia untuk meninggalkan sudah 

mengeluarkan biaya yang besar dan modal yang besar”.
28

 

 

Narasumber lain juga memaparkan bahwa: 
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“Ya kalau mau berbicara sepenting mana uang panai’ di Kota Batam itu 

ya sebenarnya tetap penting dalam kaitannya dengan acara ya, dalam acara 

itu. Yang saya maksud itu adalah uang panai’ itu sebenarnya tetap berlaku 

dalam tataran praktik siri’ orang bugis kalau calonnya itu memang mampu 

memenuhi, jadi tetap terjaga, jadi kondisional lah nah artinya uang panai’ ini 

masih terjadi tarik ulur kalau mislanya calonnya mempelai pria itu ternyata 

tidak mampu ya uang panai’ ini bisa dihilangkan, tidak ada lagi istilah uang 

panai’ paling hanya untuk belanja saja tidak masuk dalam pembicaraan. 

Tetapi kalau mempelai ini masih mampu apalagi dia tergolong orang-orang 

yang masih tokoh-tokoh di Kota Batam, ini masih tetap dipegang, jadi 

kondisional saja sebenarnya.
29

 

 

Alasan masayarakat Bugis di Kota Batam yang masih menerapkan uang 

panai’ di Kota Batam adalah seperti pernyataan seorang narasumber berikut 

ini: 

“Itu yang saya katakan bahwa itu sudah menjadi budaya, jadi uang 

panai’ itu tetap ada, sebenarnya suku lain itu ada juga cuma tidak disebut 

uang panai’ ya, pasti ada juga uang naik nya, saya kira dengan tinggi nya 

tingkat pendidikan orang Bugis yang ada di rantau itu perlahan-lahan tetap 

diterapkan tetapi tidak lagi menjadi sesuatu yang memberatkan, sudah 

disepakati bersama berapa kesanggupannya dalam batas kewajaran, karena 

budaya tadi tidak bisa dihilangkan, misalnya mendatangkan keluarga dari 

kampung itu tak mungkin di hilangkan”.
30

 

 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh narasumber lainnya, seperti sebagai 

berikut: 

“Ya kalau saya melihat sekarang ini orang Bugis itu terpecah tiga, yang 

pertama ada orang Bugis yang tetap memegang tradisi budaya kita, ada juga 

yang sedikit longgar, yang ketiga ada yang sama sekali sudah tidak perduli, 

nah kalau saya pikir begini, bagi yang masih menerapkan uang panai’ berarti 

dia masih memegang tradisi orang Bugis bagus sih ya  itu tetap harus kita 

jaga dengan baik, kalau saya pribadi ya tetap dijaga dengan baik, sehingga 

yang memungkinkan  untuk tetap dijaga itu diantaranya itu terkait dengan 

persoalan pernikahan, tapi artinya juga kita tidak terlalu kaku dalam 

memhami itu ya, tidak terlalu kaku dalam memaknai nya adalah bahwa 

pembicaraan uang panai’ itu tetap harus masuk dalam agenda pembicaraan 

ketika mammanu’ manu’ tadi tetapi mungkin di harga saja, harga saja yang 

dikurangi, jadi jangan sampai terjadi gara-gara uang panai’ pernikahan itu tak 

jadi, karena itu nyata terjadi, sebelum saya pulang dari Jawa beberapa bulan 
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yang lalu, itu keluarga saya sendiri mengalami, anak itu berangkat sama saya 

mondok di Pati, karena ceritanya menghapal al-Qur’an, bareng berangkat 

kemarin, setelah sampai di Pati ternyata anak ini sakit terus, tidak bisa 

menghapal, ada penyakitnya, tapi sampai di Batam ternyata sembuh, nah 

setelah itu, karena merasa gagal mau kembali ke Jawa menuntut ilmu sudah 

merasa kecil kemungkinan, akhirnya karena bapaknya sudah tidak ada, 

ibuknya sendiri jadi abang tertuanya itu mengusulkan untuk menikah saja, 

karena kan orang Bugis begitu, jadi ketika sudah tidak ada yang mengurusi 

sebaiknya cepat dinikahkan saja. Nah yang melamar nya itu adalah satu 

kampungnya dulu, kenapa gagal menikah hanya karena uang panai’, saya 

sampai komentari waktu itu karena saya ditelpon, saya bilang yaitu bukan 

lagi cerita karena saya mengalami, jadi laki-laki ini hanya misalnya uang 

panai’ itu 30 juta dan tidak ada tambahan lain karena memang kondisi 

ekonominya di Inhil itu lagi bermasalah karena orang Bugis di Inhil (Indragiri 

hilir) itu sumber ekonominya hanya di ambil dari pohon kelapa, dan waktu itu 

kelapa sangat murah, sehingga dia mampu nya itu 30 juta, kenapa dia 

mampunya 30 juta karena nanti setelah menikah, tentu mempelai pria inikan 

mau datang rame-rame datang ke Batam, nah ini kan butuh biaya semua, 

kalau kami memberikan uang panai’ tinggi bagaimana keluarga saya mau 

datang ke Batam, nah itu alasannya. Nah akhirnya terjadi tarik ulur kata ibuk 

dari keponakan ibuk saya ini sudahlah tambah lah 10 juta, 40 juta jadi, 

ternyata tidak ditambah ya enggak jadi, padahal keluarga sama-sama keluraga 

ini, akhirnya saya telpon saya bilang seharusnya tidak begitu”.
31

  

 

Selain itu, menurut penuturan seorang narasumber alasan masih 

menerapkan tradisi “uang panai’ itu melihat fungsi uang panai’ merupakan 

harga mahalnya sebuah pernikahan, bukan berbicara mengenai besar 

kecilnya, mewah atau tidaknya sebuah pesta, akan tetapi lebih kepada harga 

sebuah pernikahan yang suci. Seperti pemaparan Bapak Husaini sebagai 

berikut: 

“Harga perkawinan tadi, tapi bukan yang jual-jual tadi itu ya, cuma 

alasannya itu orang tidak memaknai, tidak mengerti tentang uang panai’ 

sendiri, dia kabur mengenai fungsi uang panai’ itu padahal panai’ itu adalah 

sebagai penghargaan untuk pesta tapi sekali lagi tidak memkasakan 

kehendak, karena menghargai perkawinan, karena perkawinan perlu 

disucikan dan dipestakan, karena orang Bugis itu menikah satu kali, tidak ada 

dua kali tiga kali”.
32
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Selain alasan masyarakat Bugis di Kota Batam masih menerapkan uang 

panai’ karena budaya nya membuat acara yang mewah yaitu sebagai ukuran 

bahwa seorang yang ingin menikah harus siap lahir dan batin. Seperti yang 

dipaparkan oleh narasumber berikut ini: 

“Yang saya bangga sebagai orang bugis itu satu orang bugis itu malu 

kalau istrinya bekerja walaupun di Batam sudah banyak karena ini yang perlu 

kita jaga. Banyak kan orang tidak malu istrinya berangkat kerja, suaminya 

gendong anak, orang Bugis paling pantang, perempuan di rumah dan ini kan 

sejalan dengan konsep agama, nah saya sepakat dengan pertanyaan itu sangat 

menarik, pertanyaan yang bagus, bahwa apakah hikmahnya di balik uang 

panai’ itu adalah terjadi hubungan silaturrahmi antara kerabat karena dengan 

uang panai’ yang banyak berarti kan wilayah jangkauan menghadirkan 

saudara itu terbuka lebar, tak usah jauh-jauh baru-baru ini di belakang ini 

nikah orang bugis mulai dari Palembang, Kota Baru datang semua 

keluarganya , tapi ya memang yang menikahkan itu kaya dan anak terakhir, 

biasanya begitu, anak terakhir, semua keluarganya datang, dengan uang 

panai’ yang banyak itu, itu bisa digunakan untuk membuat acara yang besar, 

itu bisa terjalin hubungan silaturrahmi antara kerabat, mungkin sekian tahun 

tidak ketemu. Yang kedua saya sepakat bahwa benar dengan uang panai’ 

yang banyak itu mudah-mudahan para pemuda orang-orang bugis yang belum 

menikah ini akan termotivasi untuk  menyiapkan dirinya bahwa saya 

pantaskah menikah karena ada falsafah orang bugis mengatakan begini aja’na 

mu mabbuine ko de mulle mattulili dapomu bekka pitu, sebenarnya bahasa ini 

sangat bagus kalau mau di akui, karena bahasa ini perlu kita telusuri, dan saya 

juga sepakat. Jadi ada dua ya, yang pertama bisa menyambung silaturrahmi, 

yang kedua adalah membuat motivasi untuk mencari nafkah untuk 

menyiapkan, terkait dengan istilah itu tadi aja’na mu mabbuine ko de mulle 

mattulili dapomu bekka pitu, nah kata-kata ini kan sebenarnya mengandung 

makna serba siap, siap lahir dan batin la itu maksudnya, kalau menikah itu 

harus siap lahir dan batin. Jadi maknanya itu tidak sekedar dimaknai begitu 

saja, kalau memutari dapur tujuh kali saja, jangan kan tujuh kali saya 40 kali 

pun bisa, sebenarnya kan bukan secara fisiknya, tapi makna dalamnya itu 

adalah seorang calon pengantin itu harus siap lahir dan batin, nah itulah”.
33

 

 

Dalam mayoritas masayarakat Bugis di Kota Batam pernikahan beda 

suku sangat banyak sekali terjadi. Akan tetapi selama peneliti melakukan 

observasi mengenai hal tersebut, pernikahan beda suku yang terjadi banyak 

dari pihak laki-laki yang berasal dari keturunan Bugis yang menikah dengan 
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perempuan suku lain. Dari data yang penulis temukan, bahwa beberapa 

kejadian tersebut terjadi karena faktor untuk menghindari besarnya uang 

panai’ yang berlaku jika menikah dengan sesama Suku Bugis. Hal tersebut 

dipaparkan oleh seorang narasumber yang berasal dari keturunan Bugis dan 

menikahi perempuan suku lain. Berikut pemaparannya: 

“Saya la pribadi tidak usah orang lain, saya mengalami, saya tergolong 

bapak saya itu kerjanya  berdagang berlayar ke Malaysia, jadi tidak punya 

kebun yang banyak sehingga dari segi kehidupn  ekonomi saya dari kecil itu 

tidak ada enaknya jadi mulai dari sekolah, kuliah biaya sendiri, kuliah sambal 

mengajar, nah ketika saya selesai itu tahun 2006, saya bercanda dengan orang 

tua saya dengan mamak saya, bercanda tapi benar, mak saya kalau menikah 

dengan orang Bugis tidak menikah, kenapa mau ambil uang darimana uang 

70 juta, karena pasarannya waktu itu sudah 70 juta itu baru uang itu saja 

belum yang lain kita bikin acara dirumah, jadi kalau tidak ada uang 100 juta 

mak saya tak bakal menikah. Nah saya tidak mau menikah dengan orang 

Bugis, saya mau cari sendiri. Nah, ya memang kalau bahasa kasarnya 

menghindari, karena kita tidak mampu membiayai itu , dan kita tahu juga 

kalau orang Bugis itu tidak mungkin bebas dari uang panai’ kecuali orang-

orang tertentu, karena memang ada diantaranya orang-orang Bugis yang tentu 

nya bapak nya ulama, rata-rata begitu, kalau dia senang dengan laki-laki 

yasudahlah kalau maharnya cukup yasudahla, tapi kan yang mau berpikir 

seperti itu 1 diantara 1000 orang Bugis yang mau berpikir seperti itu. Jadi 

apakah ada kesanggupan, ada ya saya sendiri, itu buktinya, karena saya pada 

waktu tidak punya uang dan akhirnya ya carilah jalan pintas menikah 

perempuan di luar orang Bugis karena tidak punya uang banyak”.
34

 

 

Akan tetapi hal tersebut bersifat kasuistik, tidak bisa di generalisasikan 

hanya satu sebab itu saja. Hal tersebut seperti pemaparan seorang narasumber 

sebagai berikut: 

“Saya kira hal tersebut tergantung ya, soalnya ini kasustik sifatnya, 

misalnya kalau sudah saling menyukai, kenapa di Batam ini banyak laki-laki 

atau sebagian besar menikah dengan suku lain? bukan menghindari suku nya, 

tapi karena banyak berinteraksi dengan suku-suku lain, banyak bertemu 

dengan suku lain, kalau di Sulawesi sana ya bertemu dengan sesama Bugis, 

akhirnya menikah dengan sesama, kalau disini ya ketemu dari berbagai 

macam suku, sama saja tidak membeda-bedakan lagi, saya yakin dan percaya 

masih banyak juga sih, kalau di presentasikan masih 50 persen juga laki-laki 

Bugis mencari sesama suku nya”.
35
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Hal tersebut juga ditegaskan oleh seorang narasumber, berikut 

pemaparannya: 

“Tidak seperti itu, karena di Batam ini tidak bisa kita jodohkan anak 

kita, karena Batam ini kota yang terbuka, saya pernah jadi kepala KUA 

banyak Bugis dengan Jawa, Bugis dengan Padang, dll. Jadi di Batam ini tidak 

bisa dijodohkan karena daerah terbuka, rata-rata orang datang bekerja. tidak 

ada sangkut pautnya karena nikah itu berdasarkan cinta, adat bisa di pakai 

sepanjang kesepakatan mereka. Justru yang saya lihat misalnya suami nya 

orang Bugis istri nya Jawa dia tetap memakai adat Bugis seperti pakaian 

Bugis, tetapi itu bersifat kesepakatan, jadi sekali lagi dia menikah dengan 

suku lain untuk menghindari tidak, karena jodoh itu di tangan Tuhan bukan 

adat, jadi tidak ada semacam itu”.
36

 

 

C. Perkembangan Budaya Siri’ di Kota Batam 

Sebelum melihat sejauh apa perkembangan budaya siri’ di Kota Batam 

tentu terlebih dahulu peneliti akan memaparkan data bagaimana budaya siri’ 

bisa masuk ke Kota Batam. Seperti yang telah peneliti jelaskan pada bab 

sebelumnya bahwa budaya siri’ merupakan produk budaya asli dari Sulawesi 

Selatan. Bagaimana proses masuknya budaya tersebut ke Kota Batam akan 

dijelaskan oleh seorang narasumber sebagai berikut: 

“Nah iya, jadi sejarah Bugis itu sehingga kok uang panai’ budaya siri’ 

itu bisa singgah di Kota Batam, ya tentu ini mempunyai alasan kuat, karena 

sejarah perjalanan perdagangan itu dikuasai oleh orang Bugis, dan itu tradisi 

nenek moyang kita, orang Bugis itu suka berlayar. Bapak saya sendiri 

menceritakan bahwa ketika saya dulu masih kecil di lahirkan di sebuah desa 

di Inhil Benteng Namanya bapak saya itu berlayar dari Riau ke Singapura dan 

Malaysia dan bapak saya sering singgah di depan Singapura, 

kemungkinannya itu Kota Batam cuma pada waktu itu belum ada nama. 

mereka juga tidak tau. sehingga perlahan-lahan itu mulailah Batam itu 

berkembang dan secara otomatis banyak gelombang perantauan dari Inhil ke 

Kota Batam terutama orang-orang Bugis. dan sampai di Kota Batam, ketemu 

dengan orang Bugis juga, sehingga budaya ini tetap terjaga dengan aslinya”.
37

 

 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh narasumber lainnya dengan 

pemaparan sebagai berikut: 
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“Kalau menurut saya, yang namanya Bugis kalau sudah dimana pun 

misalnya merantau ke Batam sudah melengket itu, artinya gitu namanya 

Bugis kan, sudah ada itu yang namanya uang panai’, Bugis itu kan banyak 

merantau ke Batam entah ke daerah mana tapi itu turun temurun jadi sudah 

melekat di diri dia itu sudah mendarah daging walaupun diapain pun tetap ya 

itulah yang namanya Bugis, setiap ada Bugis pasti ada budaya nya karena 

sifat nya membawa tradisi, ya disitulah kita tidak bisa hilangkan, arti kata 

sebelum kita ada nenek moyang kita sudah begitu, kita tinggal melanjutkan 

saja”.
38

 

 

Jika dilihat dari pemaparan narasumber di atas, awal mula adanya 

budaya siri’ di Kota Batam sejak adanya perantauan Suku Bugis yang 

mendiami Kota Batam. Salah satu narasumber memperkirakan awal mula 

adanya budaya siri’ tersebut sesuai dengan ungkapan sebagai berikut: 

“Ya kalau masalah tahunnya kita tidak tahu persis, tapi kalo melihat 

sejak perkembangan Kota Batam itu adalah sekitar tahun 90 an, itu nama 

Batam sudah mulai kemana-mana termasuk di Riau dan termasuk di Inhil, 

karena waktu itu kan Batam ini masih satu wilayah Provinsi dengan 

Pekanbaru kemudian terjadi pemekaran, nah pada saat masih satu Provinsi 

dengan pekanbaru, nah Batam ini menjadi sebuah daerah tujuan untuk 

berniaga dan berdagang. Nah masalah perkembangan Kota Batam dan banyak 

orang Bugis mulai pindah dari Inhil dengan alasan ekonomi, nah itu sekitar 

tahun 90-an muali berkembang. Saya sendiri ke Batam mulai tahun 1996 dan 

basisnya orang Bugis itu di Bengkong (nama sebuah kecamatan), tanah 

longsor, dan daerah Sengkuang. Nah 3 titik ini menjadi basis nya orang Bugis 

dan semenjak itu pula pernikahan-pernikahan yang terjadi di Suku Bugis 

Kota Batam istilah siri’ uang panai’ itu tetap di pegang dengan erat, karena 

ketemu sama-sama orang Bugis juga yang orang tuanya masih memegang 

tradisi ini. Jadi akhirnya pada zaman itu tetap di pegang erat kurang lebih di 

tahun 90-an la”.
39

 

 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh narasumber lainnya, berikut 

penuturannya: 

“Kalau itu di batu besar itu, kalau itu Batam belum ada, Batam belum 

berkembang, pusat Bugis itu di Nongsa, orang Selayar itu, jadi kalau di tanya 

kapan, sebelum ada Batam karena orang Bugis banyak di Nongsa, Batam itu 

kan tahun 1974 sama Habibie, sebelum nya itu sudah ada, orang Nongsa itu 

sudah 100 tahun tinggal disitu, jadi sebelum ada Batam sudah ada orang 
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Bugis, karena yang mendiami Nongsa itu Bugis Selayar jadi memakai adat 

Bugis selayar”.
40

 

 

Selama peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, 

penerapan budaya siri’ saat ini, mengalami perubahan dari penerapan budaya 

siri’ saat awal mula perantauan Bugis datang ke Kota Batam. Hal tersebut 

diungkapakan oleh salah satu narasumber sebagai berikut ini: 

“Iya karena Bugis itu memang tradisi nenek moyang kita siri’ nya 

memang tinggi, sebenarnya dalam Islam juga ada kalau ini di ukur secara 

pandangan Islam, bahwa al haya u minal iman malu itu bagian dari iman, tapi 

malu yang sebenarnya itu malu yang ke blinger, malu yang seharusnya tidak 

berada pada tempatnya karena malu orang bugis terkait dengan persoalan 

gengsi nah ini yang jadi masalah, ya jadi kenapa ini tetap dijunjung tinggi 

mungkin karena ini karakteristik suku kita, karena suku-suku itu kan punya 

beda-beda, sampai bahasa nya begini dalam tradisi orang Bugis, apa bedanya 

orang Jawa dengan orang Bugis, orang jawa, orang Padang kalau pernikahan 

menggunakan pakaian tradisi mesti senjata tajam nya berada di belakang, tapi 

kalau orang Bugis di depan, nah itu saja sudah ada perbedaan, artinya orang 

Bugis itu selalu siap dan memang tidak mau berada di bawah, dan saya 

sendiri mempunyai orang tua yang masih memegang prinsip budaya bugis 

ketika dulu saya sekolah saya selalu dipesan kalau kamu di tempeleng orang 

di gajang (ditikam), kemudian masalah yang kedua biarlah engkau jadi 

perampok yang penting engkau ketua nya, nah itu orang tua pesan itu, 

padahal salah sebenarnya itu cuma bahasa ini sebagai kiasan yang 

menggambarkan bahwa orang Bugis itu memiliki prinsip dan rasa malu yang 

tinggi, tidak mau diremehkan orang, tidak mau dilecehkan, Jadi artinya 

gengsi disini bukan gengsi dalam pengertian eee gengsi yang dilarang, tapi 

gengsi dalam menjaga rasa malu nya karakter sebagai Suku Bugis itu yang 

dijaga sebenarnya, gengsi itu yang sebenarnya dipegang, bukan gengsi yang 

terkait persoalan ekonomi, tapi akhirnya bergeser-bergeser ya”.
41

 

Narasumber tersebut juga memaparkan bahwa: 

 “Budaya Bugis atau budaya siri’ Bugis itu adalah salah satu falsafah 

dalam tradisi Bugis khususnya di lingkungan mayoritas orang Bugis. Ketika 

dahulu saya masih kecil ini sangat di pegang erat bahkan menjadi sebuah 

aturan bahkan sangat mendominasi sekali itu dan itu dijunjung tinggi. Nah 

tetapi dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan teknologi dan 

modernisasi khususnya di Kota Batam, karena Batam itu konsepnya 

metropolitan madani, ketika kita ingin bertahan dengan budaya siri’ itu maka 

banyak kendala yang kita temukan diantaranya adalah bahwa kita bukan lagi 

di tempat yang mayoritas Bugis, selain itu ya harus menyesuaikan sama 
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kondisi yang sekarang ini, sehingga perlahan-lahan budaya siri’ Bugis secara 

perlahan-lahan sudah mulai pudar di Kota Batam”.
42

 

 

Narasumber lainnya juga menegaskan bahwa: 

 

“Kalau berbicara perubahan sih ada, ya perubahannya itu mulanya kan 

orang Bugis merantau ke Kota Batam tentu masih mendominasi sekali 

budaya siri’ itu dalam seluruh aspek kehidupan orang Bugis, pada saat itu lo 

ya. Tapi sekarang ini kan bisa dilihat semakin kesini kan budaya siri’ makin 

samar dalam diri seorang Bugis, ya tentu itu kan terjadi ada sebabnya, 

sekarang ini di Batam berapa banyak suku yang bermukim disini, tentu 

budaya kalau bukan ditempat lingkungan mayoritasnya semakin lama 

semakin menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi, jadinya ya kita 

kalau menerapkan pun tidak bisa sekental yang ada seperti dulu lagi, ya 

seperti itu sih”.
43

 

 

Narasumber lainnya juga memaparkan bahwa budaya siri’ Bugis 

terlihat jelas ketika kehormatan diri dilecehkan oleh seseorang. Berikut 

pemaparan seorang narasumber yang mengatakan bahwa: 

“Karena saya sering mengisi acara KKSS dan lain sebagainya juga apa 

namanya persatuan masyarakat bugis bone, ya kalau dari tokoh-tokoh nya ya 

masih dipegang, bahkan pernah diundang rapat ketika waktu itu yang jadi 

walikota orang bugis walaupun bukan bugis bone, pak dahlan, itu ada yang 

mengejek beliau di media mengatakan bahwa kumisnya saja yang tebal, dan 

setelah kejadian itu semua tokoh-tokoh bugis kumpul  dan dipaksa mendesak 

bahwa orang yang mengucapkan itu harus minta maaf karena itu yang kita 

bahas itu ini siri’ artinya orang bugis itu tidak terbiasa diremehkan seperti itu, 

nah semua tokoh-tokoh bugis yang ada di kota batam itu turun dan 

mengadakan pertemuan orang ini apa sanksi nya, nah akhirnya kita tuntut dia 

harus minta maaf terbuka, akhirnya dia minta maaf terbuka kepada pak 

dahlan, dan itu sangat tersinggung keras orang-orang bugis ketika dikatakan 

bahwa kumisnya saja yang tebal melintang tapi tidak mempunyai nyali. 

Akhirnya tokoh-tokoh bugis berkumpul, itu terkait dengan budaya siri’ secara 

umum ya, kalau siri’ secara uang panai’ tadi sudah kita jelaskan tadi bahwa 

yang dimaksud malu kalau acaranya tidak rame”.
44
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Faktor yang membuat terjadi adanya perubahan budaya siri’ saat awal 

adanya perantauan Bugis di Kota Batam dengan saat ini, seperti yang 

dipaparkan oleh narasumber sebagai berikut: 

“Salah satunya itu kan tadi sudah jelas bahwa faktor ekonomi yang 

sangat mencolok di Kota Batam ini kan. Ketika dia misalkan sekarang ini 

tidak punya kerja, sementara anak banyak, dapur tidak mengebul kalau dia 

tidak kerja, ada kerja tidak sesuai dengan dia, mau tidak mau ya dikerjakan 

juga dengan mengesampingkan siri’ itu, karena melihat kebelakang daripada 

anak saya tidak makan, jadi mau dia kerja angkut-angkut sampah begini 

padahal udah hina kali kan itu. Kalau mau ditarik lagi dengan budaya Bugis 

tak ada istilah kayak begitu dulu. Biasanya Bugis itu selalu menunjukkan 

dirinya itu inilah saya, tapi karena keadaan yang menuntut demikian”.
45

 

 

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh seorang narasumber, berikut 

pemaparannya: 

“Ya yang paling dominan ekonomi. Ya gini sih kalau seperti saya kan 

dari dulu di ajarkan punya harga diri punya rasa malu yang lebih tinggi, untuk 

di Batam sendiri kan banyak kita lihat orang-orang Bugis itu yang jadi kuli, 

ya biasanya kan orang Bugis itu terkenal dengan gengsi yang tinggi nah 

karena faktor ekonomi ini lah yang membuat budaya siri’ seseorang itu tidak 

kental lagi”.
46

 

 

D. Temuan Penelitian 

Dari hasil pemaparan hasil penelitian yang telah peneliti sajikan diatas, 

maka peneliti membuat simpulan yang menjadi temuan dalam penelitian 

terkait pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

1. Praktik budaya siri’ dalam tradisi uang panai’ di Kota Batam berwujud 

diadakannya pesta yang jauh dari kesederhanaan sebagai bentuk 

menjunjung tinggi sebuah karakteristik Suku Bugis yaitu siri’ atau rasa 

malu/gengsi. Peneliti melihat bahwa masyarakat Bugis di Kota Batam 

merasa mendapat sebuah prestige (kehormatan) dengan dijunjung tinggi 
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uang panai’ di Kota Batam. Kemudian, penetapan besaran uang panai’ di 

Kota Batam lebih kepada klasifikasi kelas-kelas yang ada di dalam 

masyarakat Kota Batam, dan tingkat pendidikan. Dalam perjalanannya 

praktik budaya siri’ dalam tradisi uang panai’ di Kota Batam mengalami 

hambatan yang dipengaruhi oleh kondisi Kota Batam yang layaknya 

miniaturnya Indonesia. Kota Batam dihuni oleh bermacam-macam suku 

dan budaya, sehingga pernikahan beda suku tak dapat dihindari. Dengan 

keadaan tersebut tentu nya praktik budaya siri’ dalam tradisi uang panai’ 

di Kota Batam menyesuaikan dengan keadaan tersebut.  

2. Peneliti menemukan adanya pergeseran fungsi uang panai’ di Kota Batam 

yang awalnya sebagai uang belanja untuk keperluan pesta pernikahan dan 

membiayai kedatangan sanak saudara sehingga di dalamnya terjalin 

kembali silaturrhami, juga sebagai manifestasi penghargaan seseorang 

terhadap kesucian pernikahan. Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian 

masyarakat Bugis di Kota Batam saat ini lebih fokus kepada saling 

unggul-mengungguli dalam hal kemewahan pesta antara satu sama lain. 

3. Budaya siri’ di Kota Batam sangat jelas terasa perbedaannya dari awal 

masuknya perantauan Bugis dari Sulawesi ke Batam hingga saat ini. 

Terkait mengenai budaya siri’ sebagai falsafah hidup Suku Bugis yang 

semestinya menjiwai segala aspek kehidupan masyarakat Bugis di Kota 

Batam, tetapi untuk saat ini semakin berkembangnya Kota Batam sebagai 

kota industri dan persaingan ekonomi yang sangat ketat menjadikan 

budaya siri’ tidak lagi mendominasi aspek kehidupan masyarakat Bugis di 

Kota Batam. 


