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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah 

kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga terbentuk 

dari banyak unsur, seperti agama, politik, adat istiadat, dan juga bahasa. Bertahannya 

sebuah kebudayaan tidak dapat terlepas dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi setiap 

masyarakat dan kebudayaan, pasti mengalami perubahan baik itu yang tampak atau 

bahkan yang kita sama sekali tidak menyadarinya.1 Di Indonesia sendiri 

masyarakatnya tengah dihadapkan oleh tantangan arus globalisasi yang semakin tidak 

bisa terbendung dan itu sangat mempengaruhi kebudayaan yang ada saat ini. Masalah 

kebudayaan adalah sesuatu sangat tidak kalah pentingnya dari masalah yang lain.2 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat hampir tidak 

memungkinkan manusia dan kelompoknya untuk menutup diri terhadap pengaruh-

pengaruh dari luar.3 Dari perkembangan tersebut jelas memiliki berbagai dampak, 

positif maupun negatif. Dampak positifnya bisa kita lihat sendiri dengan jelas 

bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat segala sesuatu 

lebih mudah dijangkau. Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan juga tidak kalah 

1 Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: CV. RAJAWALI, 1982), hlm. 81 
2 Sulismadi M, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), 
hlm. 35 
3 Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 81.  
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besar dengan masuknya budaya pop dari barat yang membuat kebanyakan budaya-

budaya lokal mulai tergantikan dan ditinggalkan.  

Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah di Indonesia 

yang mulai mengalami pergesaran makna pada nilai-nilai kebudayaannya. Contohnya 

saja pada masyarakat suku Bugis-Makassar dikenal dengan prinsip hidup Siri’ na 

Pacce yang diartikan sebagai rasa malu dan kokoh pendiriannya, yang kadang 

disalahtafsirkan oleh orang-orang sehingga tidak jarang menimbulkan konflik. 

Padahal nilai-nilai kebudayaan tersebut harusnya memberikan dampak yang baik dan 

lebih luas sebagai pijakan dasar untuk membangun sebuah peradaban yang lebih 

manusiawi, bermoral dan beragama.4 

Masyarakat Bugis-Makassar saat ini tengah mengalami degradasi moral 

khususnya generasi muda dengan maraknya aksi anarkis yang terjadi di wilayah 

tersebut. Hal ini yang menjadikan budaya Siri’ na Pacce ini tercoreng di mana 

seharusnya masyarakat mempunyai rasa simpati dan empati yang melandasi 

kehidupan kolektif mereka. Dari berbagai aksi anarkis bahkan kriminalisasi yang 

terjadi jelas bertolak belakang dengan falsafah hidup mereka yaitu semacam 

mempunyai kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan 

individu lain dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Itulah sebenarnya makna besar 

                                                           
4  Muslimin M, Komunikasi Tradisional; Pesan Kearifan Lokal Masyarakat Sulawesi Selatan Melalui 

Berbagai Media Warisan, (Yogyakarta: Buku Litera, 2011), hlm. 115 
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yang tersimpan dalam kalimat Siri’ na Pacce sebagai prinsip hidup masyarakat 

Bugis-Makassar. 

Pergeseran makna nilai-nilai budaya masyarakat Bugis-Makassar tidak hanya 

pada hal-hal prinsip yang sifatnya pribadi, juga dalam berbagai kasus lain seperti 

budaya pernikahan yang sampai sekarang masih banyak menuai reaksi pro dan kontra 

dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk 

dilakukan pada saat ini. Tradisi memberi harta benda dari calon mempelai laki-laki 

kepada calon mempelai perempuan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan 

pernikahan yang biasa disebut sebagai Uang Panai’. Ukuran harta benda yang 

diserahkan tergantung kedudukan dan pendidikan mempelai perempuan, jadi semakin 

tinggi derajat atau pendidikan perempuan tersebut maka semakin besar pula harta 

benda yang akan diberikan.5  

Tradisi ini selalu dilakukan karena dianggap sebagai simbol adanya perjuangan 

yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mendapatkan cinta dari seorang 

perempuan Bugis-Makassar. Menurut kepercayaan adat disana, cinta adalah sebuah 

hal yang mahal dan tidak sembarang orang bisa mendapatkannya akan tetapi dalam 

prakteknya tidak jarang uang panai’ ini menjadi beban untuk seorang laki-laki 

melamar perempuan yang dicintainya. Tidak jarang pula tradisi ini membuat 

                                                           
5 Mattulada, “Kebudayaan Bugis Makassar”, dalam Koentjaraningrat, ed., Manusia dan Kebudayaan 
di Indonesia, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1979) hlm. 269 
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pasangan harus mengurungkan niatnya untuk menikah karena besarnya uang panai’ 

yang diminta oleh pihak keluarga perempuan.  

Sayangnya, tradisi yang harusnya menggambarkan citra baik perempuan dan 

tingkat keteguhan laki-laki dalam pernikahan malah disalahgunakan oleh sebagian 

orang karena menganggap uang panai’ sebagai cerminan kasta dari keluarga tersebut. 

Lebih mirisnya lagi ketika tradisi ini dijadikan sebagai ajang gengsi antara keluarga 

satu dan keluarga lainnya. Contohnya seperti ketika perempuan A dilamar oleh 

kekasihnya dengan Uang Panai’ sebesar Rp. 50 juta, kabar tersebut akan dengan 

cepat tersebar di kalangan masyarakat sekitar wilayah tersebut, sehingga ketika 

perempuan B juga dilamar oleh kekasihnya maka dengan rasa gengsi keluarga dari 

perempuan akan meminta uang panai’ sebesar Rp. 75 juta bahkan bisa mencapai 

Rp.100 juta dengan alasan agar uang panai’ perempuan B melebiihi uang panai’ 

perempuan A dan itulah tradisi yang terjadi saat ini ketika nilai-nilai leluhur tidak lagi 

dimaknai dengan benar oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan khususnya yang 

bersuku Bugis-Makassar.  

Tradisi uang panai’ dalam pernikahan ini tidak jarang malah menimbulkan 

konflik antara keluarga karena beberapa pasangan memutuskan untuk Silariang. 

Silariang adalah salah satu pilihan untuk pasangan yang tidak memperoleh restu, 

biasanya masyarakat luas mengartikannya sebagai kawin lari. Dalam tradisi 

masyarakat Bugis-Makassar kawin lari tersebut biasanya berujung maut karena 

perbuatan itu menimbulkan Siri’. Tradisi masyarakat Bugis-Makassar meyakini 
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bahwa kawin lari tanpa restu orang tua adalah sebuah aib besar yang mencoreng 

nama baik keluarga dan merendahkan harga diri keluarga besar utamanya keluarga 

perempuan. Dalam hal ini Silariang akan berujung pada dimintainya pertanggung 

jawaban laki-laki dengan cara dibunuh oleh keluarga atau pihak dari perempuan tadi.  

Itulah sebagian budaya atau tradisi yang diyakini oleh masyarakat Bugis-

Makassar yang kini banyak menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Bahkan 

sekelompok pemuda Makassar yang tergabung dalam Makkita Cinema Production 

membuat karya berupa film yang menggambarkan bagaimana rumitnya budaya 

masyarakat Bugis-Makassar saat ini yang telah disalahartikan dalam memaknai 

tradisi-tradisi leluhur mereka. Film dipandang sebagai salah satu media massa yang 

mampu memenuhi permintaan dan selera masyarakat akan hiburan dikala penat 

menghadapi aktivitas hidup sehari-hari. Dalam pandangan Denis McQuail 

(Marseli,1996:13), film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk 

menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, humor, dan 

sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum.  

Pada umumnya film merupakan bidang kajian yang relevan bagi analisis 

struktural atau semiotika. Seperti yang dikemukakan oleh Van Zoest, film dibangun 

dengan tanda, semata-mata tanda itu termasuk dalam sistem yang bekerja sama 

dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Film menggunakan tanda-tanda 
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ikonis, yaitu tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu.6 Film Uang Panai’ 

Maha(R)L yang akan diteliti ini banyak mengandung pesan budaya tradisional 

masyarakat Bugis-Makassar yang digambarkan melalui film yang di sutradarai oleh 

Asril Sani dan Halim Gani Safia sebagai bentuk pemahaman kembali bagaimana 

makna-makna dalam tradisi yang diturunkan oleh leluhur bisa dijadikan bahan 

koreksi bagi masyarakat yang masih menggunakan tradisi-tradisi tersebut. 

Film Uang Panai’ Maha(R)L ini merupakan sebuah film Drama Komedi yang 

menceritakan uang mahar sebelum menikah dari suku Bugis-Makassar atau biasa 

disebut dengan Uang Panai’. Dalam film ini diceritakan tentang bagaimana seorang 

laki-laki saat ingin meminang perempuan Bugis-Makassar yang syaratnya harus 

menyanggupi sejumlah uang panai’. Kisah ini bermula dari seorang pemuda Bugis-

Makassar bernama Ancha (Ikram Noer) yang baru saja kembali dari perantauannya. 

Tanpa sengaja Ia dipertemukan kembali dengan mantan kekasihnya Risna (Nur 

Afdillah) yang setelah sekian lama mereka tidak saling berkabar. Benih-benih cinta 

akhirnya muncul kembali di antara mereka. Ancha yang tidak ingin kehilangan Risna 

untuk kedua kalinya, berniat untuk mempersunting Risna. Namun niat tulus Ancha 

harus terbendung oleh syarat pernikahan secara adat. Ancha harus menyiapkan uang 

panai’ dalam jumlah yang cukup besar untuk keluarga Ancha. Ditengah perjuangan 

Ancha mengumpulkan uang panai’, hadir Farhan (Cahya Ary Nagara), sahabat kecil 

Risna yang baru pulang dari luar negeri. Bapak Farhan yang juga sahabat Bapak 

                                                           
6 Alex Sobur, Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan 
Analisis Framing, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 128 
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Risna berniat menjodohkan mereka berdua sebagai bentuk terima kasih atau hutang 

budi di masa lalu. Disamping itu Ancha mulai tertekan, Dia memerlukan waktu lebih 

untuk mengumpulkan uang panai’ tersebut. Sedangkan Risna dilema karena khawatir 

Ancha akan meninggalkannya seperti sebelumnya. Sementara keluarga Risna tidak 

ingin mengulur waktu lebih lama lagi. Dari sepenggalan cerita diatas digambarkan 

bagaimana Siri’ (harga diri/rasa malu) seorang laki-laki Bugis-Makassar ini 

dipertaruhkan, serta bagaimana tradisi uang panai’ ini masih menjadi masalah untuk 

hubungan mereka berdua.  

Di Film Uang Panai’ Maha(R)L ini tidak hanya menguraikan tentang budaya 

pernikahan masyakarat Bugis-Makassar saja, tetapi juga mengandung banyak pesan 

budaya yang perlu dimaknai lebih dalam lagi. Oleh karena itu peniliti ingin meneliti 

makna dari pesan budaya tradisional Bugis-Makassar dalam film tersebut 

menggunakan analisis semiotik. Dalam analisa ini peniliti diharapkan mampu 

mengungkapkan makna dari pesan budaya yang ada di film melalui simbol-simbol 

yang ada di film Uang Panai’ Maha(R)L ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: Apa makna pesan budaya yang disampaikan dalam film Uang 

Panai’ Maha(R)L? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: Ingin mengetahui makna pesan budaya yang 

disampaikan dalam film Uang Panai’ Maha(R)L. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi dunia akademik 

yaitu pengembangan keilmuan analisa teks media khususnya analisis semiotik. Dan 

dapat memotivasi peneliti lain agar dapat mengembangkan serta memperluas 

berbagai penelitian tentang film di masa mendatang.  

1.4.2 Manfaat Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa dan 

juga masyarakat sebagai refrensi untuk memahami budaya tradisional khususnya 

budaya Bugis-Makassar. Dari pemahaman terkait budaya ini diharapkan juga 

berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat Bugis-Makassar yang memaknai 

budaya secara utuh untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi akibat perbedaan 

sudut pandang dalam memahami budaya itu sendiri. 

 


