
 

 

92 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Yang menjadi landasan tingginya jumlah uang panai‟ adalah sebagai berikut: 

Ekonomi. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun 

pihak perempuan yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi mapan 

maka jumlah dui‟ menre yang diminta pun bisa sangat tinggi. 

Pendidikan dan pekerjaan. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari 

laki-laki maupun pihak perempuan memiliki pekerjaan misalnya seorang 

dokter atau memiliki gelar S1 atau S2 maka permintaan uang panai‟ juga 

tinggi. Keturunan. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun 

pihak perempuan yang berasal dari keturunan bangswan maka permintaan 

dui‟ menre juga tinggi. 

Strata sosial. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki 

maupun pihak perempuan memiliki strata sosial yang tinggi dalam 

masyarakat seperti Lurah, Camat, dan lain-lain maka hal tersebut akan 

berpengaruh pada tingginya jumlah uang panai‟ yang diminta pihak 

perempuan kepada pihak laki-laki. 

Umur. Jika calon mempelai perempuan masih gadis, maka jumlah 

uang panai‟  yang diminta pun bisa sangat tinggi. 

Kondisi fisik. Jika calon mempelai perempuan memiliki paras yang 

cantik, kulit putih, maka jumlah uang panai‟ yang diminta pun bisa sangat 

tinggi. 

Kedudukan uang panai‟ dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai 

salah satu pra syarat, karena apabila Dui‟ menre tidak ada, maka perkawinan 

tidak ada. Pemberian sejumlah Dui‟ menre adalah pemberian wajib yang 

diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya 

sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah 

untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan maksudnya 

adalah rasa penghargaan yang diberikan kepada perempuan yang ingin 

dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah. Juga sebagai tanda cinta 
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kasih kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Tingginya nilai Dui‟ 

menre sangat berpengaruh oleh status sosial dalam masyarakat, pekerjaan, 

pendidikan, umur, keturunan, kondisi fisik, dan pendidikan. Adapun dampak 

yang ditimbulkan akibat tingginya penentuan jumlah Dui‟ menre yaitu batal 

menikah, hubungan antara keuda keluarga bisa menjadi renggang, laki-laki 

yang enggan menikah, perawan tua, silariang, bahkan bisa fatal bagi laki-laki 

karena dengan sengaja merusak (menghamili) perempuan yang ingin 

dinikahi. 

 

2. Hukum Islam dalam memandang penetapan uang panai‟ bahwa tidak ada 

ketentuan yang mengatur tentang uang panai‟ dalam Islam karena ini sudah 

kebiasaan turun temurun yang sudah menjadi hukum adat. Akan tetapi 

hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil 

yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses 

pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan 

kemampuan. Yang penting dalam masyarakat bugis sitinajae (kesanggupan). 

 

B. SARAN 

 

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam kepada masyarakat bugis mengenai masalah uang panai‟. 

Sehingga tidak menganggap uang panai‟ sebagai pemberian wajib yang 

mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya belanja 

untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta tidak menjadikan uang panai‟ 

sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah pesta perkawinan. Lebih dari itu juga 

tidak menjadikan uang panai‟ sebagai penghalang akan terlaksananya niat 

suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya. 

 

2. Jumlah pemberian uang panai‟ seharusnya tidak ada batas nominalnya, hanya 

diserahkan kepada calon mempelai laki-laki sesuai kesanggupan (Sitinajae). 

Intinya adat dan agama tetap bisa sejalan. Jadi Islam datang tidak 
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menghancurkan tradisi budaya yang ada,  adat  juga  tetap  berjalan.  Itulah  

yang  disebut  kekayaan khazanah Islam.


