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Untuk memperkaya data yang saya miliki, bidan desa atau 

kecamataan, to’mappakianak15, suami, tetangga dan kerabat informan 

utama dan beberapa tokoh masyarakat tak luput saya jadikan pula 

sebagai informan. Hal ini saya lakukan untuk memperkuat data yang 

saya dapatkan di lapangan. 

C. TEHNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data saya lakukan dengan melakukan wawancara 

langsung terhadap informan yang telah saya pilih sebelumnya. wawancara 

yang saya lakukan menggunakan panduan wawancara yang saya 

perlakukan sebagai acuan dalam mengarahkan apa yang ingin saya 

dapatkan. Pedoman-pedoman wawancara tersebut tidaklah bersifat kaku 

yang membebaskan saya untuk lebih mengeksplore pertanyaan-

pertanyaan yang lebih dalam. Untuk menyikapi akan kemampuan daya 

ingat, saya menggunakan tape recorder dalam rangka merekam 

wawancara yang saya lakukan dengan informan.  

Data-data berkenaan dengan persepsi para informan dalam 

mempraktikkan kianak kalena merupakan data utama yang saya jadikan 

pedoman umum dalam penelitian ini. Melalui wawancara yang saya 

lakukan, data berupa persepsi tentang kehamilan, apa yang dilakukan 

pada saat hamil, pamali apa yang masih dijalankan, anjuran bidan 

berkenaan dengan kehamilan serta cara mereka melakukan persalinan, 

siapa-siapa yang terlibat dalam proses persalinan, bagaimana mereka 

mencegah dan mengobati peredaran adalah tema utama dalam 

pengumpulan data yang saya lakukan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Sebutan untuk dukun kampong yang ada di Toraja 
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Hal lain yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan 

langsung terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat 

terkhusus bagi informan utama saya. Hal ini saya lakukan untuk 

menangkap apa yang dimaksudkan dalam ucapan-ucapan mereka pada 

saat wawancara. Hal lain yang saya temukan dalam pengamatan adalah 

hal-hal yang bisa jadi tidak diungkapkan pada saat wawancara.   

Dalam penelitian yang saya lakukan kendala utama adalah 

menghadirkan diri saya dalam proses persalinan sehingga saya tidak bisa 

secara langsung menggambarkan bagaimana mereka mempraktikkan apa 

yang disampaikan dalam wawancara. Meskipun demikian mengamati 

mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka semisal 

memasak, mencucui di sungai ataupun bekerja di sawah dan di sungai 

tidak luput dari pengamatan saya. Pengumpulan data yang saya lakukan 

selama penelitian di Lembang Ballopasange sebagaimana yang tertera 

pada Matrik di bawah ini : 

Tabel 1 
Matriks Metode Pengumpulan Data 

No Kategori Data Sumber Data Metode Pengumpulan Data 
1 Lembang Ballopasange 

(Geografi, Demografi, 
Kelahiran dan Kematian Ibu 
dan Anak) 

Profil Kesehatan 
Toraja Utara, BPS, 
Sataf Lembang 
Ballopasange, Bidan, 
tokoh Adat 

Wawancara, pengamatan 
dan data skunder 

2 Persepsi Tentang Kianak 
Kalena 

• Pemaknaan tentang 
sakit di saat 
persalinan 

• Proses pembentukan 
persepsi kianak 
kalena 

Ibu-ibu di Lembang 
Ballopasange 

Wawancara dan 
pengamatan 

3 Proses Kianak Kalena 
• Proses Pra Persalinan 
• Proses Persalinan 
• Proses Pasca 

Persalinan 

Ibu-ibu di Lembang 
Ballopasange, Suami 
dan tetangga ibu-ibu di 
Lembang 
Balopasange 

Wawancara dan 
pengamatan 
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D. ANALISIS DATA 

Dalam menganalisis data penelitian saya ini, pertama-tama saya 

melakukan pengumpulan data mentah dimana data-data tersebut saya 

pilah satu persatu berdasarkan kategori data yang ingin saya tuju dalam 

penelitian. Data yang telah dipilah berdasarkan kategorinya kemudian 

saya triangulasikan berdasarkan sumbernya. Data berupa persepsi yang 

menjadi alasan sebagain ibu-ibu di Lembang Ballopasange dalam memilih 

kianak kalena sebagai model persalinan mereka merupakan data utama 

yang saya triangulasikan. Data lain berkenaan dengan proses pra 

persalinan, proses persalinan dan pasca persalinan juga merupakan 

rangkaian data yang tidak luput dalam proses triangulasi yang saya 

lakukan. Pengkategorian data berdasarkan tujuan penelitian merupakan 

salah satu hal yang cukup rumit untuk dilakukan disebabkan oleh begitu 

banyaknya ungkapan-ungkapan yang penulis rasa sangat perlu ditelaah 

lebih jauh. 

Setelah melakukan kategorisasi data penulis kemudian melakukan 

penarikan kesimpulan sementara, setelah itu dilakukan lagi triangulasi 

atas kategori data yang sudah penulis temukan. Proses selanjutnya 

adalah melakukan penulisan hasil-hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. 

Penyajian data secara deskripitif ini sebisa mungkin oleh peneliti dilakukan 

dengan menggambarkan hasil tersebut dengan menggunakan bahsa yang 

sederhana agar mudah dipahami tanpa menghilangkan sifat ilmiah 

didalamnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. BALLOPASANGE SEBUAH LEMBANG DI SA’DAN  

Menggambarkan Lembang Ballopasange tak ubahnya merangkai 

bait-bait perjalanan dalam buku-buku ‘kepariwisataan’. Kondisi alam yang 

begitu nyaman menurutkan nuansa kebatinan di dalamnya. Dalam bab 

ini, di balik keindahan yang saya nyatakan meruangkan kisah bagaimana 

secara umum masyarakatnya menjalani kehidupan mereka.Apa yang 

saya lihat selama berada di Lembang Ballopasange menggambarkan 

masih adanya keterikatan masyarakatnya terhadap sumber daya alam 

yang mereka miliki terkhusus dalam pengelolaan mata pencaharian 

mereka.  

1. Perjalanan Ke Lembang Ballopasange 

Pukul 13.43, dari pusat Kecamatan Sa’dan menuju ke Lembang 

Ballopasange dengan mengendarai kendaraan roda empat. Menurut 

sang supir yang membawa saya, diperlukan pengalaman yang banyak 

untuk melalui jalan-jalan untuk menuju ke pelosok-pelosok Toraja, 

tidak terkecuali Lembang Ballopasange. Dalam logatnya sang sopir 

mengatakan ‘salah-salah mobil bisa tergelincir ke jurang kalo tidak 

hati-hati’. Lima menit meninggalkan pusat kecamatan, mobil yang saya 

tumpangi sudah mengepulkan asap knalpotnya disebabkan pendakian 

yang dijalaninya yang membentuk siku-siku 50° ditambah dengan 

jalanan yang berkelok-kelok. ‘ini belum seberapa, nanti bapa’ liat 

jalanannya, ini masih bagus karena baru-baru diaspal, tapi kalo 

dilewatimi tongkonan besar nanti, jalanan sudah rusak, aspalnya 
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lepas-lepasmi, batu-batu gunung mami’, ungkap sang supir yang 

matanya selalu awas memperhatikan sisi kiri jalan. 

Apa yang dikatakan oleh sang supir terbukti kemudian, mobil 

yang saya tumpangi melaju dalam titik minimnya disaat melewati 

tongkonan besar yang dimaksudkan sang supir tadi. Seolah ada 

pembatas yang tegas bahwa inilah batas pusat kecamatan dengan 

yang bukan, jalan tidak lagi berwarna hitam melainkan berubah 

menjadi coklat kemerahan diselingi dengan batu-batu gunung yang 

berwarna dan sedikit meruncing. Saya lirik speedmeter mobil yang 

saya tumpangi, nampak jarumnya menunjuk di angka 20 – 30. Merasa 

diperhatikan, sang supir kembali angkat bicara, ‘bagusmi ini mobil 

masih bisa jalan, kalo turun hujan, tanah bisa longsor dan menutup 

badan jalan, barupi bisa dilewati kalo ada eskavator yang angkat itu 

tanah atau masyarakat gotong royong. Kalo tidak diangkat masyarakat 

disini pake motorji itu baru bisa ke kota’. 

Kondisi jalan yang rusak, mendaki dan berkelok adalah salah 

satu alasan bagi angkutan umum untuk tidak membuka jalur 

transportasi ke lembang ini. Menurut sang supir, rata-rata masyarakat 

yang ingin ke ibu kota kecamatan atau ke ibu kota kabupaten 

menggunakan ojek motor yang berbiaya cukup mahal. Menurutnya 

untuk sampai ke ibu kota kecamatan saja harus mengantongi uang 

50.000 rupiah untuk pulang perginya, sedangkan untuk ke ibu kota 

kabupaten harus merogoh kantong sebesar 35.000 rupiah untuk sekali 

jalan. Padahal, menurut sang supir jarak antara ibu kota kecamatan 
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dengan lembang ini terbilang cukup dekat, hanya sekitar tujuh atau 

delapan kilo meter saja.  

Jarum jam di Handphone telah menunjuk angka 14.30 di saat 

saya tiba di pusat Lembang Ballopasange. Gemericik air yang 

melewati batuan membentuk busa putih sedikit mengobati perjalanan 

saya yang cukup menegangkan urat tangan untuk berpegangan di 

pintu mobil. Pusat lembang ini, oleh sang supir yang ternyata 

merupakan orang asli di lembang ini menyebutnya sebagai ‘minanga’ 

yang berarti persimpangan atau pertemuan dua aliran sungai. 

Memperhatikan aliran sungai di lembang ini memang menunjukkan 

seperti apa yang dikatakan oleh sang supir. Minanga memang dibelah 

oleh dua aliran sungai, dimana satu alirannya berasal dari sebelah 

timur lembang dan satu aliran lainnya berasal dari sebelah utara 

lembang.  

Setelah mengangkut barang dari mobil yang saya tumpangi, 

akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di salah satu rumah warga 

yang merupakan keluarga dari bidan yang saya temui di Puskesmas 

Malimbong. Rumah yang saya tempati berada tepat di pinggiran 

sungai yang membelah Lembang Ballopasange. Setelah berbenah, 

saya kemudian saling berkenalan dengan kepala rumah tangga 

sekaligus mengutarakan tujuan saya berada di Lembang 

Ballopasange. Rumah yang saya tempati adalah rumah salah satu 

warga yang cukup di kenal di Lembang Ballopasange. Sebut saja 

namanya adalah Pak Welli. Ia tinggal bertiga dengan istri dan anaknya 

yang masih duduk di bangku SMA. Perbincangan kami seputaran 
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perjalanan saya dari pusat kecamatan hingga ke Lembang 

Ballopasange. ‘bagaimana perjalanannya, capek?’, tanya pak Welli. 

‘disini itu susah, kami itu perlu sekalipi baru ke kota. Biasanya adapi 

orang meninggal atau menikah baru kami keluar, itu juga kami 

patungan untuk sewa mobil truk. Jadi jangan heran disini itu banyak 

mobil truk tidak saja angkut pasir ato batu tapi orang juga itu di angkut, 

itumi kendaraan kami disini, karena tidak ada mobil angkutan seperti di 

kecamatan lain.’ Ungkap Pak Welli dengan logat Torajanya yang khas.  

Sewaktu Sa’dan masih tergabung dengan Kecamatan Sesean, 

menurut Pak Welli, kondisi jalan sangat parah. Menurutnya jalan aspal 

di tahun 1990an hanya sampai di pusat Kecamatan Sesean, tepatnya 

di Pangli. Setelah melewati Pangli, jalan hanya dipadatkan oleh batu-

batu sungai sampai di lembang ini. Melewati lembang ini, menurut Pak 

welli sudah tidak ada lagi. Hanya berupa rintisan jalan saja. Dulu 

katanya, masyarakat jika ingin ke lembang lain, pada saat kendaraan 

roda dua masih sedikit, hanya mengandalkan kaki mereka. Bahkan 

menurut Pak Welli sampai sekarangpun masyarakat masih ada yang 

berjalan kaki sampai di ibu kota kabupaten. ‘anak saya yang SMA, dulu 

waktu belum ada ojek, dia jalan kaki itu ke Malimbong (ibu kota 

kecamatan), jadi kalo ada kegiatan yang dilakukan pagi hari, kita harus 

memangmi bangun pagi berangkat karena tidak didapatmi itu acara 

kalo siang baru kita kesana’, ungkap Pak welli lagi. 

‘disini itu dulu, sebelum ada itu Puskesmas pembantudiatas, 
kalo kita sakit harus memangmeki pesan mobil, kalo tidak dapat 
terpaksa itu kita jalan kaki ke puskesmas, tapi kalo sakit-sakit 
biasaji, kita beli saja obat di warung, karena lebih mahalmi 
ongkosnya mobil disbanding periksanya. Jadi kalo ibu-ibu itu 
kalo mau melahirkan terpaksa kita panggil saja to’ mappakianak 
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ato mereka saja yang melahirkan sendiri, karena susah 
memang untuk ke puskesmas kalo tidak ada kendaraan. 
Sekarang itu enakmi yang penting ada uang dan adaji ojek bisa 
meki langsung ke puskesmas ato naik saja ke puskesmas 
pembantu, dulu, uuu, jangmi bilang susahnya, sekarang saja itu 
kalo mau ki ke kota berapa itu harus dibayar 30.000 satu kali 
jalan, lama lagi, jalan rusak, mendaki, belum lagi itu kalo hujan, 
longsor’.  

Pembicaraan akhirnya berakhir setelah istri Pak Welli 

mempersilahkan kami untuk menyantap makan malam meskipun pada 

saat itu jam di Handphone saya baru menunjukkan pukul 17.45. Pak 

Welli mengatakan bahwa kebiasaan makan malam mereka lebih awal 

dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Kebiasaan waktu 

makan yang lebih awal tersebut, menurut Pak Welli lebih diakibatkan 

oleh rata-rata suhu di Toraja terbilang cukup dingin sehingga jika 

makannya di malam hari akan memperlambat waktu istirahat mereka.  

Setelah menyantap makan malam, Pak Welli bersama istri dan 

anak gadisnya telah berada di depan televisi yang terbilang inchnya 

berukuran besar. Dalam kesempatan itu, mereka sedang asyik 

menonton sinetron. Tidak banyak percakapan yang terlontar dari mulut 

mereka, selaian dari decak kagum mereka menyaksikan begitu megah 

dan mewahnya apa yang tampil di layar televisi mereka. dalam 

gurauannya, Pak welli membandingkan bagaimana kondisi jalan yang 

dimiliki daerahnya dengan kondisi jalan yang nampak dalam layar 

televisi yang sedang ditontonnya. Ia mengatakan bahwa andaikan 

semua hal yang terteayang tersebut sama dengan daerahnya 

kemungkinan besar masyarakat yang berada di lembangnya sudah 

bisa melakukan aktivitas sehari mereka dengan lancar. Mereka tidak 

akan berpikir keras lagi untuk memutuskan bagaimana anak mereka 
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harus sekolah, bagaimana istri-istri mereka harus ke pasar, bagaimana 

mereka harus menjual hasil bumi mereka.  

2. Geografi dan Demografi Ballopasange 

Lembang Ballopasange merupakan bagian wilayah 

administrative dari Kecamatan Sa’dan. Letaknya berada di utara ibu 

kota kecamatan yang berjarak ± tujuh km atau jika titik berangkat dari 

ibu kota kabupaten (Rantepao) berjarak ± 29 km. Lembang ini 

merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 1.500 diatas 

permukaan laut. Berada diatas ketinggian 1.500 membuat suhu di 

Lembang Ballopasange terbilang cukup dingin. Tak ayal suhu yang 

dingin mengharuskan saya untuk menggandakan pakaian tebal yang 

saya gunakan. Bagi saya yang tidak terbiasa dengan suhu yang dingin 

menggunakan kaos kaki di dalam rumah menjadi bahan senyuman 

keluarga Pak Welli. Bagi penduduk asli Lembang Ballopasange sendiri, 

meskipun sudah terbiasa dengan kondisi tersebut masih menggunakan 

sarung dan jaket yang cukup tebal.  

Luas Lembang Ballopasange 4.56 km² dengan jumlah 

penduduk 1.186 jiwa yang tersebar di empat dusun yaitu Dusun 

Pa’pararukan, Dusun Rompon, Dusun Punti dan Dusun Lempo. 

Keempat dusun ini dipisahkan atas potongan sungai yang 

membentang di Lembang Ballopasange. Kondisi alam yang sebagian 

besar perbukitan mengharuskan saya harus menaiki beberapa gunung 

untuk sampai di setiap pusat dusun berada. Sebetulnya jarak antar 

dusun satu dengan dusun yang lainnya tidaklah terlalu berjauhan 

hanya karena kondisi geografis yang pada umumnya berbukit 
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sehingga membuat waktu tempuh terbilang lama. Bagi para warga 

untuk menuju ke dusun lainnya pada umumnya menggunakan jalan-

jalan setapak atau mereka biasa menyebutnya sebagai jalan sawah 

yang masih terbilang belum tersentuh sama sekali dengan beton 

ataukah batako sebagaimana yang terlihat di daerah perkotaan. Bagi 

mereka yang sudah terbiasa dengan kondisi jalan tersebut dalam 

kondisi basah atau becekpun mereka terlihat santai saja melewatinya. 

Jalan setapak yang saya maksudkan sebetulnya bukanlah merupakan 

jalanan umum yang memang sengaja diperuntukkan untuk 

menghubungkan antara dusun satu dengan dusun lainnya. Meskipun 

demikian selain jalan setapak sudah ada beberapa jalan yang terbilang 

lebar dan sudah dibeton. Jalan yang yang sudah dibeton ini sudah bisa 

dilalui oleh kendaraan roda empat. Jalan yang ada ini membuat 

mobilisasi masyarakat bisa lebih memudahkan mereka untuk 

menjangkau pusat desa.   

Tabel 2 
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKS RASIO DIRINCI PER LEMBANG/KELURAHAN DI 

KECAMATAN SA'DAN, 2010 
LEMBANG/KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH SEKS RATIO (%) 

SA'DAN ANDULAN 389 379 768 103 
SA'DAN TIROALLO 761 770 1531 99 
SA'DAN AMATALLO 685 658 1343 104 
SANGKAROPI 949 957 1906 99 
SA'DAN MALIMBONG 560 568 1128 99 
SA'DAN PEBULIAN 547 561 1108 98 
SA'DAN BALLO PASANGE 613 573 1186 107 
SA'DAN LIKULAMBE' 808 842 1650 96 
SA'DAN PESONDONGAN 699 683 1382 102 
SA'DAN ULUSALU 1516 1405 2921 108 

JUMLAH 7527 7396 14923 102 
sumber : Kecamatan Sa’dan dalam angka (diolah oleh Peneliti) 

 

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.186 jiwa tersebut, 

Lembang Ballopasange memiliki kepadatan penduduk sebanyak 260 

jiwa/km² dimana jumlah rumah tangga sebanyak 204 rumah tangga. 

Rata-rata rumah tangga yang ada bermukim secara berkelompok pada 
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daratan-daratan atau perbukitan. Dari pengamatan yang saya lakukan 

selama melakukan penelitian, pemukiman penduduk terbilang padat di 

bantaran sungai sa’dan dan selebihnya rumah penduduk berada diatas 

perbukitan dimana pola pemukiman mereka biasanya berada dalam 

satu pertalian kekerabatan tongkonan.  

Table 3 
BANYAKNYA RUMAH TANGGA, PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK DIRINCI PER 

LEMBANG/KELURAHAN DI KECAMATAN SA'DAN, 2010 

LEMBANG/KELURAHAN RUMAH TANGGA LUAS (KM²) KEPADATAN 
(JIWA/KM²) 

SA'DAN ANDULAN 274 5.7 135 
SA'DAN TIROALLO 236 4.83 317 
SA'DAN AMATALLO 244 9.27 145 
SANGKAROPI 450 12 159 
SA'DAN MALIMBONG 318 9.43 120 
SA'DAN PEBULIAN 148 4.04 274 
SA'DAN BALLO PASANGE 204 4.56 260 
SA'DAN LIKULAMBE' 585 10.92 151 
SA'DAN PESONDONGAN 312 9.74 142 
SA'DAN ULUSALU 340 10 292 

JUMLAH 3111 80.49 185 
sumber : Kecamatan Sa’dan dalam angka (diolah oleh Peneliti) 

Bagi pemukiman yang berada di bantaran sungai sa’dan, 

dengan mengikuti geografi daratan sebagian besar rumah warga 

nampak berada dalam satu deretan panjang. Rumah-rumah dalam 

deretan tersebut berada di sisi kiri dan kanan badan jalan. Rumah 

penduduk yang berada pada deretan jalan ini terdiri dari beragam rupa 

jenis bangunan mulai dari bangunan yang bisa dikatakan gubuk, semi 

permanen hingga permanen. Apa yang terlihat selama saya berada di 

lapangan penelitian, rumah yang berdinding kayu dan beratap seng 

merupakan model rumah yang paling banyak saya jumpai dalam 

deretan rumah yang ada. Berkenaan dengan arah rumah, masyarakat 

Toraja secara umum masih mempercayai bahwa rumah haruslah 

menghadap utara. Menurut Pak Welli, masyarakat mempercayai arah 

tersebut memberi arti tentang konsep penghormatan mereka tentang 

makna kehidupan orang Toraja.   
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Di sekitaran pasar, berkumpul rumah-rumah yang (maaf) 

terbilah kumuh yang hanya berukuran 6 X 4 meter bahkan masih ada 

yang kurang dari ukuran tersesbut. Rumah-rumah yang berada 

disekitaran pasar tersebut dulunya merupakan rumah singgah bagi 

para pedagang yang berada jauh dari Lembang Ballopasange namun 

akhirnya dijadikan tempat tinggal. Dibangunnya rumah-rumah tersebut 

didasarkan pada tidak tiap harinya pasar digelar di Lembang 

Ballopasange. Di Lembang Ballopasange sendiri hari pasar dihitung 

dalam rentangan lima hari dalam seminggunya.  

Kembali pada persoalan pemukiman, bagi warga yang berada di 

perbukitan biasanya dalam rumpun yang sama. Di pemukiman 

tersebut sebagaimana yang terlihat biasanya berkumpul tiga sampai 

lima bangunan rumah dan biasanya memiliki satu tongkonan. Namun 

ada juga pemukiman yang memiliki beberapa tongkonan dan alang16 

dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh kebangsawanan atau 

kemampuan dari rumpun keluarga. Pada umumnya tongkonan yang 

ada jarang sekali menjadi rumah tinggal. Ia (tongkonan) hanya menjadi 

simbolisasi dari ikatan rumpun keluarga yang memiliki kemampuan. 

Namun ada juga beberapa tongkonan yang saya jumpai menjadi 

rumah tinggal, biasanya, menurut Pak Rian, mereka yang tinggal 

tersebut belum memiliki rumah atau mereka ada juga yang tinggal 

yang ditunjuk untuk menjaga tongkonan karena pemilik tongkonan 

sedang merantau. Rumah-rumah yang berada dalam satu lingkup 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Alang merupakan bangunan kecil berbentuk tongkonan yang biasanya difungsikan sebagai lumbung padi dan 
biasanya digunakan sebagai penanda dari kepemilikan seorang anak yang telah berhasil. Alang juga merupakan 
‘tempat duduk’ bagi pemilik atau yang masih memiliki pertalian darah dengan pemiliknya pada saat digelar suaut 
acara adat. 
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tongkonan beragam bentuk, ada yang permanen, semi permanen, 

bahkan ada pula yang hanya gubuk semata.   

Sebagain besar masyarakat Lembang Ballopasange memiliki 

mata pencaharian sebagai petani sawah dan kebun. Sawah yang 

dimiliki pada umumnya terletak di daerah perbukitan. Dari hasil 

wawancara yang saya lakukan dengan aparat lembang, bisa dikatakan 

85% masyarakat Lembang Ballopasange mengandalkan hasil bumi 

mereka sebagai sumber mata pencaharian mereka. Selebihnya 

merupakan pegawai negeri sipil/swasta, buruh, dan pedagang.  

Bagi warga yang berada di bantaran sungai sa’dan, masuknya 

pengusaha tambang galian golongan C di Lembang Ballopasange 

sekitar tahun 2009 memberi berkah bagi mereka. Mereka yang pada 

umumnya petani, dimasa setelah musim tanam atau panen mereka 

menyempatkan diri untuk mengumpulkan pasir dan kerikil. Pekerjaan 

untuk mengumpulkan pasir dan kerikil ini dilakukan oleh beberapa 

rumah tangga dimana setiap anggota keluarga mereka ikut terlibat 

didalamnya baik istri maupun anak mereka. Menurut mereka 

penghasilan dalam mengumpulkan pasir dan kerikil dari sungai cukup 

membantu mereka dalam pendapatan ekonomi rumah tangga mereka. 

Menurut Pak Welli, dalam satu bulan, bagi rumah tangga yang rajin 

mengumpulkan kerikil dan pasir terlebih jika memiliki pompa air bisa 

mendapatkan penghasilan diatas satu juta rupiah. Namun bagi mereka 

yang tidak memiliki pompa air, mereka bisa mendapatkan penghasilan 

sebanyak 500.000 – 600.000 rupiah dalam sebulannya. 
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Dari beberapa wawancara yang saya lakukan dengan salah 

satu tokoh masyarakat di Lembang Ballopasange, untuk kegiatan 

pertanian berupa petani sawah masih terbilang subsisten. Hal ini 

dilakukan dikarenakan rata-rata petani sawah ini hanya memiliki lahan 

pertanian yang hanya memenuhi kebutuhan nasi mereka. Namun bagi 

warga yang memiliki kebun kopi selain dikonsumsi sendiri juga 

diperuntukkan untuk dijual pada saat pasar digelar di lembang mereka. 

Penghasilan lain dari hasil bumi berupa kakao atau coklat juga 

merupakan pendapatan rumah tangga para warga Lembang 

Ballopasange. Penghasilan dari hasil bumi mereka yang dijual ini 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka 

termasuk kebutuhan dalam menghadiri pesta rambu solo’ ataupun 

rambu tuka’ yang sudah menjadi ritual mereka. 

Untuk pembagian upah kerja antara laki-laki dan perempuan 

khususnya bagi buruh tani di Lembang Ballopasange tidaklah berbeda. 

Perbedaan hasil dari kegiatan menanam ataupun panen merupakan 

ukuran untuk pemberian upah kerja. Menurut keterangan Pak Welli, 

rata-rata upah buruh tani yang berlaku di Lembang Ballopasange juga 

tergantung dari kesepakatan dari para warga. Menurutnya bagi warga 

yang tidak memiliki sawah, upah yang didapatkan bisa digantikan 

dengan padi yang dipanen, hal ini berarti mereka tidak perlu diupah 

dengan rupiah. 

Salah satu warga, saya sebut saja namanya Pak Paulus (nama 

disamarkan oleh peneliti), menyatakan bahwa antara laki-laki dan 

perempuan khususnya di Lembang Ballopasange, meskipun ada 
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pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga bahwa laki-laki 

(suami) adalah pencari nafkah namun dalam kenyataannya 

perempuan (istri) bisa juga turut membantu dalam menambah pundi-

pundi keuangan rumah tangga. Hal ini nampak jelas pada kegiatan 

pengumpulan pasir dan kerikil yang dilakukan oleh warga di bantaran 

sungai sa’dan. Menurutnya jika perempuan (istri) tidak ikut membantu 

mengambil dan mengumpulkan pasir atau kerikil rumah tangga mereka 

akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sekolah, 

kesehatan dan terlebih ritual rambu solo’ dan rambu tuka’ mereka.  

B. SEKILAS TENTANG EMPAT RUMAH TANGGA INFORMAN 

Empat rumah tangga ini merupakan rumah tangga yang saya 

jadikan informan utama dalam penelitian saya. Secara sengaja, saya 

ungkapkan dalam Bab ini karena saya ingin mengungkapkan keseharian 

mereka. Hal yang akan saya ungkap dalam keseharian mereka terkhusus 

dalam persoalan mata pencaharian mereka dan sosialisasi mereka dalam 

kehidupan bertetangga mereka. 

Sebagaimana penamaan seseorang dalam keseharian Mayarakat 

Toraja, nama belakang pada nama seseorang merupakan nama anak 

pertama yang mereka miliki. Begitupun halnya dengan ketiga nama yang 

saya sebutkan dalam penggambaran di bagian Bab ini. 

1. Rumah Tangga Ma’ Rian 

Ma’ Rian adalah seorang istri dari seorang suami yang saya 

sebut saja Pak Rian. Umur Ma’ Rian saat saya melakukan penelitian 

telah menginjak 47 Tahun. Perawakannnya yang kurus dengan kulit 

yang sedikit hitam memperlihatkan kondisinya seturut dengan 
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umurnya. Ma’ Rian sendiri hanya mengenyam pendidikan setingkat 

SMP namun terhenti pada saat kelas satu dikarenakan orang tuanya 

tidak mampu untuk membiayai sekolahnya. Suaminya sendiri hanya 

mampu mengenyam pendidikan di tingkat SD itupun tidak sempat ia 

tamatkan. Pada saat saya melakukan penelitian ia baru saja 

melahirkan anaknya yang ke sembilan. Ia dan keluarganya tinggal 

dalam sebuah rumah semi permanen beratapkan daun rumbia, 

berdinding bambu dan berlantaikan tanah. Rumahnya berada tepat di 

pinggiran sungai Sa’dan yang memungkinkan kesehariannya 

mengandalkan bantaran sungai tersbut. Halaman rumahnya kurang 

lebih seukuran lapangan bola volley. Dulunya, sebelum ia memiliki 

tempat tinggal sendiri ia tinggal bersama orang tuanya di lingkungan 

Tongkonan Punti yang merupakan salah satu tongkonan terbesar di 

Lembang Ballopasange. Rumahnya yang terbilang kecil, memiliki tiga 

ruangan, yaitu satu ruangan tidur, ruangan keluarga dan dapur. Tidak 

nampak dari rumah tersebut memiliki tempat buang air kecil maupun 

besar. Menurut Ma’ Rian untuk keperluan mandi, cuci dan kakus 

diserahkan sepenuhnya di sungai dimana mereka tinggal.  

Ma’ Rian memiliki sembilan orang anak dimana ke tiga anaknya 

(anak pertama – ketiga) telah merantau di propinsi lain. Anak 

pertamanya adalah seorang laki-laki yang telah berkeluarga dan 

umurnya saat saya penelitian telah menginjak umur ke 26 tahun. Ke 

sembilan anaknya terdiri dari lima orang laki-laki dan empat orang 

perempuan. Menurut Ma’ Rian, rata-rata anak yang dilahirkan berjarak 
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dua tahun. Meskipun Ma’ Rian memiliki sembilan orang anak ia hanya 

delapan kali melahirkan karena dua anaknya terlahir kembar. 

Pak Rian saat saya melakukan penelitian berumur 54 tahun. Ia 

sendiri adalah seorang petani sawah yang mengelola beberapa petak 

kecil sawah yang dimiliki dari hasil warisan orang tuanya. Selain 

menggarap sawahnya sendiri ia juga tidak jarang untuk menjadi buruh 

tani di saat tetangganya melakukan panen raya. Selain bertani ia juga 

merupakan salah satu pengumpul kerikil dan pasir di Lembang 

Ballopasange. Sebagian besar waktunya ia gunakan berada di sungai 

untuk mengumpulkan pasir dan kerikil di saat musim tanam atau panen 

telah berakhir. Dalam kegiatannya mengumpulkan pasir dan kerikil istri 

dan anaknya yang telah menginjak usia sekolah turut membantu. Bagi 

anak-anaknya secara khusus mengangkut pasir atau kerikil dengan 

gerobak yang telah dikumpulkan di pinggiran sungai. Istrinya sendiri 

tidak jarang ikut membantu secara langsung di sungai untuk 

mengangkat atau mengumpulkan batu. 

Bagi mereka mengumpulkan pasir dan kerikil tidaklah 

memerlukan waktu khusus, namun disaat air naik (banjir) biasanya 

mereka lebih intens untuk mengumpulkan pasir dan kerikil. Menurut 

mereka disaat itulah mereka sebenarnya bisa mendulang kerikil atau 

batu yang lebih banyak. Pak Rian berpendapat bahwa justru disaat 

banjir datang, penduduk yang berprofesi pengumpul pasir dan kerikil 

bisa mendapatkan pendapatan yang banyak.  

Rata-rata penghasilan Pak Rain jika diakumaliskan secara 

merata dalam tiap bulannya berkisar 450.000 – 600.000 rupiah. 
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Penghasilan itulah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari mereka 

dan dalam kondisi tertentu di saat ada pesta. Pak Rian mengatakan 

bahwa penghasilan itu pada dasarnya tidaklah cukup jika di dasarkan 

pada tingkat kebutuhan keluarga. Namun karena kebutuhan pangan 

masih bisa didaptkan dari alam dan masih kuatnya ikatan kekerabatan 

sehingga mereka tidaklah terlalu kuatir keluarganya akan kekurangan 

makanan. Pola hidup sederhana dengan memprioritaskan kebutuhan 

pokok masih diterapkan oleh keluarga Pak Rian. Dalam urusan 

sandang misalnya mereka tidaklah terlalu ‘mempedulikan’. ‘selama 

masih ada bisa dipake pergi ibadah, pakaian mewah itu tidak perluji, 

yang penting ada pakaian anak-anak ke sekolah, banyak juga keluarga 

yang biasa kasi kami pakaian’. 

Sebelum Pak Rian menempati rumahnya sekarang, ia bersama 

istrinya pernah tinggal di Kota Makassar, bahkan pernah merantau di 

Malaisia selama beberapa tahun. Di Kota Makassar ia tinggal di 

Kecamatan Biringkanaya. Disana ia menjadi buruh nelayan seorang 

pedagang ikan yang terbilang sukses di Kota Makassar. Sedangkan di 

Malaisia ia menjadi buruh tani kebun kelapa sawit.  

Dalam urusan bertetangga, Ma’ Rian dan keluarganya yang 

sebagian besar dilakukan pada saat mereka melakukan aktivitas di 

bantaran sungai. Beragam hal bisa mereka ceritakan pada saat 

mereka berada di sungai, mulai dari persoalan tetek bengek rumah 

tangga sampai dengan urusan sekolah anak-anak mereka. Informasi 

tentang posyandu misalnya mereka bisa dapatkan di sela-sela 

pembicaraan mereka di sungai.  
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2. Rumah Tangga Ma’ Angga 

Ma’ Angga tinggal bertiga dengan anaknya yang masih kecil. 

Anaknya yang pertama adalah seorang perempuan yang tengah 

menginjak kelas empat SD. Umur Ma’ Angga saat saya melakukan 

penelitian kurang lebih 35 tahun. Ma’ Angga sendiri terbilang ‘subur’ 

jika dilihat dari bandannya. Berkenaan dengan pendidikan yang pernah 

dienyamnya ia pernah melanjutkan pendidikan setingkat akademi 

namun terhenti di semester awal dikarenakan persoalan biaya.  

Ma’ Angga sendiri bukanlah warga asli di Lembang 

Ballopasange meskipun pada dasarnya ia masih memiliki ikatan 

kekeluargaan dengan suaminya yang merupakan warga asli Lembang 

Ballopasange. Ia adalah salah satu warga salah satu Lembang yang 

masih berada dalam lingkup administrative Kecamatan Sa’dan. 

Katanya perjumpaannya dengan suaminya di saat ia masih mengeyam 

pendidikan di salah satu akademi di Ibu Kota Kabupaten. Suaminya 

sendiri, menurut Ma’ Angga adalah perantau yang hebat. Menurut Ma’ 

Angga, sudah banyak propinsi yang dijelajahi oleh suaminya untuk 

mendapatkan sesuap nasi keluarganya. Saat saya melakukan 

penelitian, suami Ma’ Angga tengah berada di Pulau Irian dan bekerja 

sebagai petambang di salah satu tambang nikel yang terbilang besar di 

Tanah Papua.  

 Ma’ Angga tinggal bersama ketiga anaknya di sebuah rumah 

panggung yang tidak terlalu besar. Rumah panggung yang ditempati 

itupun terbilang pendek jika dibandingkan dengan rumah panggung 

pada umumnya, mungkin hanya butuh mengangkat kaki diatas lutut 
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saja sudah bisa mencapai lantai dasar rumah Ma’ Angga. Hanya ada 

satu ruang tidur di rumah Ma’ Angga dan di bagian belakang terdapat 

ruang dapur yang hanya berlantaikan tanah. Rumah Ma’ Angga 

sendiripun terletak di tanah yang masih merupakan bagian dari 

lungkungan pasar yang ada di Lembang Ballopasange. Tanah yang 

ditempati oleh rumah Ma’ Angga dimiliki oleh salah satu bangsawan di 

Lembang Balopansange yang masih memiliki hubungan keluarga yang 

cukup dekat dengan suaminya. 

Dikarenakan rumah dimana ia berada berada dalam lingkungan 

pasar, untuk persoalan pergaulan sehari-hari, Ma’ Angga sangat 

mudah melakukan sosialisasi bersama dengan tetangganya. Terlebih 

jika hari pasar, tidak jarang rumahnya menjadi tempat kumpul bagi 

para ibu-ibu yang berasal dari luar Lembang, meskipun rumahnya 

terbilang cukup kecil. ‘lumayan buat tambah teman kalo mereka datang 

ke rumah kami, kan rejeki juga itu kala banyak orang’, ungkap Ma’ 

Angga dalam logat Malaisianya yang masih lekat.  

Ma’ Angga sendiri dalam kesehariannya, untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya selain mengandalkan kiriman dari sang 

suami, mau tidak mau ia juga harus mendapatkan penghasilan 

tambahan. Menurutnya, meskipun pendapatan suaminya sangat cukup 

untuk keperluan rumah tangganya namun kiriman dari sang suami 

terkadang terlambat disebabkan oleh akses pengiriman yang dirasa 

sulit untuk sampai di Lembang Ballopasange. Untuk menutup 

keterlambatan tersebut ia biasanya mengumpulkan pasir dan kerikil 

pula di sungai. Ia juga terkadang menjadi buruh tani pada saat masa 
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tanam atau masa panen tiba. ‘saya itu suka bekerja, susah sekali kalo 

tidak bekerja, badan sakit semua’, kisahnya. Ma’ Annga bersama 

suaminya juga pernah merantau di Malaisia untuk beberap tahun 

lamanya. Disana ia menjual makanan di perkebunan sawit dimana 

suaminya menjadi pekerjanya. Melalui pekerjaan yang dilakukannya di 

Malaisia, Ma’ Angga memiliki banyak pengalaman yang berkenaan 

dengan persoalan persalinan dimana menurut pengakuannya ia ada 

banyak melihat dan membantu persalinan para ibu-ibu yang juga 

merupakan pekerja dari kampung halamannya. 

3. Rumah Tangga Ma’ Kaso 

Bagi Ma’ Kaso sendiri tinggal di poros jalan kecamatan 

merupakan keberuntungan baginya. Rumahnya panggungnya 

memanjang hampir 12 meter menyusuri pinggiran jalan. Ma’ Kaso 

tinggal bersama suami dan kesepuluh anaknya. Rumahnya berdinding 

kayu dan separuh atapnya beratapkan seng. Rumahnya tersekat 

berdasarkan fungsinya masing-masing. Secara sepintas diibaratkan 

rumah-rumah kost yang ada diperkotaan.  

Umur Ma’ Kaso sudah menginjak 49 tahun sedangkan 

suaminya berbeda 10 tahun lebih dengannya. Anaknya yang pertama 

telah berumur 30 tahun dan yang paling bungsu masih berumur emapt 

tahun. Badannya yang kurus sedikit memperliatkan perutnya yang 

menurutnya tengah hamil emapt bulan pada saat saya melakukan 

penelitian di Lembang Ballopasange.  

Ma’ Kaso beserta suaminya, menurut pengakuannya sendiri 

tidak pernah mengenyam pendidikan yang memadai. Ma’ Kaso sendiri 
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hanya mengenyam pendidikan kelas tiga SD sedangkan suaminya 

memang tidak pernah mengenyam pendidikan. Suaminya adalah 

petani sawah dan pengumpul pasir dan kerikil. Anaknya yang pertama 

dan kedua bekerja sebagai sopir angkutan kota di Rantepao. Menurut 

Ma’ Kaso, ‘karena kami ini orang miskin, sudah sewajarnya semua 

anak ikut membantu kami bekerja, anak-anak harus diajarkan sejak 

kecil itu bekerja, membantu orang tua, anak saya yang kelas lima SD 

itu sudah bantu saya di sawah’. 

Sawah yang dimiliki oleh keluarga Ma’ Kaso sendiri terletak jauh 

dari rumah dimana ia bertempat tinggal. Pernah suatu waktu saya 

bersama Ma’ Kaso menyambangi sawahnya. Kondisi jalan setapak 

yang licin ditambah dengan jalurnya yang harus mendaki membuat 

saya lumayan terengah-engah. Namun mungkin karena kebiasaan Ma’ 

Kaso naik turun gunung membuat ia tak sedikitpun nampak kelelahan 

menaiki pundak gunung dimana sawahnya berada.  

Ma’ Kaso terbilang aktif di Lembangnya, ia cukup dikenal di 

seantero lembangnya. Hal itu disebabkan oleh orang tuanya dulu 

adalah seorang to’ mappakianak dan Ma’ Kaso sendiri biasa dipanggil 

untuk menjadi juru masak di saat ada pesta digelar. Keluwesannya 

dalam bergaul sangat nampak pada saat saya berkunjung ke 

rumahnya. Tidak sedikit remaja, laki-laki maupun perempuan, 

berkumpul di rumahnya. Hal itu dimungkinkan oleh karena baik Ma’ 

Kaso ataupun suaminya sangat membebaskan remaja-remaja yang 

datang untuk ‘memperlakukan’ rumahnya ibarat rumah sendiri bagi 

mereka yang datang. 
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4. Rumah Tangga Ma’ Roni 

Ma’ Roni terbilang masih muda, ia memiliki empat orang anak, 

dua diantaranya adalah anak kembar yang sedang lucu-lucunya. Ma’ 

Roni sendiri dalam kesehariannya selain sebagai ibu rumah tangga, ia 

juga membuka warung klontongan di rumahnya. Ia tinggal bersama 

suami dan ke empat anaknya. Ia terbilang muda untuk seorang ibu dari 

empat orang anak. Umurnya saat saya melakukan penelitian jalan 27 

tahun. Ia adalah lulusan SMA di kabupaten diluar Kabuapaten Toraja 

Utara. Ia sendiri bersuku bangsa bugis. Suaminya adalah seorang 

pemuda asli Lembang Ballopasange. Setiap harinya, sang suami 

bekerja mengumpulkan pasir dan kerikil dengan menggunakan pompa. 

Menggunakan pompa secara otomotis membuat penghasilan dari 

mengumpulkan pasir dan kerikil lebih banyak disbanding warga lain 

yang hanya mengandalkan tenaga saja.  

Ma’ Roni bermukim di rumah semi permanen berlokasi di dalam 

lingkungan pasar. Rumahnya terbilang besar dibandingkan rumah-

rumah yang berada di sekitar pasar. Rumahnya terdiri dari satu ruang 

tidur, satu ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang keluarga dan satu 

lagi ruang dapur. Di ruang tamu terpajang TV berukuran 17 inci yang 

menjadi tempat para tetangganya untuk mendapatkan hiburan di kala 

malam hari.  

Anaknya yang pertama telah menginjak usia kelas empat SD, 

anak kedua kelas satu SD dan anaknya yang terakhir adalah kembar 

yang masih menyusu. Dalam keseharian mereka untuk persoalan 

konsumsi sehari-hari, menurut pengakuan Pak Roni, dengan 
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penghasilan yang ia miliki sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari mereka.  

Rumahnya yang berada di sekitaran pasar membuat rumahnya 

selalu ramai dijadikan sebagai tempat nongkrong bagi tetangga-

tetangganya. Terlebih lagi di rumahnya terdapat TV yang membuat 

para tetangga datang di malam hari. Rata-rata mereka yang datang 

adalah ibu-ibu bersama dengan anak-anak mereka. 

C. FASILITAS KESEHATAN DAN PETUGAS KESEHATAN 

Dua tahun terakhir, akhirnya Lembang Ballopasange memiliki 

Puskesmas Pembantu (puskesmas pembantu) kisah Bapa’ Melan salah 

satu guru di Lembang Ballopasange. Puskesmas pembantu yang tersebut 

berupa bagunan permanen yang berdinding tembok. Dilihat sepintas 

ukuran puskesmas pembantu ini terbilang cukup besar, mungkin luasnya 

kurang lebih 6 X 12 m2. Puskesmas pembantu ini terdiri dari ruang periksa 

bidan dan ruang tunggu pasien. Dibagian lainnya adalah ruang yang 

dijadikan sebagai tempat tinggal bidan Juli. 

Keberadaan puskesmas pembantu di Lembang Ballopasange 

membuat masyarakat tidak lagi terlalu menjadikan Puskesmas Malimbong 

sebagai salah satu tempat mereka dalam memeriksakan kesehatan 

mereka. Meskipun tidak jarang petugas kesehatan (bidan) tidak berada di 

tempat. Hal yang disayangkan adalah di puskesmas pembantu belum 

tersedia fasilitas kesehatan (alat kesehatan) yang memadai. Pak melan 

menuturkan bahwa ‘jangankan peralatan kesehatan semacam alat infus, 

kursi, meja dan tempat periksa saja pinjaman dari sekolah, bagaimana 

orang bisa mengandalkan puskesmas pembantu kalo begitu, tapi sukurlah 



	  

Kianak Kalena …, Ismail Ibrahim, Antropologi, Universitas Hasanuddin, 2013 75 

sudah ada, bisa dipake untuk posyandu desa, kasihan masyarakat kalo di 

rumah-rumah penduduk diadakan, susah naik turun gunung’. 

Keberadaan puskesmas pembantu di Lembang Ballopasange 

memungkinkan pelayanan posyandu tidak lagi terlalu mengandalkan 

rumah-rumah kader posyandu lagi. Meskipun demikian untuk dusun yang 

berada jauh dari puskesmas pembantu, keberadaan posyandu yang 

berjumlah dua buah di Lembang Ballopasange masih tetap diaktifkan 

dengan mengingat akses masyarakat yang masih terbilang jauh dan 

susah untuk dijangkau. 

Table 4 
BANYAKNYA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DIRINCI PER LEMBANG/KELURAHAN DI KECAMATAN SA'DAN, 2010 

LEMBANG/KELURAHAN RUMAH SAKIT PUSKESMAS/PUSKE
SMAS PEMBANTU 

RUMAH SAKIT 
BERSALIN BKIA POSYANDU 

SA'DAN ANDULAN 0 0 0 1 
SA'DAN TIROALLO 0 1 1 2 
SA'DAN AMATALLO 0 0 0 2 
SANGKAROPI 0 1 0 3 
SA'DAN MALIMBONG 0 0 0 2 
SA'DAN PEBULIAN 0 0 0 1 
SA'DAN BALLO PASANGE 0 1 0 2 
SA'DAN LIKULAMBE' 0 0 0 2 
SA'DAN PESONDONGAN 0 1 0 1 
SA'DAN ULUSALU 0 1 1 2 

JUMLAH 0 5 2 18 
sumber : Kecamatan Sa’dan dalam angka (diolah oleh Peneliti) 

 
Keberadaan puskesmas pembantu yang berada tepat di pusat 

lembang dan sekaligus berada di pinggiran jalan poros desa 

memungkinkan puskesmas pembantu ini sangat mudah untuk dijangkau 

oleh beberapa warga yang berada di pusat lembang. Dikarenakan belum 

tersedianya failitas yang cukup memadai di puskesmas pembantu baru 

tersebut untuk persoalan penyakit yang meskipun bidan bisa melakukan 

perawatan mengharuskan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang 

berada jauh di luar lembang. Bidan desa yang bertugas menyatakan 

bahwa meskipun ia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan medis 

bagi pasiennya ia tidak berani disebabkan tidak adanya fasilitas yang 
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memadai, akhirnya ia harus merujuk ke puskesmas kecamatan atau ke 

rumah sakit di ibukota kabupaten.  

Di Lembang Ballopasange sendiri untuk petugas kesehatan 

terdapat satu bidan desa dan dua orang mantri atau perawat kesehatan. 

Meskipun bidan desa memiliki tempat tinggal di Puskesmas pembantu 

tidak serta merta selalu berada di tempat. Hal ini dimungkinkan karena 

bida yang bertugas di Lembang Ballopasange bukan merupakan 

penduduk asli lembang. Dalam masa tertentu, berhubung bidan sudah 

bersatus ibu rumah tangga maka hal yang tidak bisa dielakkan adalah 

ketika ia diharuskan untuk ke kampong halamannya untuk melahirkan. 

Kondisi tersebut membuat puskesmas pembantu terkadang tidak 

berpenghuni. 

Table 5 
BANYAKNYA DOKTER, PARAMEDIS DAN DUKUN BAYI DIRINCI PER LEMBANG/KELURAHAN DI KECAMATAN SA'DAN, 2010 

LEMBANG/KELURAHAN 
DOKTER PARAMEDIS DUKUN 

BAYI AHLI GIGI UMUM JUMLAH PERAWAT BIDAN JUMLAH 

SA'DAN ANDULAN 0 0 0 0 0 1 1 1 

SA'DAN TIROALLO 0 0 0 0 0 1 1 1 

SA'DAN AMATALLO 0 0 0 0 0 1 1 1 

SANGKAROPI 0 0 0 0 2 1 3 2 

SA'DAN MALIMBONG 0 1 0 1 0 2 2 1 

SA'DAN PEBULIAN 0 0 0 0 0 1 1 1 

SA'DAN BALLO PASANGE 0 0 0 0 2 1 3 1 

SA'DAN LIKULAMBE' 0 0 0 0 0 0 0 2 

SA'DAN PESONDONGAN 0 0 0 0 0 0 0 2 

SA'DAN ULUSALU 0 0 0 0 0 1 1 3 
JUMLAH 0 1 0 1 4 8 12 15 

sumber : Kecamatan Sa’dan dalam angka (diolah oleh Peneliti) 
     

 Selain memiliki tenaga medis moderen, di Lembang Ballopasange 

sendiri juga memliki satu orang to’mappakianak. Namun menurut 

keterangan dari beberapa warga, to’mappakianak ada cukup banyak di 

Lembang Ballopasange. Perbedaan antara data puskesmas dengan 

warga tersebut lebih diakibatkan oleh pihak puskesmas tidak 

memasukkan to’mappakianak yang belum bermitra sebagai kategori 

dukun beranak. To’mappakianak yang ada di Lembang Ballopasange 
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menurut beberapa informan yang saya wawancarai sudah terbilang 

memiliki umur diatas 50 tahun. Meskipun mereka memiliki usia yang 

terbilang sudah tua, mereka pada umumnya masih memiliki kemampuan 

yang terbilang masih mampu untuk mendatangi masyarakat tatkala tenaga 

atau jasa mereka dibutuhkan.  

Dari keterangan yang saya dapatkan ada empat to’mappakianak 

yang masih terbilang mampu menjalankan perannya sebagaimana 

mestinya, dalam artian bahwa keempat to’mappakianak ini masih aktif 

dalam memberikan jasa mereka meskipun masyarakat yang 

memanggilnya berada di lembang lain. Salah satu to’mappakianak yang 

saya wawancarai mengisahkan bahwa kemampuannya untuk membantu 

ibu-ibu dalam melahirkan ataupun membutuhkan jasanya dalam hal 

mengurut perut ibu hamil juga dilakukan di luar kecamatan bahkan dia 

terkadang dipanggil di luar kabupaten. 

D. GAMBARAN TENTANG IBU HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS 

 ‘Bagi ibu-ibu yang ada di Toraja Utara, rata-rata mereka sudah 

mempercayakan persalinannya ke bidan atau dokter kandungan. 

Begitupun halnya dengan antusiasme mereka dalam memeriksakan 

kehamilan mereka. Yah, puji Tuhan mereka kebanyakan sudah sadar 

akan pentingnya memeriksakan kehamilan mereka’, kisah Kepala Dinas 

Kesehatan Toraja Utara sewaktu bertandang di tempat saya melakukan 

penelitian. Ada banyak hal yang dikisahkan dari beliau, hal yang menarik 

dari kisahnya adalah bagaimana kemudian mereka (masyarakat) bisa ikut 

dalam anjuran untuk mempercayakan proses kehamilan sampai nifas 

mereka. Ada begitu banyak pertemuan dan pendekatan yang ditempuh 
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untuk membujuk masyarakat untuk lebih partisipatif dalam persoalan 

kesehatan kehamilan dan persalinan mereka. Hal yang disampaikannya 

adalah melalui pendekatan budaya dengan mengerti apa keinginan dari 

merelah sebagai ujung tombak untuk merubah pola pikir mereka. 

Dari kisah yang disampaikan Kepala Dinas kepada saya 

berubahnya sikap dan prilaku kesehatan masyarakat sangat tergantung 

pada kemampuan para medis dalam memahami kebiasaan-kebiasaan 

hidup yang berlaku dalam masyarakat. Berkenaan dengan kesehatan ibu 

dan anak, beliau mengatakan bahwa jika mencermati kebiasaan 

masyarakat ada begitu banyak hal yang masyarakat lakukan dimana 

prilaku tersebut mendukung tujuan kesehatan reproduksi itu sendiri. Salah 

contoh adalah kebiasaan masyarakat untuk masih mempercayakan ASI 

mereka untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Kebiasaan 

mengkonsumsi makanan yang segar-segar semisalnya sayuran juga 

merupakan salah satu hal yang patut disyukuri sehingga para medis 

tidaklah terlalu khawatir akan persoalan gizi mereka. Hanya saja yang 

patut menjadi perhatian bahwa masyarakat belum memiliki varian-varian 

makanan yang banyak sehingga asupan gizi mereka terkadang tidak 

terpenuhi. Kebiasaan ini memungkinkan bagi mereka untuk tidak terlalu 

mengkonsumsi obat-obatan yang tentunya mengandung bahan kimia 

meskipun fungsinya sebagai pengobat.  
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Table 6 
CAKUPAN   KUNJUNGAN  IBU HAMIL,  PERSALINAN  DITOLONG  TENAGA  KESEHATAN,  DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS 

MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS,  KABUPATEN TORAJA UTARA,  TAHUN 2011 

NO 
KECAMATAN PUSKESMAS IBU HAMIL IBU BERSALIN IBU NIFAS 

  JUMLAH K1 % K4 % JUMLAH DITOLONG NAKES % JUMLAH MENDAPAT YANKES % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Rantepao 
Rantepao 401 377 94 341 85 383 340 88.8 383 340 88.8 
Laang Tanduk 195 180 92.3 136 69.7 186 178 95.6 186 178 95.6 

2 Tallunglipu Tallunglipu 364 411 112.9 308 84.6 348 330 95 348 330 95 
3 Tikala Tikala 255 243 95.4 221 86.8 243 212 87.2 243 212 87.2 
4 Kesu Buatallulolo 353 335 94.8 305 86.3 337 302 89.6 337 302 89.6 
5 Sopai Sopai 312 304 97.3 244 78.1 298 193 64.7 298 193 64.7 
6 Sanggalangi Tombang Kalua 269 250 92.8 224 83.1 257 205 79.7 257 205 79.7 
7 Tondon Tondon 225 259 115.1 186 82.7 215 185 86.2 215 185 86.2 
8 Nanggala Nanggala 233 224 96.3 206 88.5 222 171 77 222 171 77 
9 Buntao' Buntao' 217 207 95.5 154 71 207 191 92.3 207 261 126.1 

10 Rantebua Rantebua 219 184 83.9 165 75.2 209 149 71.2 209 149 71.2 
11 Sesean Rante Pangli 270 258 95.6 234 86.7 258 220 85.4 258 220 85.4 
12 Bangkelekila' Bangkelekila' 136 127 93.6 123 90.7 129 104 80.3 129 104 80.3 
13 Sesean Suloara Lempo 143 116 81.4 105 73.6 136 110 80.8 136 110 80.8 
14 Sa'dan Sa'dan M 340 256 75.3 226 66.5 325 186 57.3 325 210 64.7 
15 Balusu Balusu 179 155 86.4 148 82.5 171 124 72.4 171 124 72.4 
16 Denpina Pasang 230 165 71.9 110 47.9 219 124 56.6 219 133 60.7 
17 Rinding Allo Pangala' 202 187 92.7 169 83.8 192 125 64.9 192 0 0 
18 Kapala Pitu Kapala Pitu 161 141 87.7 130 80.9 153 130 84.7 153 130 84.7 
19 Awan Rante Karua Awan Rante karua 114 107 94 87 76.5 109 47 43.3 109 47 43.3 
20 Baruppu' Baruppu' 154 142 92.1 126 81.7 147 112 76.1 147 112 76.1 
21 Buntu Pepasan Ta'ba 321 257 80.1 228 71 306 228 74.4 306 228 74.4 

JUMLAH (KAB/KOTA) 5,292 4,885 92.3 4,176 78.9 5,051 3,966 78.5 5,051 3,944 78.1 

sumber : Profil Kesehatan Toraja Utara, 2011 

 Secara keseluruhan, di Toraja Utara sendiri berkenaan dengan 

persalinan, dari data Profil Kesehatan Toraja Utara saya menemukan 

sebuah data yang menunjukkan jumlah kunjungan ibu hamil, persalinan 

yang ditolong tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu nifas. Dari 

21 kecamatan yang ada yang terdistribusi di 22 puskesmas saya 

menemukan ada 5.292 jumlah ibu hamil. 5.292 ibu hamil yang ada ini ada 

4.895 (92,3%) yang melakukan pemeriksaan di trimester pertama 

kehamilannya sedangkan di trimester keempat hanya ada sekitar 4.176 

(78,9%). Untuk data persalinan, dari 5,051 ibu yang bersalin hanya ada 

3.966 (78,5%) yang menggunakan tenaga kesehatan, sedangkan dari 

5.051 ibu nifas, yang mendapatkan pelayanan kesehatan hanya ada 3.944 

(78,1%). Untuk Kecamatan Sa’dan sendiri dari 340 jumlah ibu hamil, ada 

sekitar 256 (75,3%) ibu hamil yang melakukan kunjungan triwulan pertama 

sedangkan kunjungan triwulan ke empat hanya sekitar 226 (66,5%). 

 Sedikit berbeda dengan data yang saya dapatkan di Puskesmas 

Malimbong dengan data Profil Kesehatan Toraja Utara diatas bahwa 

terkhusus bagi wilayah kerja Puskesmas Malimbong, dari data yang saya 

dapatkan per Desember tahun 2011 yang dirinci berdasarkan lembang 
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terdapat 210 neonatus dimana dari sekian jumlah tersebut persalinan 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebanyak 186 jumlah kelahiran. 

Sedangkan untuk kunjungan K1 sebanyak 256 sedangkan untuk K4 226 

ibu hamil. Melihat selisih dari neonatus dan adanya jumlah kelahiran yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan (nakes) yang terbilang cukup banyak 

menggerakkan keingintahuan saya. Menurut salah satu bidan senior (saya 

sebut saja bidan Ina) di Puskesmas Malimbong, adanya selisih tersebut 

dimungkinkan oleh masih adanya masyarakat yang masih 

mempercayakan persalinan kepada dukun atau kepada diri mereka 

sendiri. Kemungkinan lainnya adalah, susahnya menjangkau puskesmas 

atau memanggil bidan untuk membantu persalinan mereka.  

Melihat data yang tergambar diatas, ada kecendrungan bahwa 

antusiasme para ibu dalam memeriksakan kehamilan di triwulan pertama 

cukup tinggi namun berangsur berkurang di triwulan keempat bahkan 

pada saat persalinan. Jika merunutkannya, menurut bidan Ina, 

seharusnya K4 menjadi rujukan para bidan dalam melihat berapa jumlah 

persalinan yang seharusnya dilakukan oleh nakes. Sambil menunjuk data 

K4nya, bidan Ina menjelaskan bahwa ‘kalo misalnya ini K4nya 226 maka 

seharusnya yang melakukan persalinan di tenaga kesehatan sejumlah itu 

juga, tidak seperti ini (menunjuk jumlah persalinan yang berjumlah 186), 

inilah salah satu kelemahan kami dalam mengontrol para ibu-ibu yang 

akan melahirkan’, ungkap bidan Ina dengan begitu semangatnya.  

Untuk mengontrol masyarakat untuk melakukan persalinan di 

pelayanan kesehatan membutuhkan semangat yang kuat disebabkan oleh 

kondisi lingkungan alam Toraja yang terbilang sulit. Menurut para bidan, 
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belum adanya kondisi dimana masyarakat memandang perlunya 

mempersiapkan persalinan mereka jauh-jauh hari sehingga pengontrolan 

terhadap ibu-ibu yang akan bersalin tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Meskipun demikian, dari beberapa tahun mereka melakukan kegiatan 

posyandi dan adanya kader-kader posyandu yang turut membantu 

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga masyarakat 

memiliki kecendrungan untuk memiliki buku pemeriksaan kehamilan. Buku 

yang dimiliki ini, bagi ibu-ibu di Lembang Ballopasange menjadi salah satu 

pedoman bagi mereka dalam rangka menghitung umur kehamilan mereka. 

Table 7 
JUMLAH IBU HAMIL YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN K1, K4 NEONATUS DAN PERSALINAN OLEH TANAGA KESEHATAN,  

PUSKESMAS MALIMBONG, DESEMBER 2011 
LEMBANG/KELURAHAN K1 K4 NEONATUS PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN 

SA'DAN MATALLO 26 22 20 20 
SA'DAN MALIMBONG 25 22 21 20 
SA'DAN BALLO PASANGE 17 21 23 20 
SA'DAN ULUSALU 30 26 22 16 
SA'DAN TIROALLO 33 29 28 28 
SA'DAN ANDULAN 18 16 14 14 
SA'DAN PEBULIAN 19 21 15 16 
SA'DAN SANGKAROPI 38 23 26 24 
SA'DAN LIKULAMBE' 26 26 20 18 
SA'DAN PESONDONGAN 24 20 21 10 

JUMLAH 256 226 210 186 
Sumber : Data PWS-KIA Puskesmas Malimbong, diolah oleh peneliti 

Sekaitan dengan persoalan masih adanya ibu-ibu yang belum 

menggunakan tenaga profesional dalam persalinan mereka, hal yang 

kemudian diakibatkan adalah adanya resiko perdarahan, infeksi bahkan 

kematian yang senantiasa mengancam para ibu-ibu yang melahirkan. Di 

Lembang Ballopasange, dari bincang-bincang yang saya lakukan dengan 

bidan desa yang ditugaskan di Lembang Ballopasange, dalam kurun 

waktu empat tahun terakhir (terhitung 2008 - 2012) terdapat dua kasus 

kematian bayi yang ditemui oleh bidan Juli (nama bidan telah disamarkan 

oleh peneliti) sedangkan untuk kematian ibu, bidan Juli belum pernah 

mendengar atau menyaksikan di wilayah kerjanya terdapat kasus 

kematian ibu. Menurut penuturan bidan Juli, dua kematian bayi tersebut 
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bukan pada saat sang bayi keluar dari mulut rahim sang ibu atau pada 

saat persalinan namun tiga hari setelah persalinan terjadi. Bayi pertama 

meninggal diakibatkan oleh adanya infeksi pada tali pusar yang ditangani 

oleh dukun dan bayi satunya lagi karena sesak napas yang membuat 

badannya membiru secara mendadak. Untuk di Lembang Ballopasange 

sendiri, antusiasme para ibu-ibu dalam menggunakan bidan medis sudah 

cukup tinggi, menurut bidan Juli sudah mencapai 80% para ibu melahirkan 

dengan bidan atau tenaga medis selebihnya masih ditangani oleh dukun 

atau dilakukan sendiri oleh ibu bersangkutan dibantu oleh keluarganya. 

Secara keseluruhan untuk jumlah kematian ibu dan anak di Toraja 

Utara sendiri di tahun 2010 adalah terdapat dua kasus kematian ibu, 12 

bayi, tiga anak dan 15 balita. Sedangkan untuk wilayah kerja puskesmas 

Malimbong dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan bidan Ina 

selama kurun waktu 2011 – 2012 terdapat tiga kasus kematian bayi, dua 

diantaranya disebabkan oleh kasus aborsi dan satu lagi adalah kasus 

dimana bayi susah lahir. Sedangkan untuk kematian ibu sendiri tidak 

ditemukan kasus kematian. 

E. TINDAKAN PENCARIAN PENOLONG KESEHATAN 

Untuk penyakit-penyakit tertentu seperti demam atau sakit kepala 

bagi masyarakat Lembang Ballopasange menggunakan puskesmas 

pembantu atau puskesmas belumlah menjadi pilihan utama bagi mereka. 

Bagi mereka sakit kepala atau demam adalah penyakit biasa malahan hal 

tersebut belum dikategorikan sebagai penyakit sehingga mereka tidak 

menggapnya sebagai suatu hal yang mesti ditangani oleh dokter.  
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Untuk penyakit-penyakit tersebut bagi mereka akan sembuh 

dengan sendirinya meskipun tidak dilakukan pengobatan tertentu. 

Kalaupun penyakit tersebut berlanjut mereka akan istirahat di rumah saja 

untuk beberapa jam dan selanjutnya akan bekerja lagi. Biasanya sambil 

melakukan istirahat mereka biasanya mengkonsumsi ramuan dedaunan 

yang tumbuh di sekitar rumah mereka.  

Pernah suatu waktu saya berada di rumah Ma’ Rian, saat itu 

anaknya yang berumur dua tahun kakinya terkena pisau dan berdarah. 

Dengan sigap anak perempuannya yang kembar mengambil dedaunan di 

samping rumahnya dan memberikannya ke Ma’ Rian. Setelah Ma’ Rian 

meremas daun tersebut dengan kedua tangannya ia kemudian 

menempelkan daun tersebut ke kaki anaknya yang terluka. Dari parasnya, 

Ma’ Rian tidak terlalu mengkwatirkan kejadian tersebut. Menurutnya, untuk 

persoalan badan yang terluka karena benda tajam atau tergores oleh kayu 

atau pada saat terjatuh ada baiknya mengambil daun semacam daun 

pagar yang banyak tumbuh liar di sekitar rumah.  

Dalam usaha pencarian pertolongan terkhusus bagi masyarakat 

Lembang Ballopasange memperaktikkan sebagaimana apa yang 

diungkapkan oleh Notoatmodjo. Dalam kenyataannya meskipun 

masyarakat telah berada pada modernitas kehidupan, praktik-praktik 

kesehatan yang bernuansa tradisional tetap dijalnakan. Segala hal 

sebagaimana yang disebutkan oleh Schultz bergantung pada 

pengetahuan yang dimiliki dan tentunya bersesuaian atas konteksnya. 

Bagi masyarakat di Lembang Ballopasange mereka memahami bahwa 

ada penyakit tertentu yang pada dasarnya tidak bisa disembuhkan oleh 
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hanya dengan praktik tradisional, semisalnya TBC, namun kondisi dimana 

mereka berada tidak memungkinkan untuk mengakses layanan medis 

moderen sehingga mereka mengambil pencegahan dengan menerapkan 

praktik-praktik tradisional.  

Pak Rian misalnya pernah menderita penyakit yang sampai saat ini 

dirasanya masih mengganggunya meskipun penyakitnya dirasa sudah 

tidak seperti dulu lagi. Menurutnya ia telah lama berobat segala macam 

baik itu medis moderen maupun medis tradisional, namun penyakitnya 

masih menderanya. Setelah ia melakukan semacam semedi barulah ia 

menyadari bahwa penyakit tersebut adalah cobaan dari tuhan dan setelah 

itu ia merasakan kesehatannya bisa pulih meskipun dirasa tidak 

sepenuhnya pulih karena rambutnya masih rontok.  

Dalam kenyataannya, sehunbungan dengan pencarian pertolongan 

kesehatan mereka, sebagian masyarakat di Lembang Ballopasange masih 

meyakini bahwa ada penyakit tertentu yang diakibatkan oleh adanya 

kekuatan yang sifatnya supranatural dimana menurut mereka 

pengobatannyapun harus dilakukan dengan praktik-praktik tradisional. 

dalam beberapa kisah yang dibicarakan oleh informan yang saya 

wawancarai, jika seseorang mengalami kondisi sakit yang diakibatkan 

oleh kekuatan supranatural maka setidaknya mereka harus memanggil 

‘orang pintar’ atau dukun untuk mengobati penyakit tersebut. Bagi mereka 

yang meyakini ajaran kristus, menurut Pak Welli, dikarenakan adanya 

ajaran agama mereka yang mayoritas nasrani, biasanya kebiasaan 

pengobatan akan penyakit yang diakibatkan oleh kekuatan supranatural 

pada umumnya mereka akan melakukan pengakuan dosa diantara 



	  

Kianak Kalena …, Ismail Ibrahim, Antropologi, Universitas Hasanuddin, 2013 85 

kerabat mereka. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan pengakuan 

dosa tersebut proses penyembuhan yang dilakukan oleh orang pintar 

tersebut akan lebih mudah dan biasanya terbilang mujarab. 

Sebelum berdirinya puskesmas pembantu di Lembang 

Ballopasange, rata-rata masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan biasanya ke puskesmas Malimbong atau langsung ke rumah 

sakit yang berada di Rantepao. Biasanya untuk penyakit yang tidak 

berhenti selama seminggu dan telah dianggap mengganggu aktivitas 

maka mereka akan berinisiatif untuk ke puskesmas atau mereka akan 

membeli obat-obat di warung-warung yang ada di sekitar lembang 

mereka. Informasi berkenaan dengan jenis obat yang dirasa cocok oleh 

mereka didapatkan melalui media televisi.  

Ada hal yang menurut saya cukup unik berkenaan dengan 

pembelian obat oleh masyarakat di Lembang Ballopasange. Pagi itu pasar 

di belakang rumah Pak Welli telah ramai, suara penjual obat dengan 

pengeras suaranya cukuplah terdengar seantero lembamg Ballopasange. 

Obat yang ditawarkan hanya satu yaitu tetra yang memiliki keampuhan 

mengobati segala jenis penyakit mulai dari luka bakar sampai dengan 

penyakit paru-paru. Ada cukup banyak masyarakat yang membeli pada 

hari itu. Pak Welli mengatakan bahwa bagi mereka masih mempercayai 

tetra bisa mengobati beberapa jenis penyakit tertentu terlebih jika penyakit 

tersebut diare atau disentri. Justru mereka lebih meyakini tetra 

dibandingkan dengan obat yang diberikan oleh dokter di puskesmas.  

Menurut Pak Welli puskesmas pembantu yang ada di lembangnya 

tidaklah terlalu lengkap sehingga masyarakat lebih memilih untuk ke 
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dokter praktik di Rantepao untuk berobat. Menurutnya kalaupun 

puskesmas lebih dekat dari desanya namun obat yang diberikannya 

tidaklah terlalu ampuh untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Adalah 

pahaman yang masih mengakar bagi masyarakat di Lembang 

Ballopasange bahwa meminum obat adalah adanya kesembuhan yang 

terbilang cepat penyembuhannya. Oleh karena itu jika hanya 

mendapatkan semisal obat generic mereka beranggapan bahwa obat 

tersebut sama halnya dengan obat yang dijual di toko-toko atau warung 

yang justru memilki daya penyembuh yang lebih ampuh. Oleh sebab itu 

jika mereka hanya dikondisikan dengan penyakit semisal diare atau sakit 

perut biasa mereka pada umumnya terlebih dahulu melakukan 

pengobatan tradisional semisal mengunyah pucuk daun jambu, jika dirasa 

itu tidak ampuh maka mereka akan membeli obat di warung atau seperti 

yang saya katakan diatas membeli tetra di saat pasar digelar.  

Adalah pertimbangan ekonomis yang membuat mereka untuk 

berpikir lebih jauh mencari pertolongan kesehatan di puskesmas, di rumah 

sakit ataupun ke dokter praktik. Menurut mereka jika hanya penyakit yang 

masih bisa disembuhkan sendiri atau melalui dukun mereka akan lebih 

memilih untuk tidak ke pelayanan kesehatan medis moderen. Hal yang 

dirasa mubasir disaat mereka telah bersusah payah ke puskesmas namun 

pada akhirnya mereka hanya mendapatkan pelayanan yang dirasanya 

tidaklah terlalu maksimal. Mereka berpikir bahwa ongkos ke puskesmas 

atau ke rantepao lebih mahal dibandingkan dengan obat yang didapatnya. 

Meskipun sudah ada pengobatan gratis namun pengobatan yang 

didaptnya tidaklah sejalan dengan apa yang mereka harapkan. Oleh 
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karena itu mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan pengobatan ke 

puskesmas atau ke rumah sakit.  

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.186 jiwa, hal yang di 

ceritakan oleh Pak Welli menjadi masuk akal sehubungan dengan rasio 

perbandingan penolong persalinan moderen yang ada di lembangnya. 

‘disini ada dua mantra karena kebetulan mereka penduduk asli disini, tapi 

mereka tidak punya alat atau obat kalo kami sakit, bidan cuma satu, 

bagaimana mereka bisa bantu kami kalo sakit, mau ke puskesmas, 

bagaimana kalo malam, tidak ada kendaraan, jalan rusak, jadi kita urusi 

sendiri saja kalo kita sakit’, kisah Pak Welli. 

Dalam kaitannya kemudian dengan persalinan, bagi sebagian 

besar ibu-ibu yang ada di Lembang Ballopasange yang saya jumpai di 

posyandu, mereka pada dasarnya ingin melakukan persalinan dengan 

dibantu oleh bidan ataupun dokter, namun disatu sisi persoalan akan 

terbatasnya tenaga medis moderen dan akses dalam menempuh ke 

tempat layanan kesehatan tersebut cukup sulit. ‘kami disini mau juga 

dibantu sama bidan, tapi bagaimana kalo dia pergi bantu ibu yang lain, 

kami mau ke puskesmas jauh, tidak ada kendaraan kalo malam, yah, 

begitumi, kami cari saja dukun atau kami melahirkan sendiri saja’, ungkap 

salah satu ibu di posyandu. Hal ini seturut dengan salah satu ibu yang 

juga saya jumpai di posyandu. ‘rumah saya disana (sambil menunjuk atap 

rumahnya di balik gunung), untuk sampai disini saya harus turun gunung, 

bagaimana kalo saya mau melahirkan, bidan juga kasian kalo harus naik 

ke rumah, untuk bae kalo bidan tidak pergi’. 
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Adalah hal yang kompleks memang terjadi di saat kita 

mengharapkan adanya pelayanan yang maksimal namun sarana dan 

prasarana tersebut tidak terlalu mendukung. Dan itulah yang menjadi 

kisah kemudian bagaimana oleh masyarakat di Lembang Ballopasange 

mencari penolong kesehatan mereka baik secara mandiri ataupun dibantu 

oleh tenaga medis moderen ataupun tradisional.  
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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. PERSEPSI DIBALIK KIANAK KALENA 

‘Kalo panas-panas sedikit, bukan saki’ itu, itu kalo tidak bisa mi 

goyang, tidak bisami bekerja, tidak bisami kemana-kemana, di tempat 

tidur saja, baru saki’ itu’, jelas Ma’ Rian menjelaskan apa yang 

dimaksudkannya dengan kondisi sakit. Hal serupa diungkap juga oleh Ma’ 

Roni, ‘tidak bisa jalan, tinggal di rumah saja, itu namanya saki’, kalo masih 

bisa jalan, bekerja, biar badan panas, bukan saki’ itu’.  

Konsep sakit bisa jadi berbeda antara satu orang dengan lainnya, 

dalam konteksnya ada kondisi dimana seseorang menafsirkan secara 

fisikal dan ada pula yang menafsirkannya secara sosial dalam artian 

bahwa disaat mereka tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam 

kehidupan sosialnya seseorang barulah menyatakan dirinya sakit. Saya 

teringat akan apa yang pernah saya baca dalam buku yang ditulis oleh 

Foster17 berkenaan dengan konsep sehat sakit suatu masyarakat. Apa 

yang ingin disampaikan oleh foster dalam bukunya kurang lebih adalah 

bagaimana suatu budaya turut mempengaruhi persepsi seseorang dalam 

menyatakan dirinya sakit. Foster dalam bukunya menyatakan bahwa di 

Amerika Serikat orang telah biasa untuk berpikir tentang penyakit dalam 

rangka kuman dan virus-virus yang diasumsikan sebagai keadaan biologi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17Foster dan Anderson (1986) menemukan konsep penyakit (disease) pada masyarakat tradisional yang mereka 
telusuri di kepustakaan-kepustakaan mengenai etnomedisin, bahwa konsep penyakit masyarakat non barat, dibagi 
atas dua kategori umum yaitu: (1) Personalistik, munculnya penyakit (illness) disebabkan oleh intervensi dari suatu 
agen yang aktif, yang dapat berupa mahluk supranatural (mahluk gaib atau dewa), mahluk yang bukan manusia 
(hantu, roh leluhur, atau roh jahat) maupun mahluk manusia (tukang sihir, tukang tenung).(2) Naturalistik, penyakit 
(illness) dijelaskan dengan istilah-istilah yang sistematik dan bukan pribadi. Naturalistik mengakui adanya suatu 
model keseimbangan, sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh seperti panas, dingin, cairan tubuh 
berada dalam keadaan seimbang menurut usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan 
sosialnya, apabila keseimbangan terganggu, maka hasilnya adalah penyakit (1986;63-70) 
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yang tetap, suatu kondisi patologis yang dibuktikan dengan hasil-hasil tes 

laboratorium atau bentuk-bentuk pemeriksaan klinis lain. Namun dari 

pandangan budaya penyakit adalah hal yang berbeda, penyakit 

merupakan pengakuan sosial bahwa seseorang itu tidak bisa menjalankan 

peran normalnya secara wajar, dan bahwa harus dibedakan antara 

penyakit (disease) sebagai suatu konsep patologi dan penyakit (illness) 

sebagai suatu konsep kebudayaan. Apa yang dikatakan oleh Foster ini 

sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Sarwono (1993 : 31). 

Ia menjelaskan bahwa secara ilmiah penyakit (disease) diartikan sebagai 

gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat terjadi 

infeksi atau tekanan dari lingkungan, jadi penyakit itu bersifat obyektif. 

Sebaliknya sakit (illness) adalah penilaian individu terhadap pengalaman 

menderita suatu penyakit.  

Dalam konteks inilah kemudian persepsi menampakkan wajahnya 

yang beragam dalam suatu masyarakat. Persalinan yang secara umum 

dipahami sebagai kenyataan yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa 

tidaklah sama pemaknaannya dengan apa yang dinyatakan oleh keempat 

informan yang saya wawancarai. Adalah tiga kata yang sering kali saya 

jumpai disaat saya menanyakan bagaimana sebenarnya mereka 

mempersepsikan tentang persalinan itu sendiri. Tiga kata tersebut adalah 

‘biasa-biasa saja’. Saya tidak terlalu memahami apa makna dari kalimat 

biasa-biasa saja ini, apakah mereka tidak merasakan sama sekali sakit 

sebagaiamana yang dipahami secara umum ataukah pada kenyataannya 

rasa sakit ada namun mereka secara sadar mampu meredam rasa sakit 

itu. Awalnya, ungkapan ini saya pikir hanyalah ungkapan yang sekedar 
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pengungkapan yang tidak didasarkan pada kenyataan yang mereka 

rasakan, namun setelah saya pilah pelan-pelan, ungkapan ini mendapat 

arti bahwasanya hal tersebut sebuah bentuk penyikapan terhadap apa 

yang mereka alami. Penyikapan tersebut lebih pada bagaimana mereka 

mengkonsepsikan sakit itu sendiri. Dalam keseharian merekakonsep sakit 

yang dipahami tidaklah serta merta sama dengan apa yang dipahami 

secara umum bahwa jikalau terjadi kontraksi ataupun pendarahan hal 

tersebut disikapi sebagai kondisi sakit. Bagi informan yang saya 

wawancara, kondisi dimana mereka mengalami kesakitan karena 

keluarnya bayi adalah hal lumrah yang secara alamiah pastinya terjadi 

bagi seorang perempuan yang melahirkan. Namun bagi mereka hal 

tersebut diresapinya sebagai konsekuensi, sehingga mereka 

menyatakannya kondisi tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja. Ma’ 

Angga menyatakan bahwasanya dalam kesehariannya terluka atau tubuh 

mengeluarkan darah itu adalah kondisi yang bisa jadi terjadi setiap harinya 

sehingga hal tersebut biasa bagi mereka. 

1. Memahami Konsep Sakit  

Ketika menjadikan konsep sakit sebagai panduan awal dalam 

menjelaskan bagaimana persepsi biasa-biasa saja itu muncul dalam 

bahasa keseharian beberapa ibu yang saya jadikan informan maka 

seketika saya akan diperhadapkan dengan bagaiaman para informan 

saya ini menjelaskan tentang vagina yang robek oleh keluarnya bayi 

melalui lubang sempit tersebut. Sakit sebagaimana yang saya 

utarakan di awal bab ini dimaknai sebagai suatu hal yang memiliki 

fungsi sosial dimana disaat mereka tidak merasa terganggu atau 
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terbebani dengan kondisi yang dialami (meskipun dalam keadaan 

tertentu mengalami kontraksi, mengucurnya darah, robekan vagina) 

maka hal tersebut tidaklah dianggapnya sebagai kondisi sakit. Ada hal 

dimana pada titik tertentu (secara biologis) informan yang saya 

wawancarai merasakan kondisi dimana mereka menyatakan secara 

tidak langsung bahwa mereka mengalami kondisi kesakitan disaat ia 

mereka merasakan adanya tanda-tanda akan melahirkan. Cerita 

tentang punggung terasa tertarik adalah bahasa yang bisa jadi memiliki 

pemaknaan yang sama dengan kita pada umumnya bahwa hal 

tersebut sakit namun dalam pembahasaan mereka tidaklah sakit. 

Kondisi ini lebih diakibatkan oleh pengalaman mereka bahwa hal 

tersebut adalah seringkali dialami meskipun tidak dalam keadaan 

hamil. Saya melakukan perbincangan dengan Ma’ Angga tentang sakit 

yang dimaksudkan ketika merasakan tanda akan melahirkan. Ia 

membahasakan bahwa rasa sakit tersebut sama halnya ketika dia 

mengangkat batu yang berat dan salah urat di tubuhnya berada pada 

posisi yang salah. Sama halnya dengan perasaan ngilu atau nyeri di 

saat sebagian tubuh bayi akan atau telah keluar dari lubang vaginanya, 

sobekan yang ia rasakan adalah sama halnya disaat kaki atau 

tangannya tergores pisau atau benda lainnya. Sampai pada kenyataan 

ini, bagi mereka merasakan sakit pada saat persalinan berlangsung 

adalah suatu hal yang tidak berbeda dengan apa yang dialami disaat 

mereka terluka oleh benda-benda tajam atau pada saat mereka 

terjatuh. Pengetahuan inilah kemudian terbangun sehingga mereka 
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menyatakan proses persalinan yang dialami sebagai suatu hal yang 

biasa-biasa saja. 

Kondisi tubuh yang dialami pada saat berlangsungnya 

persalinan, bagi ibu-ibu yang saya wawancarai dimaknainya sebagai 

hal yang sudah semestinya terjadi pada tiap perempuan yang 

melahirkan. Ma’ Angga misalnya menjelaskan bahwa tidaklah mungkin 

seseorang yang melahirkan tidak merasakan kesakitan, namun ada 

kondisi dimana mereka bisa melakukan netralisir keadaan. Ma’ Angga 

dalam beberapa kali melahirkan menjelaskan pengalamannya bahwa 

rasa sakit yang timbul disaat persalinan lebih pada ketakutan yang 

berlebebihan yang sudah tertanam sebelumnya. Bagi Ma’ Angga 

menyatakan seperti ini : 

‘kita ini perempuan tahumi akan sakit kalo melahirkan, karena 
pastimi anuta akan robek, tapi itumi resiko, na waktu saya 
melahirkan anak pertamaku, biasa-biasaji saya rasa, karena 
mudahji keluar, lancarji, ituji na sakit kalo anu belumpi mau 
keluar na dipaksa untuk keluar’. 

Pernyataan Ma’ Angga diatas sedikit banyak menghantar saya 

pada kenyataan apakah memang seperti itu? Kesakitan yang luar 

biasa dari apa yang seringkali saya dengar dari perempuan pada 

umumnya membuat saya sedikit sangsi pada kenyataan yang 

disampaikan oleh Ma’ Angga. Saya kemudian mencoba untuk 

mendapatkan penjelasan dari Ma’ Rian, Ma’ Roni dan Ma’ Kaso’. 

Menurut mereka bertiga bahwa bagi mereka yang telah 

berpengalaman melahirkan tentunya akan mengatakan tidak merasa 

sakit disaat persalinan mereka. Percakapan yang saya lakukan dengan 

Ma’ Kaso’ sedikit banyak membuka pemikiran saya tentang kondisi 
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sakit yang dimaksudkan oleh orang kebanyakan. Ia mengatakan 

bahwa fisik seseorang turut mempengaruhi perasaan mereka dalam 

menghadapi persalinan. Menurutnya, semakin kuat fisik seseorang 

akan semakin kuat juga mereka menghadapi persalinan mereka. Hal 

ini, menurut Ma’ Kaso’ adalah prasyarat seorang perempuan jika ingin 

melaksanakan persalinannya dengan mudah.  

‘Semakin mudah dan cepat orang melahirkan, semakin tidak 
terasa sakitnya, karena intinya itu mengeluarkan anak dari 
lubangnya yang paling perlu diketahui caranya, kalo lama itu 
anak keluar, aii, sakit itu pasti, karena tetahan di lubang, seperti 
orang mau buang air, kalo tertahan ii, lain-lain itu ko rasa, 
begitumi juga kalo melahirkan’. 

Penjelasan Ma’ Rian juga sejalan dengan Ma’ Kaso’ ini, sakit 

baginya sebagai kondisi dimana mereka harus menahan dalam waktu 

yang lama. Menurut Ma’ Rian, ‘semakin lama anak berada dilubang 

anuta, semakin lama itu anuta akan robek, itumi yang bikin sakit 

biasanya, karena luka toh, seperti lukamu kalo kecilji lukanya kan nda’ 

sakitji’. 

Mempersepsikan sakit, sebagaimana yang saya jelaskan diatas 

adalah menyangkut kondisi personal seseorang yang bisa jadi memiliki 

perbedaan dalam cara mengungkapkannya. Dalam ragam 

pengungkapan itu, apa yang dipahami seseorang akan turut 

mempengaruhi bagaimana menjelaskan kondisi sakitnya. Sakit, dalam 

konteks sosialnya, seperti yang sudah dijelaskan diatas dipersepsikan 

sebagai kondisi yang serta merta melibatkan unsur pemahaman akan 

konteks dan pengalaman yang dialami oleh seseorang yang 

menjalaninya. Bagi informan yang saya wawancarai, sakit disaat 

persalinan adalah hal yang sifatnya alamiah, sebuah kondisi dimana 
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seorang perempuan pastinya akan mengalaminya. Olehnya itu, bagi 

mereka selama kianak kalena yang dilakukan tidak memposisikan diri 

mereka berada dalam kondisi yang tidak mengganggu aktivitas mereka 

selama berhari-hari maka kondisi tersebut tidaklah dimaknainya 

sebagai kondisi sakit. Ada hal yang terbangun dalam pemahaman 

saya bahwasanya apa yang dimakanai oleh sakit disaat persalinan 

selalu menanamkan pengalaman keseharian mereka.  

Bagi Ma’ Rian misalnya, kehidupan mereka yang dijalani selama 

ini, sejak usia mudanya telah banyak mengalami bagaimana ia 

mengharuskan diri dan keluarganya untuk menjalani hidup mereka 

dengan segala keterbatasan yang dialaminya. Menurut Ma’ Rian, hidup 

di tanah kelahirannya yang setiap harinya mengandalkan alam 

mengharuskan dirinya untuk bisa kuat. Terpaan hidup yang selama 

puluhan hidup membentuk dirinya dan keluarganya untuk menjalani 

kehidupan mereka dengan sederhana. Dalam kesederhanaan dan 

proses penerimaan akan kehidupan itu, menurut Ma’ Rian 

membawanya ke pemahaman hidup bahwasanya setiap kesusahan 

haruslah dijalaninya dengan penuh rasa syukur.  

‘melahirkan itu, apalagi setelah melahirkan, kebahagian yang 
tidak bisami dilupa itu, itumi mungkin salah satunya yang kasi 
hilang rasa sakitnya, karena kita pikir senang sudah punya anak 
yang bisa lahir dengan selamat, pokoknya, yah itulah, tuhan 
akan jaga kita kalo kita memang memintanya’. 
 
Kepasrahan dalam hal ini mendapat tempat dalam kehidupan 

keberagamaan mereka. Tuntunan ajaran kristus yang dipahami oleh 

Ma’ Rian dalam menyikapi segenap alur kehidupannya diterimanya 

sebagaimana bimbingan keagamaan yang dipahaminya selama ini. 
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Sebagian besar dari penduduk Lembang Ballopasange memeluk 

agama Kristen baik itu katolik maupun protestan dan selebihnya 

adalah islam dan hindu. Masuknya Kolonialisme Belanda diawal abad 

19 membuka ruang bagi diterimanya agama langit (kristen) dalam 

keseharian ritualitas keberagamaan masyarakat Toraja pada umumnya 

tidak terkecuali Lembang Ballopasange dimana sebelumnya mereka 

masih menganut kepercayaan nenek moyang mereka yang disebut 

aluk todolo. 

Aluk Todolo merupakan aturan-aturan yang memiliki ragam 

pengaturan manusia dengan tuhannya, manusia dengan alam, 

manusia dengan sesama, manusia dengan hewan dan manusia 

dengan tongkonannya. Aturan-aturan yang ada dalam aluk todolo ini 

nyata ada dalam bentuknya berupa pamali yang memberikan 

pantangan-pantangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan 

kegiatan yang tidak diperkenankan oleh dewata (dewa-dewa). Menurut 

salah satu tokoh masyarakat di Lembang Ballopasange, meskipun 

para penduduk sudah memeluk agama kristen mereka tidak jarang 

dalam kehidupan sehari-hari mereka masih menjalankan beberapa 

ritual khususnya menyangkut ritual kematian. Bahkan menurutnya, 

dalam keseharian mereka masih ada pamali yang tidak boleh tidak 

untuk dilakukan. Pamali berupa membuka patane 18  pada saat 

menanam padi atau menunggu hasil padi adalah hal yang sangat 

dipantangkan untuk dilakukan.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Kuburan bagi orang toraja yang biasanya dibangun oleh rumpun keluarga yang meninggal. Patane ini berupa 
rumah tempat tinggal yang biasanya didalamnya terdapat beberapa mayat yang masih serumpun. 
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Untuk masyarakat Lembang Ballopasange sendiri dari data 

yang saya dapatkan dari buku Profil Kecamatan Sa’dan tahun 2010, 

agama protestanlah yang memiliki pemeluk lebih banyak yaitu 

sebanyak 835 orang, kemudian pemeluk agama katolik sebanyak 360 

orang, hindu sebanyak 21 orang dan islam sebanyak 11 orang. Untuk 

yang beragama hindu, menurut Pak Welli mereka adalah pemeluk aluk 

todolo yang diartikulasikan sebagai agama hindu.  

Dalam keberagamaan mereka, hal yang nampak adalah begitu 

tolerannya mereka dalam keberagamaan mereka. Menurut Pak Welli, 

meskipun pemeluk agama protestan di lembangnya terbilang 

mayoritas, mereka tidak pernah untuk saling mengganggu pemeluk 

agama lainnya. Ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah 

ajaran yang dipegang teguh yang mempedomani kehidupan mereka 

dalam berkehidupan sosial. Saling menghargai adalah hal yang paling 

tampak selama saya berada di Lembang Ballopasange. Mengingat 

saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka, dalam urusan 

makanan misalnya saya tidak pernah disuguhi sekalipun makanan 

yang tidak ‘dipantaskan’ untuk dikonsumsi. Menurut Pak Welli, 

peralatan makanan bagi yang berlainan agama dengan mereka sebisa 

mungkin berbeda dengan peralatan makanan merka sehari-hari, 

meskipun mereka dari rumah tangga tak mampu sekalipun. 

Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka untuk setiap 

minggunya mereka dengan penuh suka cita menjalankannya. Pagi-

pagi buta mereka sudah terbangun mempersiapkan sarapan saya, 

kemudian mandi, berpakaian, dan setelah itu mereka secara serempak 
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menyusuri jalan untuk ke ‘rumah tuhan’. Bagi mereka yang berada 

diatas bukit, mereka dengan semangatnya menuruni jalan setapak 

dengan pakaian bersih dan rapi menuju rumah tuhan. Hal yang 

nampak dalam kegiatan keagamaan mereka ada yang dikatakan 

sekolah minggu dimana anak-anak mereka yang berusia dibawah 15 

tahun adalah berkewajiban untuk mengikutinya. Selain kegiatan 

keagamaan mereka di hari minggu, acara kumpulan merupakan 

kegiatan ibadah mereka yang biasanya dilakukan di rumah-rumah. 

Biasanya acara kumpulan ini dirangkaian pula dengan ajang 

silaturahmi yang biasanya diselingi dengan menyajikan santapan 

makanan. Pelaksanaan acara kumpulan ini biasanya digilir 

sebagaimana pelaksanaan acara arisan keluarga.  

Salah satu ajaran kekeristenan yang memiliki fungsi keagamaan 

dan diterima sebagai pedoman hidup mereka adalah ajaran kasih. 

Melalui ajaran kasih ini menjadi penuntun bagaimana mereka 

menjalani kehidupan mereka untuk bisa saling menjaga satu sama 

lain. Hal ini menurut salah satu tokoh adat yang saya wawancarai 

sejalan dengan falsafah hidup mereka yang menjunjung tinggi 

kebersamaan. Ajaran kasih, sebagaimana Pak Welli jelaskan, 

menuntun mereka untuk saling membantu antar sesama manusia. 

Menurutnya, untuk di Lembang Ballopasange sendiri, sangat jarang 

bahkan belum ada kasus ditemukan seseorang yang dililit masalah 

tidak dibantu oleh warga lain. Oleh karena itu dalam persoalan 

kelaparan misalnya tidak akan ditemukan di Lembang Ballopasange. 

Begitupun misalnya jika kebetulan di suatu rumah hanya tinggal 
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seorang istri yang ‘ditinggal’ suaminya merantau maka akan menjadi 

tanggung jawab bagi setiap warga untuk ikut membantu. Pernah suatu 

ketika, salah seorang tetangganya melahirkan, dikarenakan sang 

suami merantau, maka ibu-ibu yang berdekatan dengan tempat tinggal 

sang ibu yang melahirkan ikut membantu menyediakan perlengkapan 

melahirkan mereka. 

Dalam kaitannya dengan segala hal berkenaan dengan dunia, 

pahaman bahwa segala hal sudah ditakdirkan oleh Tuhan merupakan 

pahaman yang secara kuat dipegang oleh warga Lembang 

Ballopasange. Keyakinan bahwa Tuhanlah yang mengatur segalanya 

menjadi pegangan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

mereka. Dalam konteks ini, oleh Pak Welli menyatakan bahwa urusan 

hidup/mati, kaya/miskin telah diatur oleh Tuhan sehingga semuanya 

dipasrahkan sepenuhnya kepada-Nya. ‘Tuhanlah yang tentukan 

semua, kita bisanya hanya berusaha sesuai kemampuan dan berdoa 

saja’, ungkap Pak Welli. 

Dalam runutan persepsi akan sakit disaat melahirkan 

mendapatkan penjelasan sejauh bagaimana mereka mengkonsepsikan 

sakit itu sendiri. Sebagaimana halnya perempuan pada umumnya yang 

melahirkan, sakit dijelaskan lebih pada kondisi bagaimana ia 

mempersiapkan mental mereka karena secara fisikal mereka 

mengungkapkannya sebagai suatu hal yang biasa saja terlebih oleh 

keadaan dimana mereka seringkali mengalami bahkan lebih sakit dari 

proses persalinan itu sendiri. Kebiasaan hidup mereka yang sehari-
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harinya diterpa dengan kehidupan yang berat memberikan 

konsekuensi logis pada pembentukan mental mereka. 

Bagi para ibu-ibu yang menjadi informan dalam penelitian ini, 

sebagian besarnya memiliki pengalaman hidup sehari-harinya yang 

cukup berat. Hal itu terlihat dari keseharian mereka dalam mengurus 

dan membantu kehidupan rumah angganya. Pekerjaan rumah dan di 

luar rumah adalah tuntutan hidup yang kerap kali mereka jalani cukup 

keras. Bagi mereka, pelan-pelan hal itu membentuk dunia pahaman 

mereka tentang bagaimana menyikapi setiap tuntutan hidup yang 

dijalaninya, tidak terkecuali persalinan. 

Menentukan pilihan untuk kianak kalena adalah sebuah 

rangkaian panjang pembentukan pengetahuan yang dijalani. Oleh 

karenanya, persoalan sakit yang tentunya akan dihadapi dijalaninya 

sebisa mungkin secara tenang. Dari cerita Ma’ Rian, disaat persalinan 

pertamanya yang jauh dari keluarganya, ia merasakan sedikit 

keraguan apakah ia sanggup untuk menjalaninya. Keraguan itu 

dipikirnya pada saat itu lebih disebabkan oleh tidak adanya keluarga 

yang mendampinginya pada saat itu.  

‘saya tidak takutji sebetulnya waktu mau melahirkan pertama, 
karena saya sudah terbiasami liat keluarga atau tetangga dulu di 
kampung kalau mau melahirkan, mereka tenag-tenang saja. 
Tapi tidak ada suami waktu itu dan tetanggaji juga yang selalu 
minta saya melahirkan di rumah sakit, saya pergimi rumah sakit, 
siapa tau ada apa-apanya, saya yang disalahkan’  

Tidak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Ma’ Rian 

diatas, Ma’ Angga juga mengatakan hal serupa, bahwasanya 

persalinan pertama itu merupakan hal yang sepele. Menurutnya 

persalinan pertama bagi setiap perempuan yang akan menjalaninya 


