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menjadikan mereka bisa lebih percaya diri dalam menjalani 

kehamilan mereka. 

Dengan mengkonsumsi obat penambah darah dan 

adanya kebiasaan mereka untuk mengkonsumsi makanan 

yang mengandung zat besi serta danya metode pengurutan 

yang dilakukan memungkinkan mereka lebih merasa aman 

untuk tetap melakukan aktivitas. Adanya pahaman seperti ini 

memberikan gambaran kepada saya bahwa keberanian 

mereka untuk tetap melakukan aktivitas lebih diakibatkan pada 

kenyataan bahwa mereka memiliki teknik pencegahan dan 

pengobatan dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya 

hal-hal yang mereka tidak inginkan. 

Telah saya singgung diatas bahwa aktivitas yang 

dilakukan meskipun dalam keadaan hamil ‘dibenarkan’ oleh 

suami ataupun keluarga mereka. Hal ini mengindikasikan 

bahwasanya kehamilan merupakan suatu hal yang tidaklah 

mesti dianggap sebagai suatu kondisi dimana seorang 

perempuan berada dalam keadaan yang membebani diri sang 

ibu (istri) terlebih bagi keluarga. Pak Rian misalnya tidaklah 

menganggap istrinya terbebani oleh keadaan perutnya yang 

membuncit karena hamil. Namun ia lebih menganggapnya 

sebagai suatu hal yang memang sudah kodratnya seorang 

perempauan untuk diperhadapkan pada kondisi demikian. Ia 

menyadari bahwa pada kondisi tertentu istrinya pastilah 

terbebani geraknya disaat hamil, namun ia menyadari pula 
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bahwasanya kondisi tersebut tidaklah serta merta 

mengharuskan istrinya untuk tidak melakukan aktivitas apapun. 

Menurtunya sepanjang istrinya masih bisa melakukan aktivitas 

dan aktivitas tersebut memang memiliki manfaat bagi 

keluarganya maka tidak ada salahnya untuk dilakukan. Ia 

menyadari betul bahwa istrinya sudah cukup tua dalam urusan 

mengandung namun ia kembalikan lagi kepada istrinya, 

selama hal yang dilakukannya tidak berakibat fatal pada 

kondisi janin dan keselamatan istrinya maka sepenuhnya ia 

serahkan pada kemampuan istrinya. ‘diakan bisa tau kapan 

waktunya istirahat kalo bekerja, jadi saya tidak larang-larang 

kalo istri saya bekerja’. 

• Pantangan Dimasa Hamil?  

Mungkin keseluruhan tradisi di nusantara memaknai 

kehamilan sebagai suatu hal yang memiliki dimensi berkah. 

Pada pahaman demikian setiap kebudayaan memiliki ruang 

untuk mengekspresikan berkah yang dimaksudkannya. Dalam 

tradisi jawa misalnya dalam menyikapi anggapan berkah 

tersebut maka dilakukanlah semcam ritual-ritual dalam 

menjaga keshatan dan keselamatan sang bayi dalam 

kandungan. Ritual tersebut semisalnya ritual tujuh bulanan 

yang dilakukan disaat usia kandungan memasuki usia tujuh 

bulan. Demikian halnya dengan masyarakat Toraja pada 

umumnya memandang bahwa kehamilan adalah berkah 

namun pada kenyataannya saya tidak menemukan secara 
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jelas adanya ritual dalam bentuk seperti tradisi tujuh bulanan 

yang ada di budaya jawa atau di daerah bugis khusnya dalam 

pemahaman masyarakat Lembang Ballopasnge. Menurut 

salah satu tokoh adat yang saya jumpai tradisi ‘slametan’ 

sebagaimana di jawa atau bugis tersebut pernah ada dalam 

masyarakat Toraja, namun begitu masuk ajaran agama langit 

(protestan, katolik dan islam) tradisi tersebut sudah tidak 

dikenal lagi bahkan hilang sama sekali. Sayangnya tradisi 

tersebut oleh tokoh adat yang saya wawancara tidak lagi 

mengenal penamaan ritual tersebut, ia hanya bisa 

menceritakan bahwa ritual tersebut biasanya dilakukan dengan 

menghadirkan ibu hamil yang bersangkutan beserta keluarga 

mereka dalam sebuah kegiatan adat dengan mengadakan 

jamuan makan beras ketan yang dimasak (sokko) dimana sang 

ibu hamil harus terlebih dahulu mencicipi sokko tersebut 

sebelum dibagikan kepada anggota keluarga yang hadir. Ritual 

yang dilakukan ini, menurut tokoh adat tersebut dilakukan 

sebagai ucapan syukur dan sebagai proses dimana ritual 

tersebut diperuntukkan untuk mendapatkan keselamatan dan 

kesehatan sang ibu dengan janin yang dikandungnya. 

Meskipun ritual-ritual tersebut sudah tidak dikenal lagi 

dalam keseharian masyarakat Toraja pada umumnya, namun 

dalam hal pantangan berkenaan dengan apa yang pantas dan 

tidak pantas dilakukan masih tertanam kuat dalam keseharian 

para ibu-ibu di Lembang Ballopasange. Pantangan-pantangan 
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tersebut diejawantahkan dalam konsep pamali yang mereka 

anut dalam ‘keyakinan’ aluk todolo mereka. Meskipun mereka 

secara mayoritas sudah memeluk ajaran nasrani, namun 

pamali-pamali tersebut masih tetap dijalankan. 

Dalam pemaknaan akan apa yang dipantangkan dalam 

masa kehamilan, bagi masyarakat yang masih memiliki 

kedekatan dengan alam senantiasa mengaitkan karakter atau 

ciri khas akan alam yang melingkupinya. Pahaman akan 

tumbuhan merambat atau adanya fenomena mimpi menjadi 

bagian dari pemaknaan dari apa yang dianggap sebagai 

pamali. Apa yang menjadi konsekuensi dari pamali ini adalah 

adanya kondisi dimana mereka yang tengah hamil atau suami 

bahkan keluarga mereka turut menjaga pamali tersebut. Hal ini 

dilakukan disebabkan oleh adanya pahaman bahwa pamali 

berlaku secara umum bagi siapa saja yang memiliki 

keterhubungan darah atau keluarga dengan sang ibu hamil. 

Dalam masyarakat Toraja pada umumnya, seorang ibu 

hamil dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan mereka yang 

tidak hamil. Nilai lebih ini ditafsirkan oleh mereka bahwa ibu 

hamil tersebut memiliki aroma tubuh yang harum. Pahaman 

bahwa perempuan hamil memiliki bau harum ini kemudian 

membingkai alam mistis mereka bahwasanya bau harum 

tersebut sangat peka di hidung mahluk yang dinamakan 

bombo25. Dalam rangka menjaga seorang ibu hamil terhindar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 bombo sebutan bagi mahluk halus yang diyakini oleh masyarakat toraja sebagai mahluk halus yang menyukai ibu-
ibu hamil dan bayi yang baru lahir 
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dari bombo maka biasanya mereka memasang kariango26 di 

pakaian mereka. Bombo yang dipahami sebagai mahluk gaib 

menurut mereka seringkali berdatangan di rumah-rumah warga 

yang didalamnya terdapat ibu hamil. Bahkan dalam kegiatan-

kegiatan ritualitas masyarakat torajapun bombo seringkali 

dianggap seringkali datang terutama disaat acara rambu tuka’. 

Olehnya itu bagi ibu hamil di Lembang Ballopasange 

dipantangkan untuk berada di acara-acara kematian terlebih 

pada saat mereka telah melahirkan. Hal ini diyakini bahwa di 

acara-acara kematian banyak sekali bombo yang berseliweran 

dalam kegiatan tersebut. 

Ada begitu banyak pamali yang dipahami oleh ibu-ibu di 

Lembang Ballopasange. Salah satu to’mappakianak (saya 

sebuat saja Ne’ Era) dalam sebuah wawancara yang saya 

lakukan menggambarkan bahwa tiap orang tua mengharapkan 

bayi mereka harus terjaga kesehatan dan keselamatannya. 

Adalah sebuah pengharapan anak yang dikandung oleh 

seorang ibu harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat. 

Oleh karena itu untuk mewujudkan harapan tersebut seorang 

ibu hamil, suami dan keluarganya haruslah selalu menjaga 

mulut, telinga dan mata mereka dari segala hal yang dianggap 

jelek atau buruk. Menjaga mulut semisalnya adalah bagi 

seorang ibu yang tengah hamil sangat dipantangkan untuk 

mengucapkan kata yang berbau umpatan atau sebisa mungkin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 semacam tumbuhan liar yang tumbuhnya di air 
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menghindari perkataan yang bersinonim dengan hal-hal yang 

buruk atau jelek. Menjaga mata misalnya, menurut Ne’ Era 

tersebut sebisa mungkin menghindari bertemu orang yang 

memiliki cacat fisik. Menurutnya dengan melihat orang yang 

cacat akan memungkinkan seseorang akan secara spontan 

akan mengatakan sesuatu dan hal itu akan membuat janin 

akan terpengaruh. Meskipun apa yang dikatakan oleh Ne’ Era 

ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak memiliki hubungan 

sama sekali dengan kondisi janin, bagi ibu-ibu yang saya 

wawancarai meyakini hal tersebut sebagai ‘kebenaran’.  

Menurut Ma’ Angga, suatu ketika di kampungnya seorang 

ibu hamil mendapatkan bayinya yang terlahir dengan bibir 

sumbing. Menurut cerita yang didapatkan oleh Ma’ Angga, 

pada saat ibu tersebut hamil, sang suami pernah 

menertawakan seorang anak yang dijumpainya di lembang lain 

dimana anak tersebut memiliki kekurangan di bibirnya 

(sumbing), itulah kemudian dimana oleh warga setempat 

menyatakan bahwa adanya anak dari tetangga Ma’ Angga itu 

sumbing disebabkan oleh perlakuan sang suami terhadap anak 

yang dijumpainya.  

Dalam bahasa toraja bercampur dengan bahasa 

Indonesia, Ne’ Era mengatakan ‘tae na bisa to tau mintambuk 

rambi asu ato serre, tae na seha’ to ana’na kalo jadimi’. Apa 

yang disampaikan oleh Ne’ Era adalah disaat seorang 

perempuan hamil menjadi pamali untuk melukai seekor 
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binatang terlebih membunuhnya. Menurutnya, dengan 

memukul seekor binatang yang kemungkinan besarnya 

membuat binatang tersebut luka bahkan mati itu akan 

berdampak pada bayi yang dikandung. Dalam kaitan ini ada 

pahaman yang secara logis bisa jadi bertentangan dengan 

kaidah-kaidah ilmiah namun pahaman ini adalah bentuk 

kearifan yang dimiliki. Menurut Ma’ Roni, memukul binatang 

terlebih jika membuatnya luka atau bahkan mati biasanya bayi 

yang akan lahir terlahir cacat. Pernah suatu hari katanya 

sewaktu ia hamil tanpa ia sengaja menginjak seekor kucing. 

Karena merasa adanya perasaan bersalah maka kucing 

tersebut dipeliharanya sampai ia melahirkan. Dari kisahnya, 

Ma’ Roni mengatakan bahwa pada saat itu ia merasa sangat 

bersalah sehingga pikirannya terkuras yang membuat dirinya 

demam selama tiga hari. ‘saya juga tidak tau yah, apa ada 

hubungannya, tapi saya memang demam itu hari, takut juga 

saya waktu itu’.  

Menyangkut apa yang dipantangkan untuk dikonsumsi, 

oleh Ne’ Era kembali menjelaskan bahwa selama hamil tidak 

boleh mengkonsumsi daun ‘penggaga’ semacam daun yang 

tumbuh menjalar di sawah. Oleh Ne’ Era dan ibu-ibu di 

Lembang Ballppasange, daun ini disinonimkan dengan tali 

pusar. Ditakutkan ketika ibu hamil memakan daun penggaga 

ini tali pusar janin akan menjalar kemana-mana. Adanya 

pandangan seperti ini, oleh ibu-ibu yang saya wawancarai 
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meyakini bahwa mengkonsumsi daun pengangga tersebut 

akan mempersulit proses persalinan nantinya. Selain daun 

penggaga ada juga pantangan lain yang tidak boleh dimakan 

pada saat hamil yaitu ‘puso’. Puso ini oleh orang toraja 

penyebutan bagi jantung pisang. Sebagaimana bentuk jantung 

pisang yang sudah tua semakin mengecil maka ia 

mengibaratkan bahwa pada saat janin berusia tua akan seperti 

bentuk puso yang semakin tua semakin kecil.  

Hal lain yang menjadi pamali bagi ibu-ibu hamil di 

Lembang Ballopasange adalah adanya pelarangan untuk 

memakai kain sarung yang arah pemakaiannya dari bawah ke 

atas sebagaimana pada yang dilakukan secara umum. Ada 

baiknya pada saat memakai kain sarung sebisa mungkin 

menggunakannya dari atas ke bawah. Hal ini diharapkan 

nantinya bisa memperlancar proses kelahiran. Ma’ Angga 

menjelaskan hal ini, ‘kalo mau pake sarung kita tidak boleh 

memakainya dari bawah ke atas tapi sebaliknya, itu susah 

nanti melahirkan’. Sehubungan dengan hal memakai sarung 

ini, hal yang pantang juga dilakukan adalah melilitkan kain 

diatas kepala. Kebiasaan ini dinisbahkan pada tali pusar bayi 

akan melilit nantinya yang tentunya akan menyulitkan proses 

kelahiran. ‘waktu saya hamil dulu, mertua saya larang itu 

melilitkan kain handuk diatas kepala kalo selesai mandi’ susah 

katanya melahirkan nanti’, ungkap Ma’ Roni.  
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Selain itu ada juga pamali untuk tidak duduk di depan 

pintu. Secara logika, larangan itu dirasa cukup masuk akal oleh 

para ibu-ibu di Lembang Ballopasange. Menurut mereka 

dengan duduk di depan pintu angin yang masuk ke dalam 

rumah secara langsung akan mengenai tubuh yang dirasanya 

berpengaruh pada kesehatan mereka. Angin yang 

dimaksudkan kemudian diinterpretasikan sebagai suatu hal 

yang berkonotasi negative dimana pada titik tertentu akan 

dinisbahkan pada masuknya roh-roh jahat ke dalam 

kandungan mereka. Hal lain dari interpretasi mereka adalah 

pintu menyimbolkan ‘vagina’ dimana disaat berada didepannya 

dianggap akan menghalangi proses persalinan. Penyimbolan 

bahwa dengan duduk di depan pintu memiliki keterhubungan 

dengan persoalan akan adanya resiko susahnya melakukan 

persalinan nantinya merupakan suatu hal yang secara logika 

tidak memiliki keterhubungan sama sekali. Namun mereka 

mempercayainya sebagai suatu hal memiliki keterhubungan. 

Ma’ Angga sendiri mengatakan bahwa kemungkinan 

dilarangnya perempuan yang hamil di depan pintu lebih 

diidentikkan dengan persoalan ‘kemalasan’. 

Sebagai kenyataan yang diungkapkan oleh ibu-ibu yang 

saya wawancarai, disaat mereka hamil mereka 

kecendrungannya merasakan gerah. Dalam mentaktisi hal 

tersebut biasanya menurut mereka seseorang biasanya minum 

air yang dicampur dengan es. Meminum air es ini adalah 
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sebuah hal yang dianggap sebagai pantangan juga bagi 

seorang ibu hamil. Mereka beranggapan bahwa dengan 

mengkonsumsi es, janin dalam perut akan membesar yang 

sudah tentu akan membuat mereka akan kesulitan 

‘mengeluarkan’ janinnya kelak. Menyangkut apa yang 

diaktakan oleh ibu-ibu di Lembang Ballopasange ini, saya 

teringat dengan bidan Ina yang pernah menyinggung akan hal 

ini. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu pantangan 

dimasa hamil. Meskipun ia seorang bidan ia juga mempercayai 

hal tersebut. Dalam kisahnya ia mengatakan ‘kita itu kalo hamil 

panas dirasa, apalagi kalo kandungan sudah tua, ma uterus 

minum, biasami itu saya sembunyi-sembunyi minum air es, 

katanya bede, kalo minum es besar bayita, dan memang 

tawwa, bayi saya besar-besar keluar, mungkin karena itu saya 

sering minum es dulu’. 

Meskipun ada begitu banyak pamali yang dipahami oleh 

para ibu-ibu di Lembang Ballopasange terkadang pula mereka 

tidak mengindahkannya dalam kondisi tertentu. Hal yang 

biasanya dilanggar adalah dengan berkunjung di kegiatan-

kegiatan kematian. Menurut mereka ada hal yang tidak bisa 

tidak mereka harus berada dalam kegiatan tersebut. Oleh 

karena itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 

mereka selalu menyediakan kariango dipakaian yang mereka 

gunakan.  
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Selain hal tersebut dengan adanya pengetahuan medis 

semisalnya mengkonsumsi puso dan tumbuhan merambat 

seperti ubi adalah hal yang justru membuat kesehatan ibu-ibu 

bisa  lebih baik oleh beberapa ibu di Lembang Ballopasange 

sesekali berani mengkonsumsi tanaman tersebut. ‘selain 

bermanfaat bagi kesehatan, mau diapami juga kalo tidak ada 

yang bisa dimakan, yah, mau tidak mau toh harus dimakan’, 

jelas Ma’ Angga. 

Hal lain adalah menyangkut persetubuhan dimasa hamil 

oleh beberapa kebudayaan menggapnya sebagai hal yang 

tabu untuk dilakukan karena dianggapnya akan mengotori janin 

dalam kandungan. Namun bagi ibu-ibu yang saya wawancara 

hal tersebut tidaklah menjadi pantangan karena justru bagi 

mereka bersetubuh pada saat hamil akan turut memperlancar 

jalannya bayi untuk keluar. Menurut mereka memang ada 

kondisi tertentu semisalnya pada saat usia kandungan masih 

muda hal tersebut tidak dilakukan sesering mungkin karena 

ada ketakutan adanya unsur ketidak sengajaan menindih 

terlalu kuat sehingga janin di dalam kandungan bisa terganggu. 

Namun diatas tiga bulan persetubuhan tidaklah menjadi 

pantangan untuk dilakukan.  

Pamali, sampai pada paragraf ini, oleh sebagian ibu-ibu 

yang saya wawancarai dijalani sebagaimana mereka 

memandang dunia kehidupan mereka. Keseharian mereka 

yang bisa dikatakan masih menggantungkan penghidupannya 
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pada alam membuat pamali yang mereka dapatkan dari orang 

tua mereka masih tetap dijalankan. Bisa dikatakan bahwa 

melalui pamali mereka bisa menjembatani apa yang tidak 

dimungkinkan dijangkau oleh pikiran mereka dalam memahami 

persoalan kesehatan mereka. 

• Kebiasaan Makan Ibu Hamil  

Siang itu saya berkunjung ke rumah Ma’ Kaso, kebetulan 

pada saat itu ia tengah makan bersama ke dua anaknya. Hal 

yang tampak adalah begitu banyaknya sayuran daun ubi di 

piringnya. Menurutnya daun ubi adalah sayuran utama bagi 

masyarakat toraja, ‘bagi saya dan rata-rata itu orang disini 

daun ubi, nasi sama ikan kering kalo ada menjadi santapan 

sehari-hari’, cerita Ma’ Kaso kepada saya. mendengar apa 

yang dikatakan oleh Ma’ Kaso’ kepada saya, memang seperti 

itulah adanya, daun ubi merupakan sayuran yang menjadi 

sayuran utama dalam menu makanan sehari-hari mereka. Yah 

seperti pada umumnya daun ubi dan nasi adalah hal yang 

selama saya di Lembang Ballopasange tidaklah menjadi 

santapan asing bagi saya.  

Kebiasaan makan bagi mayarakat di Lembang 

Ballopasange dan secara umum juga berlaku di Toraja 

dilakukan tiga kali sehari yaitu di pagi hari, siang dan malam 

hari. Hal yang paling tidak bisa terlewatkan dalam kebiasaan 

makan mereka adalah sarapan. Menurut mereka orang akan 

gampang terkena penyakit maag jika tidak melakukan sarapan. 
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Terlebih bagi mereka yang melakukan aktivitas di pagi hari 

semisalnya bertani. Dalam kebiasaan makan mereka menu 

yang tersaji tidaklah begitu banyak rupa yang terhidangkan. 

Selama saya berada di Lembang Ballopasange, makan 

seadanya dengan menu nasi, sayuran, telur ataupun ikan 

adalah menu sehari-hari mereka. Untuk konsumsi daging 

sendiri barulah akan menjadi menu harian disaat musim pesta 

yaitu di bulan-bulan agustus sampai dengan bulan desember. 

Daging yang dikonsumsi biasanya berupa daging segar 

ataupun daging yang telah mengalami fermentasi dimana 

orang toraja menyebutnya sebagai dendeng. 

Untuk kebiasaan makan bagi ibu-ibu hamil di Lembang 

Ballopasange tidaklah terlalu berbeda dengan hari-hari dimana 

mereka tidak hamil terkecuali dalam persoalan porsi yang 

adakalanya bertambah. Hal tersebut terjadi menurut Ma’ 

Angga adalah karena bawaan sang janin, ‘kita kan tidak sendiri 

kalo hamil, harus ada tambahan makanan karena bayi kita juga 

perlu makan, makanya waktu saya hamil itu empat kali saya 

makan, belum lagi kalo ada makanan ringan atau kue-kue’, 

ungkap Ma’ Angga. 

Bagi Ma’ Angga sendiri, usia kehamilan diatas tiga bulan, 

kebiasaan makannya sudah bertambah porsinya dan waktu 

makannyapun ikut bertambah. Jika sebelumnya ia hanya 

makan tiga kali sehari sewaktu ia hamil ia menambah waktu 

makannya menjadi empat kali. Dari tiga kali ia hamil, 
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berdasarkan pengalamannya waktu makannya bertambah di 

malam hari. Terkadang ia harus bangun tengah malam hanya 

untuk makan.  

Seturut dengan Ma’ Angga, Ma’ Rianpun demikian 

halnya. Jika umumnya ia makan hanya satu piring nasi pada 

saat tidak hamil maka porsi makanan itu akan bertambah pada 

saat ia hamil. Jenis makanan yang dikonsumsipun sebisa 

mungkin bisa mkeningkatkan kebugaran dan yang berkorelasi 

dengan makanan yang mengandung vitamin penambah darah. 

Mengkonsumsi seperti buah dan sayuran yang mengandung 

zat penambah darah seperti pisang. Dalam rangka mencegah 

kemungkinan terjadinya kondisi dimana mereka akan 

mengalami perdarahan pada saat melahirkan mengkonsumsi 

sayuran dan buah adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. 

Bagi mereka, perdarahan dipahami sebagai kondisi dimana 

seseorang mengeluarkan darah yang banyak dan susah 

dikendalikan. Meskipun pada dasarnya, informan yang saya 

wawancarai belum pernah mengalami hal tersbut namun 

mereka berkesimpulan bahwa dengan menjaga kehamilan 

dengan mengkonsumsi sayuran dan buah adalah hal yang 

dirasa oleh mereka cukup membantu dalam menjaga 

kemungkinan terjadinya perdarahan. Pengetahuan tersebut 

didapatkan dari orang tua mereka ditambah dengan 

pengalamannya selama mereka mengikuti kegiatan 

posyasndu. Sayuran semisalnya daun ubi yang pada dasarnya 
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menjadi sayuran utama mereka dipahami sebagai sayuran 

yang mujarab dalam menanggulangi perdarahan.   

Adalah keterkaitan antara harapan dengan makanan 

yang dikonsumsi pada saat hamil memiliki relvansi yang begitu 

kuat. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan bahwa untuk 

mendapatkan anak memiliki kecerdasan maka seorang ibu 

pada saat hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak ikan 

terutama belut atau ikan lele. Bagi Ma’ Rian dan Ma’ Angga 

karena harapannya yang besar untuk mendapatkan anaknya 

kelak bisa pintar dan cerdas maka dalam setiap kesempatan 

ke pasar ia selalu membeli ikan lele atau belut. Bahkan tidak 

jarang, bagi Ma’ Rian sendiri dengan dibantu oleh suaminya 

menyempatkan diri di sela kesibukannya mengumpulkan batu 

dan pasir untuk mencari belut atau ikan lele di sungai.  

Kecendrungan bertambahnya porsi makan dan waktu 

makan bagi Ma’ Angga juga dirasakan pula oleh Ma’ Rian, Ma’ 

Roni dan Ma’ Kaso. Pada saat mereka hamil kemauan untuk 

makan terus selalu terngiang dalam pikiran mereka, oleh 

karena itu terkadang mereka susah untuk mengontrolnya. 

Kebiasaan untuk mengemilpun terbawa meskipun cemilan 

yang dipahami disini bukanlah seperti apa yang kita pahami. 

Cemilan bagi mereka adalah disaat mereka memberikan 

makan kepada anaknya ia akan ikut memakannya juga atau 

pada saat anaknya makan kue ia akan ikut untuk mencicipi. 

‘badan saya saja yang kecil ini, tapi waktu saya hamil kalo mau 
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dihitung tidak empat kali saja, tapi lebih sering, kalo dikumpul 

itu makanan kecil bisa jadi banyak itu’, cerita Ma’ Rian sambil 

tersenyum.  

• Menyiapkan ASI 

Air Susu Ibu (ASI) adalah hal yang ikut menjadi 

pertimbangan para ibu-ibu hamil di Lembang Ballopasange 

disaat mereka hamil. Pertimbangan ini pada dasarnya tumbuh 

secara alami dalam keseharian mereka. Hal ini lebih 

diakibatkan oleh kebiasaan mereka dalam mengkonsumsi 

makanan yang memang pada dasarnya mengandung zat yang 

memungkinkan air susu mereka bisa lancar. Dengan demikian 

mengkonsumsi nutrisi yang dijual di pasaran bukanlah menjadi 

pilihan bagi mereka. 

‘bidan bilang makan daun papaya atau daun ubi sangat 

bagus untuk melancarkan air susu, bagus dimakan, itumi bikin 

kami lancar-lancar saja kasi mentee ana’-ana’ kami’, ungkap 

Ma’ Angga. Menurutnya dengan kebiasaan mereka 

mengkonsumsi sayuran daun pepaya dan ubi tidak lagi 

membuat mereka kerepotan untuk mengumpulkan uang untuk 

membeli susu tambahan sebagaimana yang diiklankan di 

media massa. Kebiasaan mereka mengkonsumsi daun papaya 

daun ubi semakin bertambah di saat mereka hamil.  

Sejalan apa yang disampaikan oleh Ma’ Angga, bidan Ina 

menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat Toraja untuk 

mengkonsumsi sayuran secara alamiah membuat mereka lebih 



	  

Kianak Kalena …, Ismail Ibrahim, Antropologi, Universitas Hasanuddin, 2013 167 

kuat dan lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan atau 

memperlancar air susu mereka. Menurutnya, bagi mereka (ibu-

ibu di Lembang Ballopasange) lebih mudah mendapatkan ASI 

dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota, bagi 

mereka yang tinggal di kota, justru sayuranlah yang menjadi 

makanan tambahan bagi mereka karena mereka terlalu 

mengandalkan susu yang dijual di pasaran.  

Dalam mendapatkan ASI sebagaimana yang mereka 

harapkan hal yang mereka pelajari dari orang tua mereka 

adalah dengan membiasakan mengkonsumsi makanan yang 

masih hangat. Hal ini menurut mereka akan memperlancar 

jalannya darah yang secara tidak langsung akan turut 

memperlancar ASI. Adanya pengetahuan seperti ini, bagi 

informan yang saya jadikan informan kunci mengatakan bahwa 

dimasa mereka hamil lebih sering menanak nasi, sayuran dan 

lauk lainnya dalam kondisi panas. Tidak jarang dari mereka 

sangat menganjurkan kepada anak-anak mereka untuk 

memasak makanan dikala mereka tidak sempat memasak. 

Selain hal tersebut, menjaga kebersihan payudara 

mereka disaat hamil juga sangat dianjurkan untuk dilakukan. 

Membasuhnya dengan air hangat adalah pekerjaan yang Ma’ 

Angga rutin lakukan. Menurutnya membersihkan payudaranya 

dilakukan sebelum ia tertidur, hal itu dilakukan karena menurut 

orang tua dan tetangga mereka disaat tidur, darah akan 

berjalan sebagaimana mestinya disaat malam hari. 
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• Kebiasaan Memeriksakan Kehamilan  

Selama saya berada di Lembang Ballopasange, setiap 

kegiatan Posyandu yang dilakukan, puskesmas pembantu 

selalu penuh sesak dengan kehadiran baik para ibu-ibu yang 

hamil, pasca melahirkan ataupun warga lain yang ingin 

memerikasakan kesehatan mereka. Antusiasme itu begitu 

terlihat dimana tidak jarang para ibu-ibu harus turun gunung 

untuk sampai di puskesmas pembantu hanya untuk 

mendapatkan kejelasan dan kepastian anak yang 

dikandungnya. Ada kecendrungan bahwa dengan mengikuti 

kegiatan posyandu, para ibu-ibu selain mendapatkan 

pelayanan berupa pemeriksaan kandungan dan penyuntikan, 

mereka juga bisa mendapatkan pengetahuan dan berbagi 

pengalaman diantara petugas kesehatan dan para ibu-ibu 

lainnya. 

Penjelasan dari bidan Juli mengatakan bahwa 

antusiasme itu lahir dari kesadaran para ibu-ibu untuk 

senantiasa bisa melahirkan dengan selamat nantinya yang 

tentunya berimplikasi pada kesehatan bayi mereka kelak. 

Menurut bidan Juli, ada satu hal yang menjadi pendorong kuat 

bagi para ibu-ibu untuk ikut posyandu. Pendorong itu adalah 

adanya pahaman yang kuat mengakar bahwa anak adalah 

reski dari tuhan yang senantiasa harus dijaga. Pada awalnya, 

membujuk sebahagian ibu-ibu adalah hal yang menjadi 

tantangan berat bagi dirinya dan bidan-bidan lainnya. Namun 
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setelah mereka merasakan dan mendapatkan begitu banyak 

rupa informasi yang menyatakan bahwa anak yag dikandung 

memerlukan tambahan vitamin dan sebagai pencegah anak 

terlahir sakit (semisal polio) atau cacat maka berangsur-angsur 

antusiasme para ibu-ibu untuk diimunisasi perlahan meningkat 

dari tahun ke tahun.  

‘kita takut, nanti anak kami kena penyakit kalo lahir. Kita 

juga akan disalahkan, kita itu malu kalo dibilangi sama 

keluarga punya anak sakit-sakitan, jadi kita pergi saja kalo ada 

posyandu’, ungkap Ma’ Rian. Ketakutan akan mendapatkan 

seorang anak yang terlahir sakit atau cacat adalah hal yang 

membuat mereka terdorong untuk memeriksakan kehamilan 

mereka.  

Dalam beberapa wawancara yang saya lakukan dengan 

beberapa kader posyandu mengatakan bahwa ibu-ibu yang 

datang memeriksakan kehamilan rata-rata memiliki kecakapan 

dalam merawat dan menjaga kehamilan dibandingkan dengan 

mereka yang tidak pernah sama sekali ke posyandu. 

Menurutnya, bagi ibu-ibu yang biasa ke posyandu di saat 

mereka merasakan sakit, mereka selalu memiliki cara untuk 

mengatasi sakitnya sehingga ia tidak perlu lagi kerepotan 

untuk mencari bidan, mantri atau dukun.  

Meskipun kegiatan ke posyandu dilakukan, 

memeriksakan kehamilan di to’ mappakianak pun masih tetap 

dijalankan. Adalah hal yang menarik dalam peran to’ 
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mappakianak ini adalah dalam satu masa kehamilan, seorang 

ibu hamil pada umunya ditangani oleh satu to’mappakianak 

saja. Dari kebiasaan mereka, bagi seorang to’mappakianak 

yang telah dipercayakan menangani kandungan seorang ibu 

maka dialah yang bertanggung jawab sampai tiba masa 

persalinan dan nifas. Disini ada ikatan emosional yang terjalin 

antara ibu hamil dengan to’mappakianak. Menurut Ma’ Angga, 

dengan mempercayakan satu orang to’mappakianak informasi 

tentang janin dalam kandungan tidak simpang siur dan 

menurutnya to’mappakianakpun bisa lebih konsentrasi dalam 

merekam jejak kandungan pasiennya.  

Dalam proses pemeriksaan kehamilan mereka, mulai 

bulan pertama sampai dengan masa nifas dukun ikut serta 

dalam merawat bayi. Untuk dibulan pertama sampai dengan 

ketiga biasanya para ibu-ibu hanya diberikan arahan tentang 

apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan, dan sesekali mereka 

diurut. Setelah memasuki bulan keempat sampai kesembilan 

mereka akan lebih rutin untuk diurut. Pengurutan dilakukan 

untuk lebih memperlancar aliran darah ibu-ibu hamil. ‘kita kan 

itu biasanya berat bawa bayi dalam perut, jadi kita panggil 

dukun atau ke rumahnya, biar kita diurut-urut, enak juga itu 

diurut-urut, kita seperti bos’, cerita Ma’ Angga menyangkut 

pengalamannya diurut oleh to’mappakianak.  

Sebagai kenyataan, bagi informan yang saya 

wawancarai, menyadari bahwa pemeriksaan kehamilan yang 
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mereka lakukan berdampak pada kondisi kesehatan mereka 

terlebih bagi bayi mereka. Melalui pemeriksaan kehamilan, 

mereka bisa mengontrol usia kehamilan mereka yang disadari 

cukup membantu dalam persoalan menafsirkan kapan ia akan 

melahirkan nantinya. Selain itu, melalui pemeriksaan 

kehamilan, mereka mendapat manfaat bahwasanya mereka 

mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi 

sayuran dan buah-buahan yang memiliki kontribusi terhadap 

kesehatan janin mereka.  

Memeriksakan kehamilan disaat hamil merupakan 

kegiatan yang diartikan oleh mereka sebagai usaha dalam 

mendapatkan pengetahuan akan kondisi diri dan bayi mereka 

dalam menghadapi persalinan mereka. Dalam konteks ini, 

pengetahuan yang didapatnya dari bidan atau dari 

to’mappakianak dijadikannya sebagai bahan dalam 

mempertimbangkan apa yang akan dilakukan nantinya.  

b. Pengambilan Keputusan Penolong Persalinan 

Jauh hari Ma’ Angga sudah membicarakan persalinan yang 

akan dilakukan nantinya sebagaimana biasanya kepada suaminya 

yang jauh di tanah Papua. Meskipun pembicaraannya hanya 

melalui Hand Phone yang dimilikinya sang suami menyerahkan 

sepenuhnya kepada Ma’ Angga. Hal yang paling ditekankan oleh 

sang suami adalah sepanjang kehamilannya dirasa aman untuk 

dilakukan sendiri maka kebiasaan untuk melahirkan sendiri tidak 

menjadi persoalan bagi suami Ma’ Angga. Bagi suami Ma’ Angga, 
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persoalan mengetahui apa yang pantas dilakukan oleh Ma’ Angga 

dalam menjalani proses persalinannya sepenuhnya Ma’ Angga 

yang tahu, ia hanya bisa memberikan semangat.  

Dalam kaitannya dengan hal ini meskipun pilihan tersebut 

sepenuhnya diberikan kepada sang istri namun adanya ikatan-

ikatan kekerabatan keluarga yang masih cukup kuat dalam 

masyarakat Toraja membuat keputusan yang diambil tidak serta 

merta mudah untuk dilakukan. Kekerabatan bagi orang Toraja tidak 

terkecuali masyarakat di Lembang Ballopasange masih 

menjadikannya sebagai ikatan yang bisa mempertautkan 

kedekatan mereka yang biasanya tersimbolkan dalam ikatan 

tongkonan. Dalam praktiknya siapa yang berada dalam ikatan 

tongkonan tersebut memiliki kewajiban dalam menyumbangkan 

saran dan pemikiran setiap kali akan dilakukan kegiatan khususnya 

menyangkut kegiatan yang berlangsung dalam ikatan kerabat 

tersebut. Begitupun halnya dengan persoalan persalinan, bagi 

mereka sebelum diambil keputusan bahwa seperti apa seorang ibu 

dalam melangsungkan persalinannya maka sepantasnya 

dibicarakan dalam ikatan kekerabatan meskipun tidak mesti 

dilakukan semacam pertemuan. Bagi mereka pemberitahuan 

mengenai apa yang akan dilakukan dirasa hal yang penting untuk 

dilakukan sebagai bentuk penghormatan pada ikatan kekerabatan 

tersebut.  

Secara singkat dalam membahas pengambilan keputusan 

dalam menentukan penolong persalinan mereka dan bagaimana 
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mereka menjalankan proses persalinan mereka berdasarkan pada 

kemampuan dengan segenap pengetahuan yang dimiliki oleh sang 

pelaku atau ibu-ibu yang akan bersalin. Dalam prosesnya, selalu 

ada negosiasi-negosiasi tehadap suami ataupun keluarga dekat 

mereka. Bagi Ma’ Rian, Ma’ Angga dan Ma’ Kaso serta Ma’ Roni 

misalnya keputusan yang diambilnya didasarkan pada 

keuputusannya sendiri yang pada tentunya tetap dilakukan 

negosiasi di dalamnya. Adalah yang menjadi pertimbangan utama 

dalam pengambilan keputusan tersebut bahwanya sang istri 

merasa mampu untuk menjalankan proses persalinannya sendiri 

tanpa dibantu oleh bidan ataupun to’mappakianak.  

Apa yang menjadi konsekuensi dari persalinan yang 

dilakukan oleh mereka adalah adanya kesepakatan bahwasanya 

segala resiko yang berkenaan dengan proses persalinan adalah 

tanggung jawab penuh dari keluarga yang telah menetapkan 

persalinannya sendiri. Hal ini kemudian menjadi tanggung jawab 

antara seorang istri dengan suaminya untuk menjalani proses 

persalinan tersebut dimana pada titik tertentu sang suami mau 

tidak mau ikut terlibat dalam persalinan yang dilakukan setidaknya 

hadir pada proses persalinan tersebut terlepas apakah ia akan 

turut membantu secara langsung atau tidak.   

Bagi keluarga Ma’ Kaso sendiri dalam memutuskan 

persoalan tentang model persalinan apa yang akan ditempuh sang 

suami hanya mempersayaratkan satu hal bahwa adanya jaminan 

Ma’ Kaso’ dan anaknya terlahir selamat. Ada kecendrungan 
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timbulnya rasa malu jika suatu saat mereka telah berkeras untuk 

melakukannya sendiri namun keselamatan ibu maupun bayi tidak 

sesuai dengan harapan. Hal tersebut biasanya menjadi bahan 

cemooh dalam ikatan kekerabatan sehingga mereka harus 

memastikan bahwa keselamatan tersebut menjadi alasan dalam 

memilih tindakan yang dilakukan.  

Saya teringat akan sebuah kasus yang dialami oleh salah 

satu warga di Lembang Ballopasange yang atas kesepakatan 

keluarganya melakukan persalinan di sebuah rumah sakit di 

Rantepao. Pada awalnya sang suami menyarankan agar istrinya 

melahirkan saja di rumahnya karena setiap persalinan istrinya 

selama ini dilakukan di lingkup keluarga sang istri. Namun pada 

saat itu sang istri berkeras untuk melakukan persalinan di kampung 

asalnya yang masih berada dalam wilayah Kabupaten Toraja 

Utara. Sebagai kesepakatan antara sang suami dengan sang istri 

maka dipilihlah salah satu rumah sakit yang ada di Rantepao. 

Kehamilan sang istri adalah kehamilan yang kelima kalinya, 

badannya yang kurus dan umurnya yang telah tergolong beresiko 

tinggi menjadi alasan sang suami untuk melakukan persalinan di 

rumah mereka saja dengan memanggil bidan di puskesmas 

pembantu ataukah memanggil bidan Ina yang juga merupakan 

keluarganya sendiri. Namun karena sang istri tetap pada 

pendiriannya maka sang istri berangkat ke Rantepao untuk 

melakukan persalinan dengan mengendarai sebuah motor. Sehari 

setelah keberangkatannya sang istri telah melahirkan namun 
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mengalami pendarahan yang cukup serius. Menurut sang suami 

yang juga berada pada saat persalinan istrinya, pendarahan terjadi 

lebih diakibatkan oleh keadaan sang istri yang terlalu capek. 

Alhasil selama seminggu menurut sebagaimana yang dicertiakan 

sang suami kepada saya cemoohan dari keluarganya mengalir 

deras.  

Melihat bagaimana proses pengambilan keputusan yang 

terjadi dalam keluarga di Lembang Ballopasange khususnya dalam 

hal menyangkut persalinan adalah sebisa mungkin melibatkan 

sang suami dalam menyampaikan pendapat mereka. Barulah 

setelah adanya kesepakatan itu terjadi maka proses persalinan 

yang dilakukanpun akan mendapatkan legitimasi yang kuat yang 

tentunya berdampak pada kenyamanan untuk melakukan 

persalinan.  

Bagi Ma’ Roni disaat melahirkan anaknya yang terakhir 

sang suami tidak berada di rumah, saat itu ia hanya berdua 

dengan anaknya. Hal yang dianjurkan oleh suaminya adalah 

sebisa mungkin persalinan dilakukan dibantu oleh bidan yang 

berada di puskesmas pembantu namun karena mengingat bahwa 

ada kecendrungan rumah merak biasanya kosong pada siang hari 

karena sang suami bekerja di sungai mengambil batu dan sesekali 

mengantarkan batu pesanan orang di luar lembang Ballopasange 

maka ia menyerahkan sepenuhnya kepetusan yang dilakukan oleh 

Ma’ Roni. Dari cerita Ma’ Roni, sebelum sang suami pergi ke 

sungai ia berpesan ke istrinya untuk memanggil ibunya untuk 
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menemaninya hari itu karena di hari itu Ma’ roni sudah merasakan 

pinggangnya sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. 

Namun karena kesibukan Ma’ Roni pada saat itu ia akhirnya lupa 

untuk memanggil ibu mertuanya. Akhirnya Ma’ Roni melahirkan 

tanpa ditemani siapapun dan hal yang disyukuri olehnya karena 

anak yang dilahirkannya selamat tanpa cacat apapun.  

Dalam konteks ini, Ma’ Roni pada dasarnya ragu pada 

awalnya karena selama ini ia hanya mendengarkan tetangganya 

melahirkan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun dan sama sekali 

tidak memiliki pengalaman untuk melahirkan sendiri. Belum lagi 

menurutnya ia akan kena marah oleh suaminya jika terjadi hal 

yang tidak diinginkan. Namun atas dasar bahwa keyakinannya kuat 

untuk melahirkan sendiri pada saat itu akhirnya ia memutuskan 

untuk melahirkan sendiri. Apa yang tergambar dalam kisah Ma’ 

Roni ini adalah adanya keputusan yang diambil menunjukkan 

bagaimana kespakatan yang dibuatnya dengan suaminya bisa jadi 

terbilang longgar sepanjang hal tersebut dirasa tidak merugikan 

siapa-siapa terlebih bagi sang bayi. Pak roni sendiripun pada 

dasarnya meyakini bahwa apa yang dilakukan istrinya tersebut 

sebagai bentuk kewajaran yang bisa ditolerir karena menurutnya 

memang demikianlah adanya proses persalinan yang ada di 

Lembang Ballopasange.  

Selain dalam penentuan siapa yang akan membantu 

persalinan para ibu-ibu di Lembang Ballopasange hal yang menjadi 

pemakluman juga adalah menyangkut kenyamanan di saat proses 
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persalinan berlangsung. Bagi mereka, menurut Ma’ Angga sudah 

menjadi kewajaran jika di Lembang Balloppasange mengetahui 

seorang ibu telah melahirkan bukan pada saat seorang ibu 

melakukan persalinan melainkan pada saat mereka telah 

melakukan persalinan. Barulah setelah persalinan dilakukan para 

keluarga dan para tetangga berdatangan memberikan ucapan 

selamat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan ada juga 

para keluarga atau tetangga berada pada saat proses bersalin 

berlangsung. Hal ini bisa diketahui jika pada saat sebelum 

persalinan dilakukan mereka pada umumnya memanggil 

to’mappakianak atau bidan untuk hadir membantu mereka pada 

saat pemotongan tali pusar atau memandikan bayi. Keluarga atau 

tetangga yang datang sudah mengerti juga jika pada saat proses 

persalinan berlangsung mereka tidak boleh berada dalam ruangan 

yang sama dengan ibu-ibu yang melakukan persalinan. Hal ini 

sudah menjadi suatu hal yang dipahami bersama oleh mereka 

bahwa kenyamanan seorang ibu yang melahirkan pada saat 

mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat ibu 

yang akan melahirkan merasa tidak nyaman. Mereka pada 

umumnya yang datang jika memang peralatan semisalnya 

peralatan mandi sang bayi belum ada dengan serta merta mereka 

akan menyiapkannya.  

Dari kisah ini saya melihat bagaimana proses persalinan 

sendiri cukup dipahami oleh mereka yang tinggal di Lembang 

Ballopasange. Ada kesepahaman yang terjadi diantara mereka 
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tentang seperti apa mereka memperlakukan diri mereka disaat 

berada dalam proses persalinan tersebut. Disinilah sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Ma’ Rian bahwasanya keluarga dan tetangga 

mereka ikut bertanggung jawab terhadap apa yang tengah dialami 

oleh tiap keluarga di Lembang Balloppasange. Adanya 

kecendrungan seperti ini negosiasi sebetulnya terjadi dalam alam 

bawah sadar para keluarga ataupun tetangga dekat mereka bahwa 

suatu saat ia akan diperhadapkan pada kondisi tersebut dan pada 

tentunya hal tersebut akan dilakukan juga nantinya. Hal ini 

memunculkan semacam mutualisme simbolik dimana tiap orang 

memiliki kewajiban untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh 

orang lain kepadanya.  

Bagi keluarga Ma’ Kaso’ sendiri hal yang biasanya 

dinegosiasikan adalah kondisi fisik dan umur dari Ma’ Kaso’ yang 

terbilang beresiko tinggi untuk melahirkan. Fisiknya yang terbilang 

kecil membuat keluarganya lebih menyarankan persalinan yang 

dilakukan sebaiknya dibantu oleh bidan atau to’mappakianak. 

Namun Ma’ Kaso’ menyatakan bahwa ia lebih kuat dibandingkan 

mereka yang memiliki tubuh lebih besar dibandingkan dirinya. Ia 

lebih mampu untuk bekerja di sawah atau di sungai dibandingkan 

mereka ungkapnya. Dalam kenyataan seperti itu apa yang menjadi 

titik temu adalah keyakinan akan kemampuan Ma’ Kaso’ dengan 

menghubungkan aktivitas kesehariaannya mengakibatkan apa 

yang diinginkan oleh Ma’ Kaso’ menjadi ‘benar’ adanya.  
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Sampai pada titik ini apa yang menjadi kenyataan 

sebetulnya dalam proses negosiasi yang dilakukan antara seorang 

ibu yang akan melahirkan dengan keluarga dekatnya adalah 

sebuah ‘pertarungan’ argumentasi yang sangat erat hubungannya 

dengan bagaimana mereka mempersepsikan tentang persalinan 

itu sendiri. Disaat persalinan dipahami sebagai suatu hal yang 

sama dengan para ibu-ibu yang melakukan kianak kalena maka 

dengan serta merta apa yang menjadi titik tolak penolakan akan 

proses tersebut dengan sendirinya akan terbantahkan. Dalam 

kaitan seperti proses meyakinkan keluarga atau kerabat adalah 

sebuah hal yang tidak sendirinya berlangsung pada satu waktu 

saja. Melainkan negosiasi tersebut berjalan dengan seiring dengan 

waktu semasa usia kandungan itu.  

Sebagaimana yang dilakukan oleh Ma’ Angga diatas, jauh 

hari ia telah memberitahukan kepada suaminya bahwa ia akan 

melahirkan sendiri sebagaimana kebiasaannya melahirkan. Dalam 

proses tersebut meskipun pada saat itu sang suami mengiyakan 

namun dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya pertanyaan 

akan kesanggupan sang istri dalam menjalankan proses persalinan 

tetap ditanyakan. Dari kisah Ma’ Angga tidak jarang juga sang 

suami membujuk untuk melakukan persalinan di puskesmas atau 

memanggil bidan saja ke rumahnya mengingat bahwa bisa jadi ada 

kemungkinan kemampuan fisik Ma’ Angga tidak seperti dulu lagi 

meskipun pada intinya sang suami menyadari bahwa kianak 

kalena yang dilakukan oleh istrinya selama ini dipahaminya 
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sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja terjadi di Lembang 

Ballopasange. Namun apa yang dianjurkan suaminya diyakinkan 

oleh Ma’ Angga bahwa dirinya lebih nyaman untuk melakukannya 

sendiri. Dalam kenyataan seperti ini, sang suami pada dasarnya 

tidak ingin anak dan istri mengalami hal-hal yang tidak diinginkan 

namun kenyataan yang selama ini terjadi Ma’ Angga dan anak 

yang dilahirkannya selamat. Bagi suaminya apa yang dilakukan 

oleh Ma’ Angga sendiripun mendapatkan pembenaran dari pihak 

keluarganya yang memang pada dasarnya menganggap bahwa 

persalinan yang dilakukan oleh seorang ibu adalah suatu hal biasa-

biasa saja berlaku dalam keseharian hidup di Lembang 

Ballopasange.  

Dalam persoalan negosiasi ini kemudian menggambarkan 

bahwa segenap pengetahuan dan pengalaman akan proses 

persalinan yang akan dipilih saling bertautan satu sama lain. Faktor 

biaya misalnya adalah salah satu hal yang tidaklah lagi menjadi hal 

yang dibebankan kepada keluarga yang akan melakukan 

persalinan karena telah diberlakukannya program jampersal 

dimana setiap orang yang memiliki kartu kesehatan gratis tidak lagi 

dikenakan biaya. Namun hal tersebut kemudian tidaklah menjadi 

alasan yang cukup kuat bagi ibu-ibu yang telah menetapkan 

pilihannya untuk kianak kalena. Menurut Ma’ Rian, meskipun 

persalinan dewasa ini biaya tidak ditanggung lagi namun 

pertimbangan siapa yang mengurus anak-anak, akses untuk ke 

pelayanan kesehatan cukup berat dan adanya persoalan waktu 
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yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya menjadi faktor lain 

yang mesti dipertimbangkan juga.  

Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan, hal 

yang tak luput dari pertimbangan mereka adalah menyangkut 

persoalan yang berkaitan dengan akses, kondisi jalan, waktu dan 

pengurusan rumah tangga mereka. Dari informasi yang saya 

temukan, meskipun faktor ini tidak menjadi alasan utama bagi 

mereka untuk kianak kalena namun persoalan ini turut menjadi 

pertimbangan bagi mereka. Untuk itu ada baiknya dalam bagian ini 

saya memaparkan faktor-faktor yang memungkinkan mereka untuk 

mengurungkan niatnya melakukan persalinan dengan melibatkan 

tenaga medis profesional atau to’mappakianak secara langsung. 

• Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan  

Pembangunan puskesmas pembantu di Lembang 

Ballopasange selama dua tahun terakhir tidaklah serta merta 

membuat masyarakat mempergunakannya sebagaimana yang 

diharapkan. Dalam hal yang berkenaan dengan persalinan, 

puskesmas pembantu yang ada di Lembang Ballopasange 

tidaklah menjadi pilihan utama disebabkan oleh masih sangat 

terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas 

pembantu tersebut. Bidan desa yang hanya seorang diri 

ditugaskan disanapun tidak mampu untuk melakukan pelayanan 

secara maksimal. Adanya keterbatasan ini diakui oleh bidan Juli 

sebagai tantangan baginya untuk melayani begitu banyaknya 

ibu-ibu yang akan melakukan persalinan. Menurutnya 
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terbatasnya sumber daya dan sarana yang dimiliki oleh 

puskesmas pembantu membuat pelayanan yang dilakukan 

tidaklah sepenuhnya maksimal. Seringkali ia kewalahan untuk 

melayani satu persatu ibu-ibu yang akan melahirkan dengan 

mengingat kondisi geografis lembang tempatnya bertugas yang 

terbilang cukup susah. Akhirnya ada kecendrungan bagi 

masyarakat untuk lebih memanggil to’mappakianak ataukah 

dilahirkan sendiri di rumah. Dalam kondisi demikian bidan Juli 

dalam menjalankan tugasnya, dengan memprediksikan 

pasiennya akan melahirkan ia akan lebih memilih untuk 

mengunjungi pasiennya dibandingkan untuk menunggu 

pasiennya datang namun dalam kondisi seperti ini sebagai 

resiko adalah ia akan tidak bisa melayani pasien lainnya yang 

kemungkinannya akan melahirkan juga. 

Dalam kenayataannya, khususnya dalam konteks 

kekinian dimana persalinan sudah diberlakukan gratis selama 

persalinan tersebut dilakukan di Puskesmas, para ibu-ibu yang 

saya wawancarai memiliki antusiasme untuk melakukan 

persalinan di puskesmas ataupun di puskesmas pembantu. 

Pertimbangana akan umur dan fisik yang memungkinkan 

mereka tidak seperti di usia muda lagi, para ibu-ibu turut 

memperhitungkan bahwasanya persalinan mereka bisa juga 

dilakukan di bidan atau di puskesmas. Ma’ Rian yang bertempat 

tinggal di pinggiran jalan poros desa berkisah tentang hal ini. 

Ma’ Rian, mengingat umur dan fisiknya yang tidak muda lagi 
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pernah membersitkan pikirannya untuk melakukan persalinan di 

bidan namun ada kondisi tertentu yang menjadi beban 

pikirannya terlebih dengan akan pengalamannya untuk kianak 

kalena. Ma’ Rian, sebagaimana yang diungkapkan kepada saya 

bahwa : 

“saya pernah berpikir itu dulu, waktu saya hamil 
terakhir ini untk melahirkan di bidan, ato panggil bidan 
saja ato ke puskesmas malimbong, karena sudah dekat, 
tapi adami pengalaman melahirkan sendiri, na amanji 
juga, tidak adaji masalah, suami juga ikutji bantu, saya 
melahirkan saja sendiri” 

Ma’ Rian dalam konteks ini, selalu menempatkan 

pertimbangan-pertimbangan yang berbarengan dengan 

pengalamannya kianak kalena. Bahwa selalu ada pilihan untuk 

melakukan persalinan dengan dibantu bidan ataupun 

to’mappakianak disadari oleh Ma’ Rian. Namun karena adanya 

penerimaan oleh sang suami untuk mendukungnya selalu maka 

iapun membesarkan niatnya untuk melakukan kianak kalena. 

Menyangkut aksebilitas ke bidan atau ke Puskesmas Malimbong 

dianggapnya sebagai salah satu hal yang dipandang sebelah 

mata mengingat kondisi jalan yang tidak memungkinkan dirinya 

yang tengah hamil tua untuk sampai ke puskesmas Malimbong. 

Saya teringat apa yang dikatakan oleh Ma’ Rian menyangkut hal 

ini, meskipun dalam candaan ia mengatakan bahwa adanya 

ketakutan bagi dirinya dan keluarganya untuk ke Puskesmas 

Malimbong. Membahasakan ketakutan yang dimaksudkan oleh 

Ma’ Rian adalah pertama adalah ketakutan terjadinya 

goncangan disaat perjalanan mengingat kondisi jalan ke 
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puskesmas Malimbong tidak cukup kondisional bagi mereka 

yang sedang hamil. ‘tidak hamil saja kita itu kalo dari sini mau ke 

malimbong atau ke Rantepao cape’ sekali, duduk lama, pantat 

sakit, apalagi mobil goyang-goyang terus, salah-salah sedikit 

bisa-bisa kita jatuh’, cerita Ma’ Rian. Hal ini serupa dengan apa 

yang diaktakan Ma’ Angga, menurutnya puskesmas pembantu 

yang ada di lembangnya terbilang cukup membantu masyarakat 

dalam usaha kegiatan pemeriksaan kehamilan namun tidaklah 

cukup bagus untuk dijadikan sebagai tempat bersalin dikarena 

sarana dan prasarana yang tidak lengkap. Bidan yang 

bertugaspun jarang ditemukan karena adanya kesibukan sang 

bidan untuk melayani ibu-ibu yang lain untuk melahirkan. 

Memilih puskesmas Malimbong sebagai pusat kesehatan 

masyarakat Sa’danpun tidaklah bisa dijadikan sebagai hal yang 

utama dikarenakan kondisi jalan untuk menuju kesana begitu 

rusak dan tidak adanya sarana transportasi yang setiap harinya 

berseliweran di sekitar Lembang Ballopasange. ‘bagaimana kita 

bisa kesana (Puskesmas Malimbong) tidak ada kendaraan, 

jalan, wih, kita liatmi toh sendiri, mana lagi kalo longsor, pernah 

ada kasian itu ibu hamil, nda tau berapa bulan yah, sakit 

kandungannya karena goyang-goyang terus di mobil, lebih baik 

kita disini saja’, cerita Ma’ Angga.  

Kedua adalah ketakutan akan melahirkan di kendaraan. 

Hal ini disebakan oleh kondisi jalan yang rusak tidak 

memungkinkan kendaraan untuk melaju cepat.  Adanya kondisi 
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seperti ini bagi Ma’ Rian menganggapnya sebagai suautu hal 

yang sangat dihindarinya dikarenakan oleh pahaman bahwa 

proses melahirkan adalah sebuah kondisi dimana ia harus 

berpikir tentang ketenangan dan kenyamanan. Selain alasan itu 

ia menyadari bahwa dalam proses persalinannya selama ini 

terbilang cepat, ‘kalo saya mau melahirkan itu cepat, tapi kalo 

kita dimobil baru maumi keluar bagaimana baru kita tidak bawa 

apa-apa’, ungkap Ma’ Rian.  

Hal yang sama terjadi pada keluarga Ma’ Pieter (nama 

telah disamarkan oleh peneliti) berkenaan dengan akses untuk 

sampai di tempat pelayanan kesehatan. Ma’ Pieter tinggal di 

seberang sungai, di sebuah gunung dimana rumpun 

keluarganya tinggal. Dari kisahnya ia pada saat melahirkan 

anaknya yang terakhir atas bujukan suami dan anjuran bidan ia 

pada akhirnya melahirkan di puskesmas Malimbong. Saat itu 

hampir malam, dan sedikit gerimis, ia kemudian turun gunung 

untuk sampai ke kendaraan yang telah disiapkan suaminya di 

seberang sungai. Dalam perjalanan turun gunung itu ia harus 

dituntun oleh suaminya karena pada saat itu jalan yang 

dilaluinya cukup licin. Perasaan Ma’ Pieter pada saat itu sudah 

ingin kembali saja ke rumahnya, ia merasa tidak sanggup untuk 

turun gunung dalam kondisi dimana sang bayi sudah siap sedia 

untuk keluar dari perutnya, namun sang suami terus 

menyemangatinya untuk sampai di kendaraan yang menantinya 

di seberang sungai. Menurutnya hampir 20 menit ia akhirnya 
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sampai di kendaraan yang suaminya maksudkan. Bersama 

beberapa orang keluarganya, Ma’ Pieter menuju ke puskesmas 

Malimbong. Di perjalanan menuju puskesmas, ban mobil yang 

dikendarainya bocor akibat tersandung batu gunung yang 

menjadi bahan dasar jalanan. Akhirnya Ma’ Pieter kemudian 

harus menunggu beberapa menit ban tersebut diganti. Tak lama 

berselang perjalanan Ma’ Pieter dilanjutkan. Menurutnya selama 

perjalanan itu ia menahan agar bayi yang dikandungnya tidak 

terlahir di kendaraan, air ketubannya telah pecah yang 

membuatnya cukup panik karena menurutnya disaat air ketuban 

itu pecah seperti kebiasaan melahirkan sebelumnya bayi yang 

dilahirkannya akan segera keluar. Tak ayal setelah ia tiba di 

puskesmas, tidak lama berselang menurut Ma’ Pieter iapun 

melahirkan tanpa merepotkan bidan dimana pada saat itu bidan 

tidak berada di puskesmas.   

Aksebilitas kemudian tidak serta merta selalu diukur 

berdasarkan bagaimana kita bisa sampai pada tempat 

pelayanan kesehatan. Ada hal lain yang dirasa oleh para ibu-ibu 

di Lembang Ballopasange yang mereka anggap sebagai hal 

yang terlalu rumit untuk dikerjakan. Hal tersebut berupa adanya 

aturan-aturan administrative yang dirasakan begitu rumit untuk 

dijalankan. Diberlakukannya jaminan persalinan memungkinkan 

bahwa persalinan yang dilakukan di pelayanan kesehatan 

semisalnya puskesmas membuat kerumitan sendiri bagi 

masyarakat. Kurangnya pemahaman akan hal tersebut 
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membuat mereka yang bersalin ke puskesmas ataupun ke 

rumah sakit menjadi kebingungan akan adanya aturan persalian 

tersebut.  

Pengalaman Ma’ Angga mengantar temannya di salah 

satu rumah sakit di Rantepao saya jadikan dalam hal ini. 

Menurut Ma’ Angga ada begitu banyak persyaratan yang harus 

dipenuhi agar persalinan yang dilakukan untuk mendapatkan 

pelayanan yang maksimal dan gratis di rumah sakit tersebut. 

Keterangan keluarga tidak mampu, kartu keluarga dan kartu 

kesehatan gratis harus ada dalam setiap pelayana tersebut. Dan 

hal itu membuat mereka Ma’ Angga menjadi sadar bahwa 

ketersediaan tersebut haruslah membutuhkan waktu ekstra 

dalam mengurusnya. Belum lagi adanya kecendrungan bagi 

pasien untuk menggandakan persuratan-persuratan lainnya. Ma’ 

Angga sendiri menyadari bahwa jika hal tersebut lengkap 

sebagaimana adanya maka akan lancarlah persoalan 

administarasi tersebut. Sebagai dalih dari itu semua, Ma’ angga 

menyatakan bahwa ada kecendrungan akan melupakan untuk 

membawa setiap hal yang diperlukan tersbut oleh adanya 

kepanikan. Ia menceritakan bagaiamana temannya yang sudah 

keringat dingin menahan bayinya yang akan keluar namun 

belum mendapatkan pelayanan dari rumah sakit hanya karena 

kelengkapan administarsi masih kurang. Akhirnya teman Ma’ 

Angga harus bernegosiasi dengan petugas rumah sakit dengan 

membuat pernyataan untuk melengkapai persyaratan tersebut 
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semabari keluarganya harus ke kampung mereka untuk 

mengurus segala urusan admintrasi mereka.  

Selain hal tersebut adalah tempat pelayanan kesehatan 

yang belum memenuhi rasio jumlah pasien. Untuk puskesmas 

Malimbong sendiri hanya memiliki satu ruang persalinan dimana 

dalam kondisi tertentu tidak menutup kemungkinan aka nada 

dua atau lebih pasien yang akan melakukan persalinan. Adanya 

kecendrungan ini membuat para ibu-ibu yang saya wawancarai 

menafsirkannya bahwa dengan tidak tersedianya ruang 

persalinan yang banyak memungkinkan diri mereka tidak 

merasakan kebebasan. Sebagai kebiasaan bagi mereka adalah 

adanya keinginan untuk selalu dalam lingkup keluarga mereka 

dalam proses kehidupan mereka yang dianggapnya berberkah 

dimana dalam kondisi demikian berkah tersebut haruslah dibagi. 

Adanya hal demikian memungkinkan bagi mereka untuk 

menyertakan keluarga mereka untuk berada di sekitar mereka 

meskipun dalam proses persalinannya mereka merasa nyaman 

untuk dilakukan sendiri. Bagi Ma’ Rian misalnya ia sudah 

menjadikan kebiasan proses persalinannya untuk berada dalam 

lingkup keluarganya, ia tidak ingin kemudian disaat proses 

persalinannya bercampur dengan keluarga orang lain yang tidak 

dikenalnya berada dalam satu ruangan. Ada rasa malu yang 

timbul dan terutama adalah kebebasan untuk melakukan 

aktivitas tidaklah sama jika dibandingkan berada dalam lingkup 

keluarga sendiri. Menurutnya akan ada rasa sungkan untuk 
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berbuat sesuatu yang disadarinya tidak sepenuhnya akan 

diterima oleh keluarga lain. 

• Waktu Yang Terbuang  

Dengan menganggap bahwa persalinan sebagai suatu 

hal yang biasa-biasa saja maka dengan sendirinya mereka tidak 

ingin aktivitas keseharian mereka tidak terganggu oleh proses 

persalinan tersebut. Menurut mereka dengan menjalani 

sebagaimana adanya persalinan itu tidaklah mesti harus 

menurutkan untuk tidak bekerja karena menurutnya persalinan 

yang dilakukan tidaklah mengharuskan mereka terbaring di 

dalam kamar. Ma’ Angga pada saat persalinan yang terakhir 

setelah bayi yang dilahirkannya dipotong tali pusarnya oleh 

to’mappakianak dan setelah memberikannya air susu iapun 

kemudian turun sungai untuk mandi dan setelah itu memasak 

sebagaimana hari-hari sebelumnya. Secara sadar ia memang 

merasakan sedikit perih dalam perutnya atau hasil kontraksi di 

vaginanya namun ia tidak bisa berdiam diri. Menurutnya jika ia 

berdiam diri ia akan semakin merasakan rasa sakit tersebut.  

Pada dasarnya dalam menghadapi persalinan, menurut 

bidan Ina hal yang mesti dilakukan adalah datang ke puskesmas 

sebisa mungkin tiga hari sebelum hari yang diprediksikan oleh 

bidan. Menurut bidan Ina jika para ibu-ibu paham betul akan 

kondisi kandungannya dan tetap memperhatikan buku imunisasi 

mereka maka seharusnya mereka tahu kapan akan melahirkan 

sehingga mereka bisa datang ke puskesmas lebih awal dan 



	  

Kianak Kalena …, Ismail Ibrahim, Antropologi, Universitas Hasanuddin, 2013 190 

tentunya akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun 

apa ayal, menurut bidan Ina hal yang paling sering terjadi 

adalah pada umumnya mereka datang pada saat akan terjadi 

persalinan. Resiko yang mungkin saja terjadi dalam kondisi 

tersebut adalah terjadinya pendarahan yang begitu banyak 

sehingga pasien bisa jadi kekurangan darah.  

Penjelasan bidan Ina tersebut secara umum sangat 

dipahami oleh ibu-ibu yang saya wawancarai, namun disatu sisi 

ada hal yang menjadi pertimbangan lain sehingga mereka lebih 

memilih untuk tidak menjadikan puskesmas sebagai tempat 

persalinan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada bab 

sebelumnya bahwa rumah adalah tempat yang paling nyaman 

dirasakan oleh ibu-ibu yang saya wawancarai maka tak ayal 

rumahlah kemudian yang menjadi pilihan mereka. Mereka 

beranggapan bahwa dengan melahirkan di rumah kedekatan 

dengan keluarga lebih terasa dan pada titik tertentu tidak 

membuat repot bagi keluarga, kerabat dan tetangga mereka 

untuk datang menjenguk mereka. Ma’ Rian mengatakan bahwa 

jika mengikuti apa yang dikatakan oleh bidan bahwa sebaiknya 

datang tiga hari sebelum persalinan maka ada tiga hari pula 

waktu Ma’ Rian korbankan untuk bersama keluarga mereka. 

‘siapa yang akan mengurus anak-anak saya kalo saya pergi 

melahirkan di puskesmas ato siapa yang harus jaga saya 

disana, masa’ harus panggil lagi keluarga untuk jaga, kita takut 

merepotkan orang’. 
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Sejalan dengan hal ini, Ma’ Kaso juga mengatakan 

bahwa hal tersebut dirasanya susah untuk dilakukan. Menurut 

Ma’ Kaso’, dengan mengorbankan waktunya ke puskesmas 

lebih baik ia memanggil to’mappakianak atau memanggil bidan 

untuk datang ke rumahnya untuk melahirkan jika diharuskan ke 

puskesmas. Waktu selama tiga hari tersebut adalah waktu yang 

memungkinkan dia merasa tersiksa untuk menunggu dan tidak 

mengetahui apa yang mesti dilakukan di puskesmas tersebut. 

Menurutnya, jika waktu tersebut digunakan untuk tetap ke 

sawah atau ke sungai untuk mencari batu atau pasir tentu akan 

lebih bermanfaat.  

Dari pengalamannya sendiri, Ma’ Kaso’ sebetulnya tidak 

terlalu merasakan atau menjadikan kehamilannya sebagai 

beban karena menurutnya seperti yang saya katakan 

sebelumnya kehamilan adalah reski dari tuhan. Sampai 

menjelang melahirkanpun Ma’ Kaso’ tetap menjalankan 

aktivitasnya meskipun dalam kadarnya yang dikurangi. ‘yah, 

lumayanlah kalo dalam waktu tiga hari itu saya masih bisa 

mencari batu di sungai, kan bisa tambah-tambah buat keperluan 

bayi saya nanti, belikan pakaian atau minyak’. Dari ceritanya, 

Ma’ Kaso’ terkadang merasa aneh melihat ibu-ibu yang 

menunggu persalinan mereka di puskesmas. Seringkali ia pergi 

melihat keluarganya yang akan melahirkan di Rantepao. 

Katanya ‘mereka itu seperti bingung tidak tau apa yang dibikin, 
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baring, bale sana bale sini, coba kau di rumahmu, tenang, bisa 

memasak jaga sendiri anak’.  

Waktu bagi mereka adalah kesempatan untuk 

mendapatkan penghasilan karena dari waktu itulah mereka bisa 

menyisihkan tenaganya karena mereka pada umumnya 

mengandalkan penghasilan dari aktivitas yang dilakukannya. Di 

saat mereka tidak beraktivitas hal tersebut berarti tidak 

menghasilkan apa-apa dan itu menurutnya sangat membuang 

waktu. Ma’ roni misalnya yang mengandalkan penghasilan 

keluarganya dari menjual keperluan sehari-hari, dengan 

menghentikan aktivitasnya tersebut ia secara sadar 

menghilangkan rejekinya. ‘kami hanya mengandalkan tenaga 

kami, kapan kami tidak bekerja itu berarti kami membuang 

rejeki’. 

Terlepas dari persoalan ekonomi tersebut hal yang paling 

ditekankan kenapa mereka tidak memilih untuk melakukan 

persalinan ke puskesmas (selain apa yang saya maksudkan 

diatas) adalah adanya perasaan untuk tidak memberatkan 

keluarga ataupun tetangga mereka dalam menjaga anak-anak 

mereka. Meskipun suami mereka bisa mengatasi hal tersebut 

namun keberadaan suami pada saat persalinan berlangsung 

adalah suatu hal yang dirasa sebagai suatu hal yang 

‘diharuskan’. Menurutnya kehadiran sang suami pada saat 

mereka bersalin meskipun ia tidak secara langsung harus 

berada dalam ruang persalinan misalnya namun hal tersebut 
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dirasa nyaman disaat mengetahui sang suami berada di sekitar 

mereka. Jika mereka melakukannya di rumah, sang suami juga 

tidak perlu direpotkan mengurus hal-hal yang sifatnya 

administrative sehingga ia bisa lebih berkonsentrasi 

memberikan semangat kepada sang istri.  

Hal yang perlu diingat bahwa rata-rata keluarga yang ada 

di Lembang Ballopasange merupakan keluarga yang tergolong 

memiliki anggota rumah angga yang banyak. Ma’ Rian misalnya 

ia tinggal bersama suami dan anaknya lima orang dan masih 

terbilang kecil-kecil meskipun anak-anak mereka sudah bisa 

mengurusi dirinya masing-masing. Namun jika Ma’ Rian 

diharuskan melahirkan di puskesmas itu berarti ia harus 

membawa anak-anak mereka turut ke puskesmas. ‘kalo saya 

bawa semua anak-anakku ke puskesmas bagaimana 

sekolahnya? Ato bagaimana caranya mereka makan kalo saya 

sama suami saya ada di puskesmas, dipikir semua itu’. 

Ungkapnya dengan lirih. 

Sebagai keluarga besar bisa jadi mereka bisa menitipkan 

anak-anak mereka ke keluarganya atau ke tetangga mereka, 

namun hal yang saya lihat dari keseharian mereka adanya 

persoalan berat hati untuk merepotkan keluarga ataupun 

tetangga mereka. Ada semacam hutang budi yang mereka 

harus bayarkan kepada mereka yang bisa jadi tidak bisa mereka 

balaskan. Hal ini merupakan beban yang mesti ditanggung 
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disaat mereka mengharuskan dirinya untuk melakukan 

persalinan di puskesmas atau di rumah sakit.  

Persoalan memberatkan keluarga atau tetangga ini 

kemudian berimbas pada pilihan penolong persalinan. Hal yang 

saya maksudkan adalah jika mereka tidak melakukan persalinan 

ke puskesmas ataupun ke rumah sakit hal yang dirasa 

memberatkan adalah memanggil bidan atau to’mappakianak ke 

rumah mereka. Di saat menanyakan hal ini ke Ma’ Rian, ia 

menjelaskan bahwa ada keengganan untuk memanggil mereka 

untuk membantu persalinannya disebabkan akan takut 

merepotkan. Bagi Ma’ Rian memanggil to’mappakianak 

misalnya adalah hal yang dirasanya memberatkan meskipun 

sudah menjadi profesi bagi to’mappakianak tersebut untuk 

membantu persalinan. Menurutnya perjalanan untuk sampai ke 

rumahnya membutuhkan waktu yang cukup lama ditambah 

dengan kondisi jalan desa yang tidak terlalu bagus. ‘mereka itu 

kan rata-rata sudah tua, kasihan juga kalo mereka dipanggil 

malam-malam ke rumah’. Menurutnya pemberian berupa uang 

misalnya tidaklah sebanding dengan pengorbanan 

to’mappakianak datang ke rumahnya. Hal yang perlu disyukuri 

oleh Ma’ Rian adalah rata-rata to’mappakianak yang biasanya 

membantunya memijat atau mengurut perutnya tidaklah terlalu 

menuntut keberadaannya pada saat persalinan Ma’ Rian.  

Hal yang sama juga di saat diperhadapkan dengan 

memanggil bidan untuk datang ke rumahnya. Meskipun bidan 
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berada dekat dari rumah Ma’ Rian namun ia merasa berat untuk 

memanggilnya. Hal yang pertama dirasa berat adalah karena 

pada saat persalinan ia akan serta merta bidan hanya akan 

membantunya pada saat memotong tali pusar atau memandikan 

bayi saja karena ia beraanggapan bahwa peralinannya harus ia 

lakukan sendiri. Dan kedua adalah dengan kedatangannya ke 

rumahnya ia akan merasa berat jika tidak bisa menyuguhkan 

makanan ataupun minuman kepada sang bidan. hal yang 

menurutnya tata kelakuan sebagai tuan rumah.  

Sebagai pengalaman yang diceritakan oleh Ma’ Rian 

bahwa ia memiliki tetangga yang dibantu oleh bidan dalam 

proses persalinannya. Dalam masa tiga hari (nifas) sang ibu 

dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat 

karena vagina sang ibu tersebut dijahit. Namun karena 

kebiasaan sang ibu tersebut melakukan aktivitas akhirnya 

jahitan putus dan harus memanggil lagi sang bidan. Menurut 

Ma’ Rian, sang bidan marah besar karena sang ibu tidak 

menuruti apa yang dianjurkan oleh sang bidan. Dari situ Ma’ rian 

mengambil pelajaran bahwa dengan mempercayakan bidan 

dalam penanganan persalinan memang pada dasarnya harus 

membatasi aktivitas keseharian mereka karena proses 

persalinan yang dilakukan oleh bidan memiliki perbedaan 

dengan apa yang menjadi kebiasaan Ma’ Rian selama ini.  

Adalah kebiasaan-kebiasaanlah yang kemudian 

memperkuat argumentasi mereka untuk tidak melakukan 
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persalinan yang melibatkan orang lain. Kebiasaan akan 

melakukan aktivitas keseharian mereka menjadi penetrasi 

dalam persoalan pilihan model persalinan seperti apa yang akan 

dilakukan. Mempergunakan sebaik mungkin waktu mereka 

dalam menjalankan peran masing-masing menjadi penting 

dalam persoalan penentuan model persalinan yang akan 

dipilihnya. Mereka akan merasa menyiakan waktu mereka 

hanya lantaran anjuran yang pada dasarnya tidaklah terlalu 

menjadi beban bagi mereka. ‘kita kan merasa sendiri kalo sakit, 

kalo kita merasa tidak terlalu bisa lakukan semua, yah sedikit-

sedikit juga akan selesai, saya tidak biasa menumpuk 

pekerjaan’, cerita Ma’ Kaso’. 

• Rumah Adalah Tempat Bersalin  

Keempat informan yang saya jadikan informan kunci 

menyatakan bahwa rumah dimana mereka bertempat tinggal 

adalah tempat yang paling nyaman untuk melakukan persalinan. 

Sebelum orang tua Ma’ Rian meninggal ia melakukan persalinan 

di rumah orang tuanya, menurutnya dengan melahirkan dirumah 

ia merasa lebih aman meskipun pada saat ia melahirkan ia 

lakukan sendiri atau dibantu oleh sang suami. ‘saya dulu, waktu 

anak saya yang kembar sampai yang keenam saya lahirkan di 

rumah diatas, kalo saya sudah rasa sudah dekat waktunya saya 

sudah naik ke rumah, di tongkonan’, ungkap Ma’ Rian.  

Adalah kebahagian tersendiri yang dirasakan bagi 

keluarga yang akan mendapatkan penerus keturunan di saat 
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melahirkan di tengah-tengah keluarga besar mereka. Oleh 

karena itu mereka pada dasarnya lebih memilih untuk 

melahirkan di rumah mereka sendiri terlepas apakah mereka 

akan dibantu oleh bidan, to’mappakianak atau dilakukannya 

sendiri. Mereka beranggapan bahwa rumah bagi mereka adalah 

perkenalan bagi bayi yang lahir dalam mengenal keluarga 

mereka.disini ada semacam inisiasi bagi bayi yang lahir dalam 

rangka mendekatkan bayi mereka dengan keluarga-keluarganya 

sehingga nantinya diharapkan adanya kedekatan emosional 

yang lebih dekat. Dari kisah Ma’ Pieter yang memiliki kebiasaan 

melahirkan dalam kerabat suaminya ada kecendrungan anak-

anak mereka memiliki kedaktan dengan keluarga suaminya. 

Dalam kenyataan seperti ini mereka beranggapan bahwa rumah 

dimana mereka bersalin memiliki nilai emosional bagi setiap 

anak yang dilahirkan.  

Kebebasan juga merupakan salah satu pilihan bagi 

mereka untuk memilih rumah sebagai tempat bersalin. Menurut 

mereka melahirkan di rumah setiap orang yang akan datang 

untuk memberikan ucapan selamat akan merasa bebas. Selain 

itu juga tidak akan merepotkan setiap orang untuk bersusah 

payah ke rumah sakit atau ke puskesmas. ‘kalo di rumah 

bersalin, kalo tetangga bisa datang cepat liat dan kasi selamat, 

kalo di puskesmas, mereka harus keluarkan lagi biaya kesana, 

kasihan’, ungkap Ma’ Rian.  
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Mengetahui situasi dalam rumah juga merupakan 

pertimbangan dalam menentukan rumah sebagai tempat 

bersalin yang nyaman. Dengan bersalin di rumah, bagi Ma’ 

Kaso lebih leluasa untuk menyiapkan alat yang mesti 

dipesiapkan untuk bersalin. Selain hal tersebut orang yang ikut 

membantu juga bisa memahami keperluan yang dibutuhkan 

terutama pada saat masa nifas. Semisalnya dalam persoalan 

menanam ari-ari, menurut pengalaman mereka, karena ari-ari 

atau palsenta tersebut harus ditanam atau di gantung di pohon 

aren maka orang tua tidak perlu lagi pulang ke rumah jika 

persalinan dilakukan di rumah. Dan tetangga bisa membantu 

untuk meyiapkan apa yang dibutuhkan dalam proses tersebut. 

Kebebasan yang dirasakan pada saat melakukan 

persalinan adalah sebuah hal yang wajib dalam mengkondisikan 

kenyamanan mereka. Kebebasan yang mereka maksud tidak 

saja berakhir pada kenyamanan mereka dalam menerima tamu 

namun lebih pada itu. Kebebasan dalam mengekspresikan 

proses persalinan merekalah yang paling mereka harapkan. 

Keterangan yang saya dapatkan bahwa ekspresi mereka pada 

umumnya berbeda satu sama lain. Meskipun pada dasarnya 

mereka menyatakan bahwa kianak kalena itu mudah dan tidak 

memakan waktu lama namun mereka menyadari bahwa dalam 

proses tersebut pastilah tubuh mereka menampilkan bentuk 

yang aneh-aneh. Hal itu mereka sadari karena ada 
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kemungkinan ia harus mengedan sesekali dan tentunya akan 

menimbulkan suara yang pada tentunya akan terdengar ‘aneh’.  

Mereka memang menyadari bahwa selama mereka 

mempraktikkan kianak kalena belum pernah ia teriak-teriak atau 

mengerang sebagaimana ibu-ibu pada umumnya namun 

persaan tersebut selalu terbayang di pikiran mereka. 

pengalaman mereka melihat keluarga mereka yang melahirkan 

di rumah sakit yang menunjukkan hal demikian setidaknya 

membentuk pikiran mereka bahwa mereka akan melakukan hal 

serupa. Pada kondisi demikianlah mereka lebih merasakan 

kebebasan disaat proses persalinan mereka dilakukan dirumah 

sendiri karena tidak adanya ruang bagi orang lain untuk melihat 

kondisi mereka disaat melahirkan. ‘kita kan bebas tutup pintu 

kalo di rumah sendiri, jadi orang tidak bisa masuk liat kita, 

ungkap Ma’ Kaso’.  

• Saya Nyaman Sendiri  

Ma’ Kaso’ mengisahkan persalinan anaknya yang kelima. 

Pada saat itu ia dibantu oleh salah satu keluarganya karena ia 

merasa bahwa persalinannya itu akan terasa sulit mengingat 

posisi bayinya tidak terlalu bagus. Keterangan dari posisi bayi 

yang ada dalam kandungannya itu didapatnya dari orang tuanya 

yang memang seorang to’mappakianak dulunya. Karena ia tidak 

biasa ditemani oleh orang lain, maka ia meminta kepada 

keluarganya tersebut untuk membantunya dari belakang dengan 

menopang punggungnya. Ada sekitar 10 menit, sang bayi belum 
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juga keluar. Akhirnya ia meminta keluarganya tersebut untuk 

keluar kamar. Keputusan itu dia ambilnya karena ia merasa 

tidak nyaman dengan kebiasaannya tidak ditemani melahirkan 

selain dirinya atau terkadang ditemani suaminya sendiri. 

Akhirnya tidak lama berselang setelah keluarganya tersebut 

keluar kamar, Ma’ Kaso’ akhirnya melahirkan juga. Menurutnya, 

ada perasaan ‘geli’ disaat ia harus ditemani oleh orang lain. 

Ketidaknyamanan itu membuat ia susah untuk berkonsentrasi 

dalam melakukan persalinan. 

Meskipun ada kecendrungan untuk melakukan proses 

persalinan dalam lingkup keluarga mereka atau setidaknya 

berada dalam lingkungan yang mereka kenal, para ibu-ibu yang 

saya wawancarai lebih senang untuk melakukan persalinan 

tanpa ada orang yang terlibat didalamnya. Proses persalinan 

bagi mereka tidaklah sebagaimana dalam tayangan-tayangan 

televisi dimana setiap orang yang berada didalamnya ikut 

menyaksikan proses tersebut. Penekanan dalam hal ini adalah 

adanya kenyamanan untuk melakukannya sendiri. Kenyamanan 

adalah prasayarat mereka untuk lebih memilih kianak kalena. 

Dari kenyamanan tersebut sebagaimana yang saya telah 

jelaskan sebelumnya mereka bisa mendapatkan konsentarsi 

penuh untuk melakukan proses persalinannya.  

Menyangkut kenyamanan ini Ma’ Angga dalam 

perjumpaan saya selanjutnya dengan dia di rumahnya ia 

mengungkapkan bahwa dalam kondisi yang menurutnya 


