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PENGANTAR

Angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih menjadi perdebatan 
panjang sampai saat ini. Target penurunan Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) seperti yang disepakati dalam 
MDGs serasa menjadi “momok” bagi bidang kesehatan. Pihak medis 
berusaha mencari cara terbaik dengan menerapkan teknologi yang 
berkembang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi ibu dan bayi/anak. 
Bidan terus dididik dan didistribusikan ke seluruh desa di berbagai pelosok 
Indonesia untuk membantu melaksanakan program “persalinan aman” 
dan memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah 
melakukan penguatan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit PONEK 
dan puskesmas PONED dengan mengadakan pelatihan tenaga kesehatan 
sebagai tenaga pelaksana. Kinerja dokter spesialis obstetri dan ginekologi 
dan dokter spesialis anak dimaksimalkan dengan menempatkan mereka 
sebagai konsultan di wilayah yang membutuhkan untuk menekan AKI dan 
AKA yang tidak kunjung mencapai target.

Hiruk pikuk bidang kesehatan dalam menangani masalah KIA 
menjadikan “Ibu Selamat, Anak Sehat” sebagai subtema peringatan Hari 
Kesehatan Nasional ke-48 November tahun 2012 dan menjadi pilihan 
sasaran prioritas pembangunan kesehatan. Meskipun cakupan persalinan 
oleh tenaga kesehatan telah meningkat dari 61,4% (2007) menjadi 87,4% 
(2011) tampaknya belum mampu menurunkan angka kematian ibu yang 
ditengarai semakin memburuk. Negara, dalam hal ini Kementerian 
Kesehatan, mendapat tantangan unutk menyediakan dan membawa ibu 
hamil ke persalinan aman dan selamat dengan anak yang sehat.

Buku ”Simpang Jalan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak” ini 
menggambarkan kondisi pelayanan KIA di Indonesia serta perilaku 
masyarakat saat ini, khususnya terkait persalinan dan perawatan anak 
di beberapa etnis yang masih tertinggal. Di satu sisi, pemerintah ingin 
membawa kesehatan ibu dan anak ke arah lebih baik dengan menyediakan 
fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat sampai di tempat 
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terpencil. Di sisi lain, masih dijumpai pelayanan kesehatan tradisional 
dan perilaku pencarian pertolongan persalinan yang jauh dari jalur medis. 
Tradisi dan budaya masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak di Indonesia 
menunjukkan masih tingginya perilaku kesehatan tradisional di masyarakat, 
khususnya di daerah/wilayah terpencil. Perbedaan mencolok dalam 
ketersediaan fasilitas kesehatan antara satu tempat dengan tempat yang 
lain sering kali dikaitkan dengan ketidakmampuan pemerintah melakukan 
pembangunan yang merata. Luas wilayah Indonesia yang terdiri atas 
beribu-ribu pulau, yang dihuni oleh berbagai etnis dengan karakteristik 
dan adat budaya, tingkat sosial ekonomi, dan pendidikan yang berbeda 
menjadi alasan pembenar pembangunan kesehatan yang belum merata. 

Menarik untuk mempertanyakan, salah siapakah ini? Masyarakat 
yang masih mempertahankan warisan budaya (karena kecintaan atau 
keterpaksaan akibat tiada pilihan lain) atau pemerintah yang tidak mampu 
memfasilitasi dan menggerakkan pembangunan kesehatan secara merata? 
Nun jauh di sana masih banyak masyarakat menerima pelayanan kesehatan 
yang jauh dari layak, yaitu melalui dukun dan cara-cara tradisional, atau 
fasilitas kesehatan yang seadanya. Dukun tradisional selalu dipersalahkan 
sebagai penyebab angka kematian ibu yang tinggi, namun mereka masih 
tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Di bagian lain di Indonesia, 
khususnya di perkotaan, digelar berbagai pilihan pelayanan medis modern 
di rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas yang menawarkan peralatan 
modern dan canggih, tenaga spesialis yang terampil, serta kamar rawat 
inap yang mewah.

Melalui studi etnografi yang dilakukan oleh peneliti Pusat Humaniora 
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terungkap praktik kesehatan 
di berbagai etnis di Indonesia. Gambaran ini membuka mata kita semua 
tentang perilaku kesehatan etnis tertentu yang diwarnai oleh faktor sosial 
budaya, dengan kekurangan dan kelebihannya. Paling tidak, mereka telah 
melakukan upaya menolong diri sendiri dengan cara-cara yang mungkin 
dianggap tidak rasional bagi masyarakat yang telah memiliki pengetahuan 
dan teknologi modern.

Editor
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When all you have is a hammer, 
everything looks like a nail.

***
People with

a restricted range of knowledge or
options often try to apply the same

solution to every problem.





1

Pendahuluan

Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil yang dihuni 
ratusan suku bangsa dengan berbagai ragam budaya telah memberikan 

suatu kekhasan tersendiri. Perilaku masyarakat, khususnya masyarakat 
tradisional, tercermin dari perilaku mereka memanfaatkan kekayaan 
intelektual masyarakat lokal berupa pengetahuan tradisional mereka 
dan keanekaragaman hayati di lingkungannya. Praktik budaya terkait 
kesehatan tersebut sebagian diklaim oleh orang-orang berpengetahuan 
“modern” sebagai salah satu penyebab buruknya status kesehatan 
masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam budaya Sei, bayi yang baru 
lahir ditempatkan di dalam rumah yang di bawahnya diberi pengasapan 
telah menyebabkan tingginya angka kesakitan gangguan pernapasan pada 
bayi baru lahir. Beberapa kelompok masyarakat di Jawa masih mempunyai 
kebiasaan memberi makanan pisang yang dilumat dengan nasi untuk 
diberikan kepada bayi usia dini (kurang 4 bulan) sehingga bayi mempunyai 
risiko terganggu saluran pencernaannya. 

Kekayaan budaya Indonesia dari berbagai suku bangsa yang tersebar 
di seluruh Indonesia telah mewarnai upaya kesehatan. Upaya kesehatan bisa 
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berupa pelayanan konvensional maupun tradisional dan komplementer 
berupa kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya 
kesehatan diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan 
masyarakat setinggi-tingginya. Dalam hal pelayanan kesehatan meliputi 
pula pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, di dalamnya termasuk 
pengobatan dan cara-cara tradisional yang terjamin keamanan dan 
khasiatnya. 

Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) terkait sosial budaya 
masyarakat menjadi permasalahan yang memerlukan suatu kajian lebih 
mendalam dan spesifik di setiap daerah dengan etnis tertentu. Wujud budaya 
dapat berupa ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya, 
yang sering diistilahkan sebagai adat istiadat. Wujud budaya yang lain 
berupa sistem sosial, yaitu aktivitas serta tindakan berpola manusia dalam 
masyarakat. Wujud budaya bisa pula berupa benda atau hal-hal yang dapat 
dilihat, diraba, dan difoto, yaitu hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan 
karya seperti alat sunat, alat penumbuk jamu, dan lain sebagainya. Wujud 
budaya tersebut merefleksikan budaya dan identitas sosial masyarakatnya. 
Pengembangan atau inovasi, dengan melibatkan sosial budaya lokal yang 
bermanfaat bagi upaya KIA, sungguh dibutuhkan untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat tersebut melalui suatu intervensi yang dapat 
diterima oleh masyarakat pelakunya. 

Mempersiapkan generasi penerus yang tangguh demi kesejahteraan 
bangsa Indonesia adalah tanggung jawab bersama dan diprioritaskan 
pada pemeliharaan kesehatan sejak dalam kandungan sampai remaja. 
Permasalahan KIA sering kali merupakan masalah kesehatan yang lokal 
spesifik terkait sosial budaya setempat. Hal ini perlu digali guna mengetahui 
permasalahan mendasar sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atau 
pemberdayaan budaya yang berdampak positif  bagi kesehatan. Dengan 
demikian, kekayaan budaya Indonesia yang baik dapat terus dikembangkan, 
dilestarikan, dan dimanfaatkan secara lokal, bahkan bila memungkinkan 
secara nasional.

Pola dasar kesehatan masyarakat tidak terlepas dari masalah sosial, 
budaya, maupun lingkungan setempat. Orientasi budaya menggambarkan 
sikap, pandangan, dan persepsi atas masalah kehidupan, termasuk 
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kesehatan, yang dapat memberikan dampak positif  maupun negatif  
terhadap status kesehatan masyarakat secara umum. Pemahaman tentang 
budaya masyarakat terkait masalah kesehatan sangat penting untuk 
diperhatikan sebagai faktor penentu menuju keberhasilan program-
program kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup individu 
maupun masyarakat. Gambaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh para 
petugas kesehatan untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami semua 
hal yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan budaya yang sudah terpantau 
tersebut, program kesehatan dapat dirancang untuk meningkatkan status 
kesehatan ibu dan anak sesuai dengan permasalahan lokal secara spesifik. 
Dalam proses ini pendekatan budaya merupakan salah satu cara penting 
dan tidak bisa diabaikan.

Kini semakin disadari bahwa budaya tidak bisa diabaikan dalam 
pengaruhnya terhadap status kesehatan masyarakat. Karena itu, riset 
tentang budaya kesehatan masyarakat dalam upaya meningkatkan status 
kesehatan sangatlah penting untuk dilakukan. Konsekuensi logis yang 
harus disadari adalah beraneka ragam budaya yang ada di wilayah Indonesia 
memerlukan pemahaman yang cermat untuk setiap daerah dengan etnis 
yang ada di wilayah tersebut. Pemahaman budaya secara spesifik, dengan 
menggali kearifan lokal, akan dapat digunakan sebagai dasar strategi upaya 
kesehatan yang tepat secara lokal.

Secara objektif  setiap kelompok masyarakat mempunyai persepsi 
kesehatan (konsep sehat sakit) yang berbeda. Hal ini ditentukan oleh 
kebudayaan masyarakat setempat. Self  treatment maupun upaya mencari 
tenaga kesehatan merupakan upaya manusia mengatasi permasalahannya. 
Dalam health seeking behavior tampak bahwa setiap orang yang terganggu 
kesehatannya akan mencari jalan untuk menyembuhkan diri dari gangguan 
kesehatan atau penyakit yang dideritanya. Budaya masyarakat yang menjadi 
ciri khas pola kehidupan, dan telah menjadi tradisi turun-temurun, memiliki 
potensi yang besar untuk mempengaruhi kesehatan baik dari sisi negatif  
maupun positif. Memahami status kesehatan masyarakat berdasarkan 
budaya merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan status kesehatan 
itu sendiri.
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Dalam kaitannya dengan Kesehatan Ibu dan Anak, studi etnografi 
dapat memberi kontribusi dalam pemahaman fenomena atau kondisi 
kesehatan pada masyarakat tertentu. Kondisi tersebut merupakan suatu 
gejala sosial budaya yang tidak muncul begitu saja dan tidak semua 
unsur yang membentuk kondisi tersebut memberi pengaruh yang sama 
terhadap fenomena kesehatan yang ada. Diperlukan pengamatan teliti 
atas berbagai gejala sosial untuk mendapatkan informasi bagaimana 
mekanisme suatu unsur atau aspek sosiobudaya mempengaruhi kondisi 
kesehatan masyarakat. Pengamatan yang teliti dan terus- menerus serta 
dalam waktu yang relatif  lama akan dapat menghasilkan informasi tentang 
kondisi kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, yang 
dipengaruhi oleh kondisi sosiobudaya, kondisi lingkungan, pola perilaku, 
dan faktor lain dalam masyarakat. Untuk mendapatkan informasi tersebut, 
metode penelitian yang tepat untuk digunakan adalah metode partisipasi 
observasi atau metode penelitian etnografi (Ahimsa, 2012).

Studi Etnografi: Definisi dan Metode

Penelitian kesehatan berbasis budaya ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif  dengan rancangan etnografi. Denzin dan Lincoln 
menyatakan bahwa penelitian kualitatif  menggunakan latar alamiah untuk 
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan mempergunakan 
berbagai metode yang ada. Metode yang biasanya dilaksanakan adalah 
wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2011). 
Berg menyatakan bahwa penelitian kualitatif  berkaitan dengan nilai, konsep, 
karakteristik, definisi, deskripsi menyeluruh, dan pemaknaan dibalik simbol-
simbol (Satori & Komariah, 2011). Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa 
metodologi kualitatif  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati (Moleong, 2011). Berdasarkan definisi-definisi tersebut 
dapat dirangkum bahwa penelitian kualitatif  dilakukan untuk mengungkap 
fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, terkait dengan budaya 
tertentu dan tidak dapat dikuantifikasikan. 
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Satori dan Komariah (2011) menyebutkan bahwa terdapat lima 
jenis penelitian kualitatif. Lima jenis tersebut adalah penelitian biografi, 
fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus (Satori & 
Komariah, 2011). Salah satu jenis penelitian yang dapat dipergunakan 
untuk studi kesehatan ibu dan anak adalah melalui rancangan etnografi. 

Rancangan etnografi memaparkan uraian terperinci dan mendalam 
tentang budaya sebuah komunitas atau masyarakat yang menjadi objek 
penelitian. Uraian tersebut berfungsi untuk meningkatkan pemahaman 
tentang budaya dan mendefinisikan esensi sifat manusia yang terpengaruh 
oleh keberadaan budaya (Barnard, 2004). 

Secara umum, ciri-ciri penelitian etnografi adalah budaya diuraikan 
dan dianalisis secara holistik dan bukan parsial. Budaya sebagai objek 
penelitian etnografi mewujud dalam tiga aspek, yaitu ide (prinsip, nilai, 
gagasan, pandangan hidup), aktivitas sosial, dan benda-benda budaya 
(artefak). Penelitian etnografi mengamati dan menganalisis budaya secara 
holistik dengan tidak hanya secara spiritual namun juga material. Hal senada 
dinyatakan oleh Spradley bahwa etnografi harus mengangkat hakikat 
kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh, yang dipergunakan 
untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial 
(Endraswara, 2006). Analisis non-parsial pun dilakukan dengan melihat 
budaya dalam konteks yang luas dan tidak hanya difokuskan pada unsur 
atau wujud budaya tertentu. Analisis menyeluruh ini dilakukan karena 
wujud budaya berkaitan satu dengan yang lain sehingga membentuk pola 
pikir dan perilaku individu dan sosial. 

Lebih lanjut Hutomo menyatakan beberapa ciri lain, yaitu: 1) sumber 
data bersifat ilmiah sehingga peneliti harus memahami gejala empirik dalam 
kehidupan sehari-hari budaya yang diamati, 2) peneliti sebagai instrumen 
utama, 3) bersifat deskriptif, yaitu peneliti harus mengamati fenomena 
budaya, termasuk dokumen resmi, mencatat, kemudian menggabungkan 
dan menganalisis, 4) digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu 
atau studi kasus, 5) analisis bersifat induktif, 6) peneliti harus bersikap 
seperti masyarakat yang ditelitinya, 7) data dan informan harus didapat 
dari tangan pertama, 8) kebenaran data harus dicek dengan data lain, 
9) subjek penelitian disebut dengan partisipan, 10) titik berat penelitian 
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harus pada pandangan emik, yaitu dari pandangan objek penelitian, 11) 
pengumpulan data menggunakan purposive sampling dan bukan probabilitas 
statistik, dan 12) sebagian besar menggunakan data kualitatif, namun tidak 
menutup kemungkinan unutk menggunakan data pendukung kuantitatif  
(Endraswara, 2006).

Ciri-ciri penelitian etnografi yang diutarakan oleh Hutomo di atas 
berkaitan dengan metode penelitian etnografi, yaitu instrumen penelitian, 
metode penggalian data, manajemen data, dan analisis data. Instrumen 
penelitian terpenting dalam penelitian etnografi adalah sang peneliti 
sendiri. Peneliti mengamati segala praktik budaya yang terjadi, mendengar 
dan mencari informasi yang dibutuhkan, melakukan studi dokumen 
pendukung, melakukan manajemen data, dan melakukan analisis data. 

Dua metode penggalian data yang khas dalam penelitian etnografi 
adalah metode pengamatan terlibat (participant observation) dan wawancara 
mendalam. Metode pengamatan terlibat menuntut peneliti untuk tinggal 
di tengah masyarakat sehingga dapat melihat pola hidup dan pola 
pikir keseharian masyarakat yang ditelitinya, mendengar pembicaraan-
pembicaraan non-formal, melihat pola interaksi sosial masyarakat, dan lain 
sebagainya. Moleong menyatakan bahwa pengamatan mengoptimalkan 
kemampuan penelitian dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku 
tidak sadar, kebiasaan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut diuraikan sebagai 
berikut: 

“Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana 
dilihat oleh subjek penelitian hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena 
dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan 
dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan 
peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga 
memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan 
pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun 
dari pihak subjek.”(Moleong, 2011)

Semakin lama peneliti tinggal, maka semakin banyak data yang dapat 
diperoleh. Hal ini karena menggali prinsip, gagasan, dan cara pandang 
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masyarakat membutuhkan waktu yang tidak bisa dikatakan singkat. Peneliti 
harus membangun kedekatan terlebih dahulu dengan masyarakat dan 
informan-informan penting sehingga terbangun rasa nyaman dan percaya 
mereka untuk memberikan informasi-informasi penting berkenaan dengan 
konteks penelitian.

Metode pengambilan data berikutnya adalah wawancara mendalam 
(indepth interview). Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi 
dari informan-informan terpilih berkenaan dengan topik penelitian. 
Wawancara mendalam memiliki empat karakteristik. Pertama, pertanyaan 
yang diajukan berbentuk pertanyaan terbuka seperti “bagaimana” atau 
“mengapa”. Pertanyaan terbuka ini memungkinkan informan untuk 
menjawab dengan lebih leluasa. Kedua, wawancara mendalam dilakukan 
dengan berdasar pada pedoman wawancara, namun dapat dilakukan 
secara non-formal sehingga pertanyaan penelitian dapat berkembang dan 
akan didapatkan informasi yang lebih banyak. Ketiga, dalam wawancara 
mendalam, peneliti tidak hanya mencari dan mendapatkan jawaban 
pertanyaan wawancara, namun juga pemahaman dan interpretasi informan 
mengenai topik penelitian dari sisi emik. Keempat, selama proses wawancara 
dilakukan pula perekaman dan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan 
termasuk catatan verbal (transkrip wawancara) dan perilaku non-verbal 
informan selama proses wawancara. Jadi, wawancara mendalam tidak 
hanya mengenai proses tanya jawab antara peneliti dan informan, namun 
juga secara sistem termasuk proses perekaman dan pencatatan perilaku 
informan selama proses wawancara sehingga dapat diperoleh makna yang 
lebih mendalam (Guion et al., 2001). 

 Langkah-langkah penelitian etnografi adalah: 1) mengidentifikasi 
budaya yang dijadikan objek penelitian, 2) mengidentifikasi variabel 
yang signifikan dalam budaya tersebut, 3) melakukan studi pustaka, 4) 
memperoleh izin untuk memasuki area penelitian, 5) mempelajari dan 
memahami budaya, 6) mencari informan yang tepat, dan 7) mengumpulkan 
dan menganalisis data, mendeskripsikan budaya, dan mengembangkan 
teori (Moleong, 2011). 

Etnografi sebagai rancangan penelitian tidak hanya murni untuk 
mencari gambaran komprehensif  pada etnik tertentu namun juga 
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dikembangkan sebagai salah satu cara pandang untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi dalam kehidupan berbudaya. Salah satu pengembangan 
teori penelitian etnografi adalah etnografi dalam pelayanan kesehatan. 
Medeline Leininger et al mengembangkan jenis penelitian etnografi 
untuk penelitian kesehatan yang kemudian dinamakan penelitian etno-
pelayanan kesehatan. Penelitian ini fokus pada upaya mengamati dan 
membuat dokumen tentang interaksi yang terjadi antarmanusia tentang 
bagaimana kondisi kehidupannya sehari-hari dan pola-pola yang terjadi, 
yang kemudian mempengaruhi pelayanan kesehatan manusia dan praktik 
pelayanan kesehatan (Moleong, 2011). 

Penelitian etno-kesehatan ini menunjukkan bahwa konsep kesehatan 
tidak dapat dipisahkan dari budaya. Budaya menunjukkan pola perilaku 
komunal yang ditularkan antargenerasi dan memberikan kerangka 
konseptual untuk memahami inti semua perilaku manusia, termasuk 
perilaku kesehatan. Maka, dapat dipahami bahwa tiap-tiap komunitas 
budaya memiliki cara pandang dan perilaku yang berbeda-beda dan faktor 
budaya juga sebaiknya dilibatkan atau dimasukkan sebagai faktor penting 
dalam pemecahan masalah kesehatan (Winkelman, 2009). Pengaruh budaya 
dalam kesehatan dapat ditemukan mulai dari fungsi dasar biologis untuk 
bertahan hidup, penataan interaksi dengan lingkungan fisik, konsep sehat 
dan sakit, sampai pencarian pertolongan kesehatan. Fungsi dasar biologis 
dan kebutuhan dasar berlaku bagi masing-masing manusia, contohnya 
seperti pertahanan diri, makan dan minum, reproduksi, dan sebagainya. 
Namun, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dapat berbeda 
pada masing-masing budaya. 

Dalam konsep pencarian pertolongan kesehatan, Kalangie 
menyatakan konsep multisistem dan integrasi kebudayaan dalam 
kesehatan. Dalam konsep tersebut, pada setiap masyarakat etnik dapat 
dijumpai tiga sistem atau sumber pelayanan dan perawatan kesehatan, yaitu 
sistem keprofesionalan, sistem tradisional atau keprametraan, dan sistem 
kerumahtanggaan. Dalam konteks Indonesia, sistem keprofesionalan 
adalah pelayanan dan perawatan kesehatan melalui tenaga-tenaga medis 
modern (biomedis) seperti dokter, perawat, bidan, puskesmas, dan lain 
sebagainya. Sistem tradisional atau keprametraan dilakukan oleh para 
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praktisi medis tradisional (prametra). Para prametra berpegang pada 
kepercayaan, pengetahuan, pengobatan, dan praktik-praktik pelayanan 
kesehatan tradisional yang telah dikenal dan diajarkan secara turun-temurun 
dalam bentuk personalistik maupun naturalistik, atau keduanya. Pranata 
yang terakhir adalah pranata kerumahtanggaan. Kalangie menyatakan 
bahwa pranata ini ada di setiap rumah tangga meskipun dalam skala 
sederhana. Pranata rumah tangga merupakan perawatan yang mendahului 
perawatan biomedis atau keprametraan, dan bahkan tetap digunakan 
ketika menjalankan sistem perawatan yang lain. Dengan kata lain, jika 
ada anggota rumah tangga yang sakit, maka akan diobati terlebih dahulu 
berdasarkan pengalaman yang ada di rumah tangga tersebut dan obat-
obatan yang dibutuhkan dapat dibeli dengan bebas tanpa harus diracik 
oleh prametra atau dokter (Kalangie, 1994). 

Salah satu program kesehatan adalah kesehatan ibu dan anak. 
Kesehatan ibu dan anak (KIA) di Indonesia tidak lepas dari pengaruh 
budaya yang ada di masyarakat. Perilaku seputar prahamil, kehamilan, 
persalinan, nifas, Keluarga Berencana (KB), dan pengasuhan anak 
cenderung berbeda pada masing-masing budaya, meskipun memiliki 
konsep yang sama-sama memperhatikan kesehatan dan keselamatan ibu 
dan anak. Masing-masing budaya tradisional pun memiliki konsep sehat 
dan sakit yang unik yang tidak jarang berseberangan dengan konsep medis 
profesional. Contohnya adalah konsumsi jamu dan praktik pijat. Sistem 
medis tradisional memandang penting konsumsi jamu dan pijat, dan 
percaya bahwa kedua hal tersebut akan berpengaruh pada kesembuhan 
dan kesakitan ibu. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tradisional 
tersebut sulit untuk meninggalkan pijat dan jamu meskipun sistem medis 
profesional telah melakukan penelitian dan membuat batasan-batasan 
tertentu dalam pelaksanaannya. Kuatnya pengaruh budaya pada masyarakat 
tradisional juga tampak pada pemilihan tenaga medis. Pada konteks KIA 
di beberapa budaya tradisional, sistem medis profesional (bidan desa, 
perawat, Puskesmas, Posyandu) bersaing dengan sistem medis tradisional 
(dukun atau dukun bayi) dalam praktik kehamilan, persalinan, nifas, dan 
perawatan bayi. 
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Penelitian etnografi kesehatan ibu dan anak (KIA) telah cukup 
banyak dilakukan pada beberapa masyarakat etnik di Indonesia. Beberapa 
contoh adalah studi tentang pandangan dan perilaku ibu selama kehamilan 
dan pengaruhnya pada kematian bayi di Jawa Barat (Sukandi, 1998), 
pengobatan kehamilan dan kelahiran pada orang Bajo di Kendari (Mufty, 
1998), pantangan bagi wanita hamil dan perawatan persalinan di Sulawesi 
Utara (Ulaen, 1998), penelitian pada kelahiran dan kematian bayi di 
masyarakat terasing di Sulawesi Selatan (Alwy, 1998), dan masih banyak 
penelitian etno-kesehatan yang lainnya.

Penelitian etno-kesehatan melihat perilaku, persepsi, dan pengetahuan 
kesehatan masyarakat etnik tradisional dan hubungan antara tenaga medis 
dan masyarakat. Rancangan penelitian ini tidak hanya menghasilkan 
gambaran budaya kesehatan dan hubungan tenaga medis, namun juga 
berupaya untuk mencari solusi kesehatan masyarakat tradisional berbasis 
budaya. Yang diharapkan dari solusi kesehatan masyarakat tradisional 
berbasis budaya ini adalah bahwa program-program kesehatan dapat 
berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari sisi budaya.

Kelebihan dan Kelemahan Studi Etnografi

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, studi etnografi menekankan 
peneliti untuk tinggal selama beberapa bulan di lapangan guna melakukan 
pengamatan partisipatif. Peneliti tinggal di rumah salah satu penduduk 
dan menjadi bagian dari keluarga tempat peneliti tinggal. Mereka 
akan mempunyai cukup waktu untuk melakukan pengamatan dan 
mendokumentasikan semua kegiatan yang berlangsung di daerah tempat 
para peneliti tersebut tinggal. Selama peneliti tinggal di lapangan, mereka 
juga dapat mempelajari bahasa lokal serta mengenal adat istiadat dan 
kebudayaan masyarakat setempat. Peneliti akan mendapatkan data yang 
sangat banyak sebagai bahan penulisan laporan penelitian mereka. Namun 
demikian, hasil dari suatu studi etnografi tidak bisa digeneralisasi secara 
umum karena hasilnya merupakan sesuatu yang unik dari kebudayaan 
setempat. 
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Secara umum kelebihan studi etnografi antara lain:
perbedaan antara aktual dan harapan bisa teramati,• 
memberi ruang bagi observasi terhadap perilaku non-verbal • 
karena pengamatan yang terus-menerus dan lama, dan
mempererat hubungan antara peneliti dengan informan karena • 
tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini akan menghasilkan 
informasi yang cukup banyak dan lengkap. 

Sementara kelemahan studi etnografi antara lain:
ukuran jangkauan wilayah tidak terlalu luas,• 
memerlukan banyak waktu di lapangan, • 
sulit bagi peneliti yang tidak terlalu terampil dalam melakukan • 
pencatatan dan pengambilan momen untuk dokumentasi, 
sulit untuk mencapai standardisasi perbandingan data pada satu • 
daerah penelitian etnografi dengan daerah lain.
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Pendahuluan

Tradisi dan budaya masyarakat di Madura selalu menarik untuk diamati. 
Kekerabatan yang kuat dan nuansa agamis menyelimuti kehidupan 

penduduknya. Masjid dan mushola terlihat di berbagai tempat dan menjadi 
tempat para lelaki melakukan salat berjamaah atau sekadar duduk-duduk 
mengobrol, dan menjadi tempat anak-anak mengaji. Mata pencaharian 
sebagian penduduknya adalah bertani dan berdagang. Masyarakat Madura 
dikenal sebagai masyarakat yang patriarkal; perempuan tidak memiliki 
posisi yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan lemahnya posisi tawar 
perempuan Madura terhadap laki-laki. Lemahnya posisi tawar perempuan 
rupanya membawa konsekuensi yang jauh lebih besar, yaitu perempuan 
tidak memiliki akses terhadap kesehatan, bahkan ketika mereka sedang 
mengandung. 

Hasil riset analisis spasial oleh Pramono, dkk. (2011) menunjukkan 
Angka Kematian Bayi yang sangat tinggi (antara 43,92% sampai 
69,66% kematian per 1000 kelahiran hidup) mengelompok di Madura 
dan Pandalungan. Pandalungan adalah daerah Tapal Kuda (Pasuruan, 
Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Jember, dan sekitarnya) yang mayoritas 
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penduduknya berasal dari etnis Madura. Sementara itu, di wilayah Madura 
dan Pandalungan pula, angka yang tinggi terjadi pada persentase gizi 
buruk-sangat buruk dan persentase gizi pendek-sangat pendek. Sebaliknya, 
untuk persentase imunisasi lengkap, Rumah Tangga dengan sanitasi yang 
baik dan pertolongan terakhir persalinan oleh tenaga kesehatan, semuanya 
memiliki nilai persentase yang rendah. Cakupan imunisasi lengkap di 
Madura (Sumenep, Pamekasan, Sampang) dan Pandalungan (Probolinggo) 
sangat rendah, yaitu berkisar antara 6,06-9,33%, padahal angka di level 
provinsi Jawa Timur adalah 46,7%, sedangkan di tingkat nasional adalah 
46,2% (Pramono, dkk. 2011). Dengan kata lain, hampir di semua indikator 
kesehatan masyarakat yang diukur di wilayah Madura dan Pandalungan 
bisa dikatakan rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

Tidak mengherankan jika berdasarkan data Indeks Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, ranking 
semua kabupaten di Madura tidak begitu menggembirakan, terutama 
Kabupaten Sampang yang menempati urutan 20 terbawah dari total 440 
kabupaten/kota di Indonesia. IPKM ini disusun berdasarkan 24 indikator 
kesehatan, di antaranya kesehatan ibu dan anak (Kemenkes, 2010). Riset 
etnografi kesehatan ibu dan anak dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
tradisi atau budaya setempat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Riset 
dilakukan di Desa Jrangoan yang merupakan salah satu desa di Kecamatan 
Omben, Kabupaten Sampang.

Deskripsi Desa Jrangoan

Rumah-rumah di Desa Jrangoan kebanyakan berdinding kayu dan 
hanya sedikit yang sudah berdinding tembok. Jarak Desa Jrangoan dari 
Kecamatan Omben kurang lebih sekitar 10-12 km dan bisa ditempuh 
dengan perjalanan selama 30-40 menit menggunakan kendaraan bermotor 
karena akses jalan yang rusak pada beberapa titik. Kontur tanah dan 
topografi Desa Jrangoan adalah perbukitan dan sedikit berbatu. Tanah 
olahan berupa tegalan atau ladang yang umumnya ditanami jagung, kacang 
tanah, dan ubi jalar. Desa Jrangoan terdiri atas empat dusun, yaitu Tambak, 
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Rabasan, Bunggentong, dan Tobatoh (Profil Kecamatan Omben, 2011). 
Keempat dusun itu dipisahkan dengan jalan, antara Tobato dengan Tambak 
dipisahkan oleh jalan aspal yang diperbaiki pada tahun 2009, sedangkan 
Rabasan dan Bunggentong dibatasi oleh Jalan Makadam yang bercampur 
dengan jalan krikil kasar.

Cikal bakal dan perkembangan Desa Jrangoan tidak dapat dilepaskan 
dari berdirinya Pondok Pesantren Al-Ihsan yang berada di tengah-tengah 
desa. Diceritakan oleh tokoh masyarakat setempat bahwa kurang lebih 
lima abad yang lampau seorang ulama bernama Buju’ Ahmad memilih 
lokasi ini untuk menyiarkan agama Islam yang pada akhirnya mendirikan 
Pondok Pesantren Al-Ihsan ini (Buju’ adalah sebutan masyarakat Madura 
bagi sesepuh/ulama terdahulu yang dihormati). Banyaknya santri yang 
belajar dan bermukim lambat laun membuat daerah ini menjadi ramai. 
Menurut riwayatnya, “Jrangoan” berasal dari kata “ajhar sambi ngoan” yang 
artinya “belajar sambil menggembala”. Hal ini dikarenakan santri awal 
Buju’ Ahmad adalah para penggembala ternak hingga akhirnya wilayah ini 
disebut dengan “Jrangoan”.

Masyarakat Desa Jrangoan adalah masyarakat yang agamis dan selalu 
menginginkan generasi penerusnya dapat mendalami agama dengan baik. 
Oleh karena itu, setiap anak usia sekolah bisa dikatakan wajib mengenyam 
pendidikan di pesantren, bahkan ketika beranjak remaja, mereka tinggal 
di pesantren. Di pesantren inilah kehidupan remaja berkembang. Saat ini 
jumlah santri di Pesantren Al-Ihsan kurang lebih 500 orang dan jumlah 
santriwati hampir 300 orang.

Sistem Kemasyarakatan dan Politik Lokal

Bagi masyarakat Desa Jrangoan, rumah memiliki arti silaturahmi 
antarkeluarga dalam satu keturunan. Hal ini dapat dilihat dari pola tata 
letak rumah yang disebut taneyan lanjhang yang artinya halaman luas, di mana 
dalam satu lokasi terdapat 4-6 rumah yang penghuninya memiliki pertalian 
keluarga yang dekat. Tata letak rumah yang demikian menunjukkan bahwa 
privasi berpusat pada keluarga dekat, terutama jika dikaitkan dengan 
filosofi Bhuppa’ Bhabhu’ Ghuru Rato, yaitu ayah adalah kepala keluarga dan 
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didampingi ibu bertugas mengasuh anak-anaknya. Biasanya dalam satu 
halaman terdiri atas rumah orang tua dan anak-anak yang sudah menikah.

Stratifikasi sosial masyarakat Jrangoan terdiri atas dua lapisan, yaitu 
kelompok kiai dan masyarakat umum. Kelompok kiai menempati posisi 
teratas dalam pelapisan masyarakat Jrangoan sehingga kiai dan keluarganya 
sangat dihormati dan diberi perlakuan khusus sebagai balasan peran 
keagamaan yang mereka emban. Sebagai contoh, masyarakat umum tabu 
untuk menelepon langsung kiai dan keluarganya, atau berjalan di lingkungan 
pesantren dengan mengenakan alas kaki dianggap hal yang tidak sopan dan 
tidak terpuji. Warga Desa Jrangoan menganggap bekerja di lingkungan kiai 
sebagai suatu pengabdian dan menjadi kebanggaan. Pekerjaan tersebut 
dalam bentuk sebagai ustad, ustadzah, atau pengurus rumah tangga kiai atau 
Pondok Pesantren Al-Ihsan. Walaupun penghasilannya pas-pasan, mereka 
tidak mempermasalahkannya karena hal itu bukan menjadi tujuan utama. 
Tujuan utamanya adalah mendapatkan berkah dari kiai. Keberkahan ini 
akan membawa mereka untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan 
atau rezeki dari Allah. (Widyasari, Ratna, dkk. 2012).

Saat ini Pondok Pesantren Al Ihsan di Desa Jrangoan dipimpin 
oleh Kiai Mahrus yang merupakan generasi ke-9 Buju’ Ahmad. Sejak 
generasi pertama hingga generasi ke-7, pemimpin pondok pesantren juga 
merangkap sebagai kepala pemerintahan di Desa Jrangoan. Pada dua 
generasi terakhir, klebun (kepala desa) diserahkan kepada ustad (pengajar) 
Pondok Pesantren Al-Ihsan. Walaupun klebun sudah bergeser pada orang 
yang bukan keturunan langsung Buju’ Ahmad, namun Kiai Mahrus tetap 
menjadi pengambil keputusan pemerintahan, terutama yang berhubungan 
dengan kepentingan warga. Klebun tidak memutuskan sendiri suatu 
masalah, tetapi memusyawarahkan terlebih dahulu kepada kiai.

Peran kiai tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat sehari-
hari. Budaya chabis (memberikan sejumlah uang) kepada kiai merupakan 
bentuk penghormatan warga kepada kiai serta upaya untuk memperoleh 
keberkahan dalam hidup. Bagi mereka, chabis merupakan bentuk rasa 
terima kasih atas segala hal baik yang telah dilakukan oleh kiai. Hal baik 
yang dimaksud adalah membaca doa dalam upacara kehamilan (pelet betteng), 
pernikahan, kelahiran, serta kematian. Saat ini Kiai Mahrus merupakan 
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kiai besar dalam kehidupan warga Desa Jrangoan. Selain Kiai Mahrus, istri 
beliau, yaitu Nyai Syifa juga menjadi pengayom kehidupan beragama bagi 
remaja putri dan ibu-ibu di desa ini.

Perempuan Jrangoan

Perkawinan pada umumnya melalui proses perjodohan dengan 
usia pengantin perempuan berkisar 20 tahun ke bawah. Namun, dari 
hasil pengamatan, ternyata masih banyak pernikahan dilakukan ketika 
pengantin perempuan masih berusia 15-16 tahun. Warga Desa Jrangoan 
memandang tanggal lahir tidak terlalu penting. Tanggal kelahiran berasal 
dari perkiraan orang tua sebagai data input ketika mereka masuk sekolah 
dan keperluan data ijazah. Padahal ijazah sekolah yang mencantumkan 
tanggal lahir tersebut biasanya dijadikan referensi untuk mendeteksi 
kecukupan umur sebagai syarat melangsungkan pernikahan. Hal itulah 
yang menyebabkan kondisi di lapangan berbeda dengan bukti-bukti 
yang ada secara administratif. Terkadang warga masih menuakan atau 
memudakan usia anak-anak mereka tanpa alasan yang jelas. Namun, saat 
ini, sejak persalinan mulai ditangani bidan, pelan-pelan data usia anak-anak 
sudah mulai tertib karena tanggal lahirnya tercatat di buku KIA.

“… kalau sepengetahuan saya tidak ada. Masalahnya begini Mbak, kaauo 
masalah administrasi kependudukan ada, tetapi ketika ditanyakan masalah 
umur yang sebenarnya itu pasti berbeda, kadang dimudakan, kadang kala 
dituakan soalnya harus sesuai dengan ijazah. Dan lebih parahnya lagi data 
umur yang ada di ijazah tersebut asal-asalan, artinya waktu mendaftar dulu ke 
sekolah asal tebak aja ...” (MF-Jrangoan) (Widyasari, Ratna, dkk. 2012).

Anak perempuan di desa ini sudah aktif  membantu orang tua sejak 
masih kanak-kanak (berusia 8-10 tahun) terutama mengasuh adik-adik 
mereka yang masih berusia di bawah tiga tahun. Ketika mereka menginjak 
usia 10 tahun (setara dengan kelas 5) mereka belajar dan tinggal di asrama 
Pondok Pesantren untuk menuntut ilmu agama.
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Umumnya wanita Jrengoan menikah sebelum menyelesaikan pen-
didikan pesantren. Remaja putri sudah harus mampu dan siap menjadi 
seorang istri. Ketika menikah, mereka harus mampu mengurus dan 
menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga walaupun keluarga kecilnya 
masih tinggal bersama orang tua. Bagi mereka yang pekerjaannya mengurus 
ladang, sang istri turut membantu di ladang walau dalam kondisi hamil 
sekalipun seperti yang disampaikan oleh informan yang bekerja sebagai 
buruh tani pada pemilik ladang berikut ini (Widyasari, Ratna, dkk. 2012).

“… ya istirahat, tapi istirahatnya ketika menjelang persalinan saja. Jadi kalau 
tidak tetap bekerja, tidak dapat memenuhi kebutuhan makan .…” (Kh).

Perempuan Jrangoan Madura termasuk perempuan yang kuat. 
Menurut hasil wawancara sambil lalu dengan ibu bersalin, dikatakan bahwa 
dia sudah mulai melaksanakan pekerjaaan sehari-hari sejak 3 hari setelah 
melahirkan dan sudah pergi ke sawah atau ladang ketika bayi mereka 
berusia selapan (35 hari). Demikian pula dengan perempuan lanjut usia, 
mereka tetap melakukan pekerjaan mereka sehari-hari di rumah dan di 
ladang.

Tradisi Selama Kehamilan

Anak adalah rezeki yang sangat berharga bagi setiap pasangan suami 
istri, tidak terkecuali masyarakat Madura. Oleh karena itu, perawatan 
sejak hamil pun sudah diperhatikan. Ketika mengetahui bahwa si ibu 
hamil, maka seluruh anggota keluarga akan memberikan perhatian lebih 
kepadanya. Lalu, mulai diadakan selametan, anjuran, serta pantangan-
pantangan bagi ibu hamil tang semuanya bertujuan agar bayinya selamat, 
tanpa tahu apakah hal tersebut secara medis modern baik atau malah buruk 
bagi kesehatan ibu dan janinnya. Mereka juga memeriksakan kandungan 
dengan cara memanggil dukun bayi atau pergi ke bidan di Polindes. Dukun 
bayi bertugas memijat ibu, termasuk juga perutnya, agar posisi bayi tidak 
sungsang ketika proses persalinan. Sementara tenaga bidan dibutuhkan 
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untuk memeriksakan kandungan secara medis dan pemberian vitamin 
(Widyasari, dkk. 2012).

Tradisi perawatan kehamilan dari sisi spiritual juga dilakukan dalam 
bentuk ritual selametan yang bertujuan agar calon jabang bayi sehat dan 
selamat. Bentuk selametan ini biasanya berupa acara pengajian dan doa 
bersama yang biasanya dipimpin oleh kiai dengan mengundang tetangga 
serta kerabat dekat. Selametan ini dilaksanakan pada usia kehamilan 4 dan 
7 bulan. Hal ini dilakukan karena mereka meyakini bahwa roh mulai 
ditiupkan pada bayi saat kehamilan 4 bulan. Sementara itu, selametan pada 
usia kandungan 7 bulan, biasa disebut dengan pelet betteng (pijat perut), 
dilakukan dalam rangka persiapan persalinan agar lancar dan selamat. 
Pada waktu ritual ini Ibu hamil dipijat bagian perutnya oleh dukun bayi 
sementara Kiai dan beberapa tetangga mengaji dan berdoa bersama. 
Setelah itu Ibu dimandikan di halaman rumah dengan cara setiap anggota 
keluarga dan tetangga yang hadir menyiramkan air yang sudah dicampur 
dengan bunga ke atas kepala Ibu tersebut. Kemudian Si Ibu menginjak 
telur dan memberikan ayam yang digendongnya kepada dukun bayi 
(Widyasari, dkk., 2012).

Beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil 
antara lain tidak boleh mengonsumsi makanan yang pedas agar nantinya 
wajah bayi tidak merah dan kotoran tidak sering menempel di mata bayi. 
Makanan pantang lainnya adalah daging kambing, nanas, semangka, dan 
beberapa jenis makanan yang terasa panas di dalam perut. Sementara 
kebiasaan yang tidak boleh dilakukan adalah duduk di depan pintu, 
memberikan makanan kepada seseorang yang sedang berada di luar pagar 
rumah. Apabila hal ini dilakukan, maka dikhawatirkan proses persalinan 
nanti menjadi sulit. Kebiasaan lain yang harus dihindari adalah melilitkan 
handuk atau kerudung ke leher karena biasanya jika hal ini dilakukan 
akan menyebabkan tali pusat melilit leher bayi ketika proses kelahiran. 
Minuman yang dianjurkan adalah air kelapa yang kelapanya diberikan oleh 
kiai ketika acara 7 bulanan (pelet beteng) agar air ketubannya bersih dan bayi 
yang dilahirkan juga bersih kulitnya, lebat rambutnya, dan bening matanya 
serta persalinan nanti berlangsung lancar dan rahim terasa licin. Ini sudah 
menjadi kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang terdahulu.
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Sebagai masyarakat agamis, doa dan bacaan Alquran oleh orang tua 
yang ditujukan untuk keselamatan bayinya juga dilakukan. Tradisi membaca 
Surat Yusuf  dan Maryam dalam Alquran sering dilakukan oleh orang tua 
calon bayi. Tujuannya adalah agar proses persalinan lancar serta anak yang 
dilahirkan kelak menjadi anak yang sholeh dan tampan seperti Nabi Yusuf  
atau cantik dan sholehah seperti Maryam. 

Tradisi Selama Persalinan dan Masa Menyusui 

Sebagian besar masyarakat desa percaya bahwa tempat seseorang di-
lahirkan akan menjadi tempat yang barokah dan dipenuhi rezeki. Misalnya, 
jika persalinan terjadi secara tidak sengaja di atas kendaraan seperti angkot, 
maka angkot tersebut akan menjadi angkot yang barokah dan sopirnya 
mendapatkan rezeki yang melimpah. Seandainya bersalin di rumah, 
maka rumah tersebut akan menjadi tempat yang selalu dipenuhi rezeki. 
Oleh karena itu, bagi mereka, jika memungkinkan, persalinan lebih baik 
dilakukan di rumah sendiri daripada di Polindes atau fasilitas kesehatan 
yang lain (Widyasari, dkk., 2012).

Ketika ibu sudah mulai merasa kesakitan karena mendekati per-
salinan, ibu diberi jamu berupa satu siung bawang putih dan beberapa 
helai daun jrangoh. Jamu ini berkhasiat untuk menghilangkan rasa sakit dan 
mempercepat proses persalinan jika memang sudah waktunya (Widyasari, 
dkk., 2012). Orang-orang yang biasanya ada di samping ibu ketika proses 
persalinan adalah suami, ibu dari si ibu hamil, dan mertua si ibu hamil. 
Namun, ada beberapa kejadian sang suami tidak dapat mendampingi istri 
karena sedang berada di luar kota untuk bekerja. Saat bayi sudah dilahirkan, 
yang mengazani adalah si ayah, namun jika ayah tidak ada maka kakek atau 
paman si bayi yang melakukannya. Jika bayi dilahirkan tidak di rumah (di 
Polindes misalnya), maka ketika pulang bayi digendong oleh neneknya 
sambil membawa sebatang lidi yang bertujuan untuk mengusir setan di 
jalan. Hal yang sama juga dilakukan oleh si ibu yang biasanya naik sepeda 
motor dengan suaminya.

Bayi yang masih belum berusia satu hari, dalam kondisi dibedong, 
biasanya segera disuapi madu atau degan (kelapa muda) agar tenggorokannya 
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licin sehingga siap menerima makanan apa pun serta untuk meningkatkan 
kecerdasan bayi. Walaupun ketika proses kelahiran sudah diusahakan 
untuk melakukan Inisisasi Menyusui Dini (IMD) dan bidan berpesan agar 
bayi mendapat ASI Eksklusif, sesampainya di rumah tetap saja diberikan 
makanan selain ASI.

Selama 7 hari, setiap pagi dan sore, bayi dimandikan oleh dukun 
bayi sambil dipijat. Pemijatan dilakukan agar otot bayi lemas dan tidak 
kaku, mulai dari punggung, kaki, dan tangan, sampai bagian kening. Saat 
tali pusat selesai dibalut dengan kain kasa, bayi pun diolesi minyak telon, 
bedak, lalu dibedong. Tidak lupa pula dukun meniup kelopak mata bayi 
agar ketika dewasa nanti bulu matanya lentik. Kelopak mata dan alis bayi 
diberi cella’ untuk mempercantik/tampan si bayi. Kemudian, bayi dijemur 
agar kulitnya tidak pucat, lalu diberi ASI. Di tempat tidur bayi, selain ada 
peralatan tidur, juga ada sesajen pengusir setan, di antaranya sebutir telur 
ayam, segenggam beras, bawang merah, bawang putih, cabe, lidi, pisau, 
dan sebuah cermin kecil. 

Acara selametan juga dilakukan ketika bayi berusia 7 dan 40 hari. Acara 
selametan 7 hari tersebut meliputi pemberian nama bayi dan pemotongan 
sebagian rambut bayi. Untuk pemberian nama bayi, ada sebagian 
masyarakat memohon pertimbangan kiai karena nama yang diberikan 
oleh kiai diharapkan memberi keberkatan bagi bayi. Ketika bayi berusia 40 
hari diadakan acara pengajian dengan mengundang kerabat dan tetangga 
dekat serta pembagian makanan dan kue untuk masyarakat sekitar. Dalam 
acara ini nama bayi pun diumumkan agar seluruh kerabat dan tetangga 
mengetahuinya. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke 
atas akan membagikan makanan (kue) kepada para tetangga dan kerabat 
yang di dalamnya disertakan pula kartu yang berisi nama dan tanggal 
lahir si bayi. Diharapkan para tetangga ikut mendoakan keselamatan bayi 
tersebut. Selametan terakhir adalah ketika bayi berusia 1 tahun, yang dikenal 
dengan nama toron tana (turun tanah). Upacara ini menandakan bahwa 
bayi sudah bisa belajar berjalan di atas tanah. Dalam upacara tersebut 
terdapat beberapa barang yang disediakan untuk si anak, dan benda yang 
dipilih anak dianggap menggambarkan kelak anak itu akan menjadi apa. 
Misalnya, si anak mengambil Alquran berarti ia kelak akan menjadi ahli 
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agama, mengambil bolpoin berarti kelak anak tersebut akan menjadi orang 
pintar, dan seterusnya.

Upacara adat atau acara selametan merupakan suatu bentuk dukungan 
psikologis, fisik, dan sosial yang luar biasa dan diwariskan secara 
turun-temurun. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai spiritual yang 
disesuaikan dengan agama masing-masing. Upacara adat bagi ibu hamil 
juga akan memberi rasa percaya diri, menguatkan ibu dalam masa transisi 
perubahan peran menjadi seorang ibu, mengubah cara pandang ibu 
terhadap perubahan tubuh selama kehamilan, meningkatkan rasa aman 
dan perasaan dihargai (Tari, 2011).

Hari-hari selanjutnya, bayi tidak hanya minum ASI, tetapi setiap 
pagi dan sore disuapi pisang yang dicampur dengan nasi tim. Menurut 
keterangan seorang ibu yang memiliki bayi, jika tidak diberi makanan 
pendamping ASI, bayinya akan rewel, suka menangis karena lapar sehingga 
mengganggu si ibu ketika bekerja di sawah maupun di dapur. Ada dua 
cara untuk menyuapkan makanan, yaitu dengan menggunakan sendok dan 
menggunakan cara tradisional. Cara tradisional, yaitu bayi diikat di atas 
kaki penyuap yang berselonjor, kemudian disuapi dengan tangan tanpa 
memedulikan bayi menangis meronta. Masyarakat beranggapan bahwa 
cara ini dilakukan untuk membuat bayi kenyang, bukan bermaksud untuk 
menyakiti bayi.

Ada beberapa pantangan untuk ibu ketika sedang dalam masa 
menyusui bayi, di antaranya adalah ibu tidak diperkenankan mengonsumsi 
ikan laut karena dikhawatirkan ASI-nya akan berbau amis, tidak boleh 
mengonsumsi cabai terlalu banyak karena membuat ASI-nya terasa pedas 
dan menyebabkan mata bayi kotor dan memerah. Pantangan lainnya 
yaitu tidak melakukan hubungan seksual terlalu sering agar ASI tidak 
panas dan membuat bayi kurang menyukainya. Sementara ramuan untuk 
memperlancar ASI terbuat dari air hangat hasil rendaman abu bekas 
pembakaran tungku, abu biasa (tanah), dan asam jawa. Ramuan ini biasa 
disebut dengan pejje. Mayoritas masyarakat meyakini dan percaya bahwa 
ramuan ini benar-benar bisa memperlancar ASI (Widyasari, dkk., 2012).

Penyakit yang biasanya diderita bayi adalah sakit oleh dan saben. 
Menurut keterangan tokoh masyarakat, oleh sebetulnya adalah penyakit 
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yang menyebabkan bayi kurus seperti malnutrisi dan suhu badannya 
naik. Saben adalah suatu kondisi ketika bayi sering menangis walaupun 
sudah minum ASI dan disuapi makanan. Baik penyakit oleh maupun saben, 
pengobatannya adalah dengan cara dipijat oleh dukun bayi dan diberi 
jamu. Pemijatan dilakukan di bagian kaki, pinggang, punggung, tangan, 
dan kening. Jika bayi diare juga dipijat bagian pinggang dan pinggulnya. 
Jamu selalu diberikan kepada bayi setelah dipijat. Namun, dukun kurang 
menjaga kebersihan kain yang digunakan untuk menyaring tumbukan jamu. 
Padahal, seandainya kebersihan peralatan untuk membuat jamu dijaga, 
pemberian jamu untuk bayi di atas 6 bulan sangat berkhasiat, di antaranya 
menambah nafsu makan, mengobati batuk dan pilek, diare, dan beberapa 
khasiat yang lain (Handayani dan Maryani, 2002). Ibu yang memijatkan 
bayinya juga setuju bahwa bayinya menjadi lebih sehat setelah dicekoki 
jamu. Dalam hal ini kepercayaan dan keyakinan orang tua untuk sembuh 
sangat berpengaruh pada kesembuhan anak yang mengalami gangguan 
kesehatan. 

Selain jamu, ada obat lain untuk menyembuhkan penyakit oleh, 
yaitu dengan air dari sumber oleh. Sumber air ini terdapat di Desa Karang 
Penang, yaitu desa yang terletak di sebelah utara Desa Jrangoan. Tidak 
ada penjelasan mengenai asal usul sumber air oleh ini. Tetapi, masyarakat 
sungguh-sungguh percaya khasiat air ini karena sudah terbukti manjur 
mengobati bayi yang sakit oleh. Tradisi air oleh beserta sumbernya juga 
ditemukan di Pamekasan dan tempat lain yang mayoritas penduduknya 
etnis Madura seperti di Probolinggo dan sekitarnya. 

Nilai dan Pola Pengasuhan Anak

Hoffman dan Hoffman (1973) menyebutkan bahwa ada beberapa 
alasan seseorang untuk memiliki anak di antaranya adalah ingin mem-
buktikan bahwa ia seorang dewasa, menciptakan manusia baru, ingin 
mengalami petualangan (dari kemampuan memiliki dan membesarkan 
anak), memiliki tempat untuk bergantung, untuk ikut membantu bekerja 
dan untuk menjamin hari tua. Jelas terlihat bahwa pada alasan terakhir itu 
motivasi untuk memiliki anak adalah agar memiliki keluarga yang dapat 
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membantunya bekerja. Apabila dihubungkan dengan keyakinan masyarakat 
Desa Jrangoan, maka anak memang akan mendatangkan banyak rezeki, 
yaitu melalui pekerjaannya. Anak yang dilahirkan akan bekerja ketika 
dewasa dan menjamin hari tua orang tuanya.

Menurut masyarakat Desa Jrangaon, kepada setiap anak yang 
dilahirkan, Allah sudah menetapkan rezeki dan berkah masing-masing 
sehingga tidak perlu mengkhawatirkan makanan dan keperluan lain yang 
akan diperoleh oleh anak kelak. Maka, wajar jika mereka punya anggapan 
“banyak anak banyak rezeki”. Akibatnya, program KB dianggap sebagai 
bentuk pencegahan kepemilikan anak, yang berarti juga pencegahan 
terhadap rezeki. Hal lain yang mendasari warga tidak mengikuti program 
KB adalah keyakinan bahwa ketika melahirkan seorang anak, maka sang 
ibu akan diampuni 1.000 dosa yang pernah dilakukannya. Kelak jika 
orang tuanya meninggal dunia, maka doa anak yang sholeh akan membuat 
kuburan orang tuanya terasa sejuk dan akan mengantarkan orang tuanya 
menuju surga. 

“… Kan kalau orang KB ini, Kak, kata orang kalau hamil putus seribu urat 
katanya. Kalau melahirkan itu katanya dihapus seribu dosanya ….” (MT-
Jrangoan) (Widyasari, dkk., 2012).

Keyakinan akan “banyak anak banyak rezeki” membuat kebanyakan 
setiap keluarga memiliki banyak anak (5, 7, bahkan lebih) yang tentu saja 
berpengaruh pada pengasuhan anak. Belum lagi kebiasaan masyarakat 
yang kebanyakan bekerja di luar Madura dan pulang 1 atau 2 bulan sekali. 
Ibu yang bekerja di luar Madura biasanya pulang ketika usia kandungannya 
berusia 8-9 bulan. Setelah bersalin dan bayinya berusia 40 hari, si ibu 
kembali merantau bersama suaminya, sedangkan bayi dititipkan kepada 
nenek atau bibinya. Nenek atau bibi yang memiliki kesibukan lain, misalnya 
bertani atau merawat anaknya sendiri, menjadi kurang memperhatikan 
pengasuhan bayi yang dititipkan. Ketika berusia kurang dari 1 tahun, balita 
yang dititipkan tersebut masih mendapat perhatian yang lebih. Namun, jika 
balita sudah bisa makan sendiri, maka pola makannya tidak terlalu diawasi. 
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Yang penting anak sudah makan dan tidak menangis, tanpa memedulikan 
menu dan jadwalnya. Hal ini jelas mempengaruhi tumbuh kembangnya.

Kasus lain terjadi pada balita yang tetap tinggal bersama ibunya, 
tetapi memiliki banyak saudara dengan rentang usia tidak lebih dari 2 
tahun. Perhatian ibu tidak hanya untuk satu anak saja dan ibu juga harus 
mengerjakan pekerjaan rumah. Maka, anak-anak yang masih balita diasuh 
oleh anak yang lebih tua (kakaknya) yang berusia kurang dari 10 tahun, 
di samping dia juga sudah harus mengurus dirinya sendiri. Jika si balita 
enggan untuk makan, maka hal ini pun tidak menjadi masalah. Pola makan 
dan pola pengasuhan anak seperti inilah yang menjadi permasalahan di 
desa ini.

Gambar 2.1.

Pengasuhan Balita oleh Saudara yang Lebih Tua

Sumber: Dokumentasi Peneliti
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Health Seeking Behaviour

Ada tiga bentuk perilaku pencarian pengobatan yang dilakukan oleh 
masyarakat Madura, khususnya di Desa Jrangoan ini, yaitu pengobatan ke 
kiai, dukun, dan tenaga kesehatan. Pengobatan dengan pertolongan kiai 
dilakukan jika si sakit mengalami demam yang ditengarai akibat perbuatan 
makhluk halus. Maka, kiai akan memberikan air yang sudah didoakan, lalu 
diminumkan atau disemburkan ke pasien. Kiai dianggap sebagai orang yang 
dapat mengusir setan karena kiai merupakan tokoh agama yang menguasai 
ilmu agama dan dekat dengan Tuhan. (Widyasari, Ratna, dkk., 2012).

Sejak bidan desa aktif  dan berada di tengah-tengah masyarakat selama 
2 tahun terakhir, dukun bayi perlahan-lahan bergeser perannya, yaitu 
hanya merawat bayi pascapersalinan dan sebagai dukun pijat walaupun 
ada beberapa dukun yang memang sejak awal berprofesi sebagai dukun 
pijat. Masyarakat meminta pertolongan dukun pijat jika mereka merasa 
pegal-pegal, terjatuh, atau bermasalah dengan tulang, termasuk juga 
pijat pada bayi yang sakit saben dan oleh. Putri (2009) menjelaskan bahwa 
ada banyak sekali manfaat pemijatan bayi, di antaranya adalah membuat 
bayi menjadi rileks dan tenang. Sirkulasi darah dan oksigen yang lancar, 
otomatis membuat imunitas tubuh bayi menjadi lebih baik. Bukan hanya 
secara fisik, pijat bayi juga sangat mempengaruhi emosi karena aktivitas 
pijat akan menjalin ikatan (bonding) antara anak dan orang tua. 

Unsur utama pijat bayi adalah sentuhan (touch), bukan tekanan 
(pressure). Namun, hasil observasi di lapangan, proporsi tekanan lebih 
dominan dalam proses pijat bayi. Di Desa Jrangoan, dukun pijat adalah 
orang yang sudah tua dan perempuan, namun pasien tidak terbatas pada 
jenis kelamin perempuan. Kemampuan memijatnya diperoleh secara turun-
temurun. Prosesi pemijatan dilakukan di langgar atau rumah dukun.

Alternatif  lain yang dilakukan masyarakat ketika membutuhkan 
pengobatan adalah berobat ke tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan desa. 
Walaupun bidan desa ini baru 2 tahun bertugas di Jrangoan, masyarakat 
desa mengenal dan akrab dengan bidan desa tersebut karena ia sabar dan 
ramah. Mereka percaya bahwa obat yang diberikan bidan adalah obat yang 
manjur. Bidan juga sangat aktif  dalam kegiatan Posyandu. Posyandu ini 
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dikelola oleh klebun sebagai penanggung jawab umum dan putri tertua 
klebun sebagai penanggung jawab operasional yang dibantu oleh kader 
PKK. Sementara bidan berperan sebagai tenaga pelaksana di lapangan. 
Sehari-hari bidan ini tinggal di Polindes. Polindes ini berada di dalam 
lingkungan Madrasah Al-Ihsan. Karena lingkungan pesantren merupakan 
lokasi yang sangat dikenal warga, maka warga pun tidak sulit untuk menuju 
Polindes. Sementara pengobatan yang memanfaatkan jasa dokter sangat 
jarang dilakukan. Dokter yang bertugas di Puskesmas jarang berada di 
tempat karena alasan yang kurang jelas. Dokter dan rumah sakit yang ada 
di kota menjadi alternatif  terakhir jika bidan tidak dapat menangani.

Penutup

Keberadaan pondok pesantren di tengah Desa Jrangoan sangat 
mempengaruhi perkembangan dan perilaku masyarakat di sekitarnya. 
Masyarakat Desa Jrangoan sangat menghormati kiai dan nyai. Mereka akan 
melakukan segala hal yang diperintahkan oleh kiai dan nyai. Masyarakat 
Madura memiliki karakteristik yang khas, yaitu kepatuhan terhadap kiai 
lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap aparat pemerintah maupun 
tenaga kesehatan. Kepatuhan yang tinggi kepada kiai setempat sebetulnya 
dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi petugas kesehatan. 
Dengan kata lain, petugas kesehatan harus dapat menjalin kerja sama 
yang baik dengan tokoh agama setempat yang dijadikan panutan oleh 
masyarakat sehingga kegiatan health promotion yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. 

Petugas kesehatan juga dapat melibatkan klebun dan orang tua/
mertua dari ibu hamil, karena pada dasarnya pengambilan keputusan dalam 
tindakan perawatan kehamilan dan pascapersalinan yang dilakukan oleh 
ibu hamil tidak lepas dari campur tangan orang tua/mertua. Mayoritas 
masyarakat desa yang berpendidikan rendah membuat mereka lebih 
percaya pada pengalaman, dan pengalaman orang tua mereka menjadi 
rujukan utama dalam merawat kehamilan, persalinan, dan seterusnya.

Masyarakat Desa Jrangoan, yang kehidupan sehari-harinya begitu 
kental dengan ajaran Islam, memiliki anjuran bagi ibu hamil dan suaminya 
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untuk memperbanyak membaca Alquran, terutama surat-surat khusus 
yang dibaca ketika hamil, seperti Surat Yusuf  dan Surat Maryam. Anjuran 
tersebut dilakukan dengan harapan bahwa kesehatan ibu dan bayi terjaga 
selama proses kehamilan dan mendapat keselamatan pada saat persalinan. 
Kegiatan ini merupakan potensi karena secara psikologis dapat membawa 
ketenangan jiwa bagi ibu hamil. Ketenangan jiwa pada masa kehamilan ini 
akan berdampak positif  pada kesehatan ibu hamil dan upaya perawatan 
kehamilannya pun menjadi lebih baik. Tradisi selametan ketika hamil juga 
memiliki tujuan yang sama. Ketika pemikiran bawah sadar ini aktif, ibu 
hamil akan merasa rileks, emosi lebih stabil, merasa bahagia, nyaman, 
dan aman karena secara spiritual yakin sudah ada perlindungan bagi dia 
dan calon bayinya. Hal inilah yang akan membuat ibu hamil siap dalam 
menghadapi persalinan. Sementara kendalanya adalah mitos banyak 
anak banyak rezeki mengakibatkan orang tua mengalami kesulitan dalam 
mengasuh dan membesarkan anak-anaknya.

Konsep taneyan lanjhang atau pola extended family yang dilakukan oleh 
masyarakat Madura juga dapat dijadikan prasarana untuk mempromosikan 
kesehatan. Jika selama ini dibentuk kader di setiap dusun, maka alangkah 
lebih baik lagi jika dibentuk kader yang bertanggung jawab atas setiap satu 
taneyan lanjhang. Kader ini dibimbing oleh tenaga kesehatan setempat terkait 
segala hal yang berhubungan dengan kesehatan, khususnya kesehatan ibu 
dan anak dengan penekanan pada pola pengasuhan anak (Widyasari, dkk., 
2012).
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Pendahuluan

Kondisi kesehatan Provinsi Aceh setelah konflik dan bencana alam 
masih banyak membutuhkan perhatian. Salah satu kabupaten di 

Provinsi Aceh yang masih mempunyai banyak permasalahan kesehatan 
adalah Kabupaten Gayo Lues yang berjarak kurang lebih 475 kilometer 
dari Banda Aceh (ibu kota Provinsi Aceh). Berdasarkan hasil Riset 
Dasar Kesehatan (Riskesdas) yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2007, Indek 
Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Gayo Lues 
berada pada peringkat 439 dari 440 kabupaten yang ada di Indonesia. 
Peringkat ini menempatkan Kabupaten Gayo Lues berada di posisi kedua 
IPKM terburuk yang ada di Indonesia setelah Kabupaten Pegunungan 
Bintang yang terdapat di Provinsi Papua.

Indikator IPKM meliputi banyak hal, di antaranya adalah mengenai 
kesehatan ibu. Kondisi kesehatan ibu tersebut dapat dilihat dari berbagai 
indikator seperti cakupan Ante Natal Care (ANC), Post Natal Care (PNC), 
dan persalinan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan data Riskesdas 2007, 
cakupan ANC Kabupaten Gayo Lues adalah 25%. Cakupan ini jauh di 
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atas rata-rata cakupan ANC Provinsi Aceh, yaitu 72% (Depkes, 2008: 64). 
Hasil cakupan ANC Kabupaten Gayo Lues tersebut juga menempatkan 
kabupaten ini pada peringkat pertama yang mempunyai cakupan terendah 
di antara 21 kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Rendahnya cakupan 
ANC yang dicapai oleh Kabupaten Gayo Lues tentu berimplikasi pada 
kesehatan ibu yang terdapat di kabupaten tersebut.

Menurut Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi 
(2008: 1), asuhan kesehatan ibu selama dua dasawarsa terakhir terfokus 
pada a) Keluarga Berencana untuk membantu para ibu dan suaminya 
merencanakan kehamilan yang diinginkan, b) Asuhan Antenatal Terfokus 
untuk memantau perkembangan kehamilan, mengenali gejala dan tanda 
bahaya, menyiapkan persalinan, dan kesediaan menghadapi komplikasi, c) 
Asuhan Pascakeguguran untuk menatalaksana gawat-darurat keguguran 
dan komplikasinya serta tanggap terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan 
reproduksi lainnya, d) Persalinan yang Bersih dan Aman serta Pencegahan 
Komplikasi. Kajian dan bukti ilmiah menunjukkan bahwa asuhan persalinan 
bersih, aman, dan tepat waktu merupakan salah satu upaya efektif  untuk 
mencegah terjadinya kesakitan dan kematian, dan e) Penatalaksanaan 
Komplikasi yang terjadi sebelum, selama, dan setelah persalinan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa 
pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang bersih dan aman sangat 
penting bagi kesehatan ibu. Oleh sebab itu, seorang ibu hamil disarankan 
untuk memeriksakan kehamilannya dan melakukan pertolongan persalinan 
ke tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko yang terjadi, yang dapat 
menyebabkan kematian ibu dan bayi. Sementara itu, data cakupan ANC 
Kabupaten Gayo Lues hanya mencapai 25%, yang berarti terdapat 75% 
ibu tidak memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lalu, muncul 
pertanyaan mengapa mereka tidak memeriksakan kehamilan mereka ke 
tenaga kesehatan?

Rendahnya ANC di Kabupaten Gayo Lues dapat menimbulkan 
asumsi bahwa pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan PNC 
juga rendah di Kabupaten Gayo Lues. Hal ini disebabkan karena tidak 
adanya kontrol dari bidan mengenai kehamilan seorang ibu yang juga 
menyebabkan tidak adanya kontrol pada saat persalinan dan masa nifas. 
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Kemudian, muncul asumsi bahwa persalinan di kabupaten tersebut sering 
kali ditolong oleh dukun kampung. Hal ini didukung oleh data dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Gayo Lues yang menunjukan bahwa masih banyak 
desa yang memiliki dukun beranak, bahkan jumlah mereka lebih banyak 
daripada jumlah bidan desa. Hal ini tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1.

Perbandingan Jumlah Bidan dan Dukun 

di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012

Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, maka muncul pertanyaan 
bagaimana peran dukun kampung dalam kesehatan ibu di Kabupaten Gayo 
Lues, dan bagaimana pula peran bidan desa yang ditugaskan di hampir 
seluruh wilayah di Kabupaten Gayo Lues? Dua pertanyaan tersebut 
menjadi pertanyaan besar dalam tulisan ini. 
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Metode

Untuk menjawab pertanyaan di atas, telah dilakukan penelitian 
yang menggunakan metode penelitian etnografi. Menurut LeCompte 
dan Schnensul (1999 dalam Emzir, 2011: 18), etnografi adalah sebuah 
metode penelitian yang bermanfaat untuk menemukan pengetahuan yang 
tersembunyi dalam suatu budaya dan komunitas. Dalam hal ini, peran 
dukun kampung, terutama dalam pertolongan persalinan, dianggap masih 
tersembunyi dan untuk mengungkapkannya perlu pendekatan khusus. 
Salah satu pendekatan tersebut adalah dengan menggunakan metode 
penelitian etnografi. Selain itu, peran bidan desa perlu diungkapkan juga 
karena biasanya peran tersebut tampak sangat normatif  apabila dilihat 
secara permukaan saja. Oleh sebab itu, metode penelitian etnografi dipilih 
sebagai metode dalam penelitian ini.

Dalam penelitian etnografi, peneliti secara langsung terjun ke 
lapangan untuk mencari fenomena dan informasi dari para informan 
melalui observasi partisipatori (Ratna, 2010: 88). Dalam hal ini, peneliti 
hidup bersama masyarakat dalam waktu kurang lebih 70 hari untuk melihat, 
mengobservasi, dan menanyakan secara langsung kepada masyarakat 
mengenai fenomena yang berkaitan dengan kesehatan ibu.

Penelitian dilakukan di Desa Tetingi yang terletak di Kecamatan Blang 
Pegayon. Pertimbangan desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah 
karena berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues 
tahun 2012, Puskesmas Cinta Maju yang merupakan puskesmas induk di 
Kecamatan Blang Pegayon memiliki cakupan ANC dan persalinan oleh 
tenaga kesehatan paling sedikit dibandingkan dengan puskesmas lain. 
Selain itu, Desa Tetingi dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan 
data dari Puskesmas Cinta Maju, desa tersebut memiliki ibu hamil paling 
banyak pada saat penelitian dilakukan. Dengan pertimbangan tersebut, 
fenomena kesehatan ibu dapat dilihat secara langsung.
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Hasil

Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi kesehatan ibu di Desa 
Tetingi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah a) kondisi alam 
Desa Tetingi termasuk infrastruktur, b) kondisi kependudukan termasuk 
pendidikan dan kepercayaan kepada tradisi, c) peran dukun kampung, dan 
e) peran bidan desa.

Desa Tetingi, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Blang 
Pegayon, terletak kurang lebih 6 kilometer dari Blang Kejeren (ibu kota 
Kabupaten Gayo Lues). Untuk menuju desa tersebut hanya dapat 
menggunakan bentor (becak motor) yang merupakan satu-satunya ang-
kutan umum yang tersedia di Kabupaten Gayo Lues. Namun, bentor 
tersebut hanya bisa mencapai Desa Cinta Maju. Dari Desa Cinta Maju, 
masyarakat setempat harus berjalan kaki sepanjang kurang lebih 1,5 
kilometer untuk menuju Desa Tetingi. Jalan yang dilalui adalah jalan yang 
berbatu dan menanjak.

Desa Tetingi, sama dengan kondisi wilayah Gayo Lues pada umumnya, 
dikelilingi oleh Pegunungan Leuser. Kata “tetingi” berasal dari kata “kute 
tingi” yang artinya kampung yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan kondisi 
Desa Tetingi yang terletak di ketinggian 1.205 meter di atas permukaan 
laut. Kondisi Desa Tetingi yang tinggi tersebut menyebabkan desa ini 
mempunyai hawa yang dingin, terutama pada malam hari. Namun, di sisi 
lain, kondisi alam yang demikian menyebabkan desa ini menjadi subur dan 
surga bagi tanaman pangan dan non-pangan.

Mayoritas rumah di Desa Tetingi terbuat dari papan kayu, bahkan bisa 
dikatakan hampir 90%. Menurut masyarakat setempat, hal ini disebabkan 
karena sekitar 20 tahun yang silam, terjadi gempa bumi yang berulang-ulang 
selama kurang lebih satu bulan di Desa Tetingi, sehingga menyebabkan 
adanya ketakutan dalam masyarakat setempat untuk mendirikan rumah 
semen atau beton.
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Gambaran Masyarakat Desa Tetingi dan Tradisi Mereka 
dalam Kesehatan Ibu

Berdasarkan data kependudukan tahun 2012 yang terdapat di 
Poskesdes Tetingi, jumlah penduduk desa tersebut adalah 305 jiwa yang 
terdiri atas 164 laki-laki dan 141 perempuan. Penduduk tersebut menghuni 
dua dusun, yaitu Dusun Arul Sirep dan Dusun Tamak Nunang. Dari 
305 penduduk Desa Tetingi, masih banyak yang belum melek huruf. 
Berdasarkan data tahun 2011, yang terdapat di Poskesdes tersebut, dari 
115 perempuan yang berumur 10 tahun ke atas, hanya ada 43 jiwa yang 
melek huruf. Sementara itu, dari 129 laki-laki yang berumur 10 tahun ke 
atas, hanya ada 22 jiwa yang melek huruf. 

Mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani. 
Jenis tanaman yang ditanam pun beragam, seperti padi, jagung, bawang 
merah, serai wangi, tembakau, dan sayur-mayur. Pekerjaaan sebagai petani 
tentu tidaklah mudah dan bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Para 
petani tersebut harus mencangkul, menanam dan memanen tanaman, 
mengangkat kayu, dan lain sebagainya. Pekerjaan tersebut juga dilakukan 
oleh kaum perempuan di Desa Tetingi, termasuk ibu yang sedang hamil, 
bahkan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hanya boleh dilakukan 
oleh perempuan, seperti menanam dan memanen padi. Pekerjaan sebagai 
petani inilah yang menjadi alasan tradisi-tradisi yang mereka lakukan yang 
akan dibahas dalam tulisan ini.

Desa Tetingi mayoritas dihuni oleh etnis Gayo yang dianggap 
sebagai etnis asli masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Menurut cerita rakyat 
masyarakat setempat, kata “gayo” berasal dari bahasa Karo yang berarti 
“kepiting besar”. Menurut mereka, dahulu kala terdapat lubang kepiting 
besar yang terletak tidak jauh dari Desa Porang (sebuah desa yang terdapat 
di Kabupaten Gayo Lues). Orang Karo menyebut masyarakat yang berada 
di sekitar lubang kepiting besar tersebut dengan istilah “gayo”. Pendapat 
ini hampir mirip dengan pendapat M.Z. Abidin (1969: 1 dalam Tantawi, 
2011: 1) yang mengatakan bahwa dalam bahasa Batak Karo kata gayo 
berarti kepiting. 

Tampaknya etnis Gayo dan etnis Karo mempunyai hubungan yang 
erat pada masa lalu. Hal ini ditunjukan dalam cerita rakyat setempat bahwa 
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kata karo yang melekat dalam etnis Karo juga berasal dari bahasa Gayo, 
yaitu ikaro yang berarti diburu atau dikejar. Menurut cerita masyarakat 
setempat, orang Karo dahulu kala berasal dari Tanah Gayo. Namun, 
karena mereka tidak mau masuk Islam, akhirnya mereka ikaro atau diburu. 
Oleh sebab itu, orang Karo tersebut pindah ke suatu tempat yang diberi 
nama Tanah Karo yang terdapat di Provinsi Sumatra Utara.

Namun, cerita rakyat dari masyarakat setempat berbeda dengan 
versi yang diungkapkan oleh Melalatoa dalam bukunya yang berjudul 
“Kebudayaan Gayo”. Menurut Melalatoa (1982: 35), dalam berbagai tulisan 
dikatakan bahwa orang Gayo adalah sekelompok orang di daerah pantai 
yang tidak mau masuk Islam, karena itu mereka melarikan diri ke pedalaman. 
Kata “gayo” berasal dari kata “kayo” yang berarti takut atau melarikan diri 
(lihat Said, 1961: 17; Zainuddin, 1961: 26 dan 99; Tim Monografi Daerah, 
1975: 59-60; dan lain-lain, dalam Melalatoa 1982: 35).

Menurut Wiradnyana (2011: 4), orang Gayo mendiami Tanah 
Gayo yang meliputi pusat Pegunungan Bukit Barisan bagian utara yang 
merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas 
permukaan laut. Sementara itu, Melalatoa membagi kelompok masyarakat 
orang Gayo menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yang terdapat di 
daerah tingkat II (kabupaten) Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh 
Timur (Gayo, 1975: 1 dalam Melalatoa, 1982: 4). Orang yang berdiam di 
Kabupaten Aceh Tengah terbagi menjadi orang Gayo Lut dan orang Gayo 
Deret; kelompok yang mendiami Kabupaten Aceh Timur terbagi menjadi 
Gayo Serbejadi dan Gayo Kalul; sedangkan kelompok yang mendiami 
Aceh Tenggara adalah orang Gayo Lues (Melalatoa, 1982: 34). Kelompok 
orang Gayo yang terakhir inilah yang menjadi subjek dalam penelitian ini 
yang sering disebut “orang Belang” atau “orang Gayo” oleh orang Gayo 
yang berdiam di sekitar Danau Lut Tawar (Melalatoa, 1982: 24).

Sebagaimana etnis lain, etnis Gayo mempunyai kebudayaan tersendiri 
yang terus dipelajari secara turun-temurun. Salah satu kebudayaan Gayo 
yang sampai saat ini masih dipertahankan di Desa Tetingi adalah kebudayaan 
yang berkaitan dengan kesehatan ibu. Dalam hal ini, kesehatan ibu yang 
akan dibahas dalam tradisi Gayo adalah mengenai masa kehamilan, 
persalinan, sampai masa nifas.
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Pada saat hamil, seorang ibu hamil akan dijaga dan dilindungi 
oleh keluarga dan kerabatnya dengan cara tidak memberitahukan usia 
kehamilannya kepada orang yang lain yang dianggap bukan kerabat 
dan “membahayakan”. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ibu hamil di 
Desa Tetingi cenderung ditutupi dari khalayak umum. Mereka menutupi 
kehamilan tersebut karena adanya rasa malu yang dimiliki oleh ibu hamil 
ketika diketahui oleh khalayak umum bahwa dia sedang hamil. Hal ini 
senada dengan apa yang diungkapkan oleh Melalatoa (1982: 89) bahwa 
seorang wanita Gayo merasa malu diketahui orang bahwa dia sedang 
hamil.

Selain karena rasa malu yang ada di dalam psikis ibu hamil, menutupi 
kehamilan juga karena adanya kepercayaan masyarakat setempat bahwa 
masa hamil merupakan masa yang rentan untuk mendapatkan gangguan 
dari setan yang sengaja dibuat oleh manusia, atau dalam bahasa umumnya 
disebut dengan istilah “diguna-guna”. Hal ini menunjukan bagaimana 
kerabat atau keluarga melindungi ibu hamil dari bahaya. Namun, di sisi 
lain, hal ini juga menyulitkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi ibu hamil 
dan menyarankan mereka untuk memeriksakan kehamilan mereka sejak 
trimester pertama. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 
cakupan ANC di Kabupaten Gayo Lues rendah, yaitu sebanyak 25% 
seperti yang diungkapkan dalam data Riskesdas tahun 2007.

Rendahnya cakupan ANC tersebut juga disebabkan karena masih 
kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh ibu hamil untuk memeriksakan 
kehamilannya ke tenaga kesehatan. Kurangnya kesadaran tersebut ditandai 
dengan adanya pandangan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat 
setempat bahwa “untuk apa periksa, nanti lahir sendiri”. Pandangan ini 
juga yang menyebabkan Kabupaten Gayo Lues memiliki cakupan ANC 
yang rendah.

Selain pada masa hamil, kebudayaan Gayo yang masih melekat dan 
dilakukan oleh masyarakat Desa Tetingi juga terlihat setelah melahirkan. 
Setelah melahirkan, ibu nifas akan melakukan nite (baca: ni-te). Dalam 
kamus bahasa Gayo-Indonesia (Bahry, 2009: 258), nite artinya istirahat 
setelah melahirkan. Pada masa nite, banyak ritual dilakukan oleh ibu nifas. 
Salah satunya adalah duduk dan tidur membelakangi api yang dikenal 
dengan istilah bedaring oleh masyarakat setempat. Ibu nifas melakukan 
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bedaring setiap hari pada siang dan malam selama 44 hari sampai masa nifas 
berakhir. Semakin dingin cuaca di Desa Tetingi, semakin besar pula api 
yang akan dinyalakan.

Apabila melihat kondisi alam Desa Tetingi yang berada di ketinggian 
1.205 meter di atas permukaan laut, yang menyebabkan cuaca sangat 
dingin, terutama pada malam dan pagi hari, penggunaan api tersebut sangat 
efektif  untuk menghangatkan badan. Belum lagi kondisi rumah di Desa 
Tetingi sebagian besar terbuat dari papan kayu yang menyebabkan angin 
malam dapat masuk melalui celah-celah papan sehingga menyebabkan 
udara semakin dingin. Namun, di sisi lain penggunaan api tersebut dapat 
membahayakan apabila tidak diperhatikan secara seksama, misalnya dapat 
mengakibatkan kebakaran dan dapat menyebabkan penyakit ISPA baik 
pada si ibu maupun pada si bayi.

Bedaring pasca-nifas yang dilakukan oleh ibu hamil mempunyai makna 
dan alasan yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Menurut masyarakat 
setempat, bedaring setelah melahirkan bermanfaat untuk menyembuhkan 
luka dalam setelah melahirkan dan dapat melancarkan peredaran darah. 
Selain itu, menurut mereka, bedaring setelah melahirkan juga bermanfaat 
bagi ibu untuk menjadikan dia pekerja yang kuat sebagai petani dan tahan 
akan cuaca, baik panas maupun hujan. Bahkan, masyarakat setempat 
lebih mempercayai khasiat bedaring dalam menyembuhkan luka dalam dan 
menyehatkan badan si ibu daripada obat medis yang diberikan oleh tenaga 
kesehatan. Menurut mereka, obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan 
hanya mampu menyembuhkan luka pada saat setelah melahirkan saja, tetapi 
tidak bisa memberikan khasiat kuat bekerja setelah masa nifas berlalu.

Penggunaan api pasca-persalinan seperti yang dilakukan oleh 
masyarakat Gayo di Desa Tetingi juga dilakukan oleh masyarakat di 
Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(Soerachman, 2009: 1). Penggunaan api pasca-persalinan dalam masyarakat 
di Kabupaten Timur Tengah Selatan tersebut disebut dengan istilah sei. 
Sei merupakan tradisi memanaskan ibu nifas dalam rumah adat dengan 
asap selama 40 hari (Soerachman, 2009: 3). Apabila dalam masyarakat 
Gayo di Desa Tetingi, ibu nifas akan duduk membelakangi api, dalam 
masyarakat Timur Tengah Selatan ibu nifas akan duduk di atas bara 
layaknya dipanggang.



Simpang Jalan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Peran Dukun Kampung Gayo dalam Kesehatan Ibu

40

Bab 3

Terlepas dari manfaat penggunaan api bagi ibu nifas yang dipercaya 
oleh masyarakat setempat, penggunaan api yang terbuat dari kayu 
yang menimbulkan asap dapat menyebabkan munculnya penyakit lain 
seperti ISPA. Pembakaran kayu bakar biasanya mengeluarkan bahan 
pencemar berupa partikel debu (supended particulate matter) dan gas berupa 
karbondioksida (CO2), formaldehid (HCHO), oksida nitrogen (NOx), dan 
oksida belerang (Sox). Terhirupnya bahan-bahan tersebut juga dapat 
menimbulkan gangguan kesehatan berupa iritasi saluran pernafasan 
sampai gangguan paru-paru (Soerachman, 2011: 8-9). Akibat tersebut juga 
dapat dialami masyarakat Gayo di Desa Tetingi yang menggunakan kayu 
bakar sebagai media pembakaran.

Selain bedaring, pada saat nite, ibu nifas juga menggunakan ramuan 
tradisional Gayo. Ramuan tradisional tersebut dibuat sendiri oleh ibu nifas 
pada saat ia hamil, atau dibuat oleh keluarganya, dan ada juga yang dibeli 
di pasar. Ramuan-ramuan tersebut mempunyai keanekaragaman jenis dan 
penggunaannya. Ada yang digunakan di luar tubuh seperti dioleskan di 
seluruh badan dan dahi, ada yang diminum seperti jamu, dan ada pula 
yang dimasukkan ke dalam organ intim seperti vagina. Ramuan-ramuan 
tersebut digunakan selama nite, yaitu selama 44 hari. Menurut mereka, 
ramuan tersebut mempunyai khasiat seperti khasiat bedaring, yaitu mampu 
membersihkan luka dalam setelah melahirkan dan menyehatkan badan 
sehingga mampu bekerja keras setelah masa nifas berlalu, bahkan mereka 
lebih mempercayai khasiat ramuan tradisional mereka daripada obat yang 
diberikan oleh tenaga kesehatan.

Peran Dukun Kampung 

Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Gayo yang terdapat di Desa 
Tetingi seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak luput dari peran bidan 
kampung yang menjadi aktor utama dalam pelaksanaan tradisi tersebut. 
Dukun kampung masih mempunyai tempat yang istimewa di hati 
masyarakat setempat. Hal ini terlihat bagaimana peran dukun kampung 
sejak masa kehamilan sampai masa nifas berakhir. Bahkan, dukun kampung 
lebih dipercaya oleh masyarakat setempat daripada bidan desa.

Kepercayaan masyarakat setempat terhadap dukun kampung terlihat 
sejak kehamilan. Pada saat kehamilan mulai bulan pertama, ibu hamil 
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mendatangi dukun kampung untuk dipasangi jimat yang terbuat dari 
rempah-rempah, menyan, dan benang. Jimat tersebut berfungsi untuk 
mengusir setan yang dapat mengganggu kehamilan seorang ibu. Selain itu, 
apabila seorang ibu mengalami permasalahan pada saat hamil, seperti rasa 
mulas atau bahkan keluar darah, dukun kampung menjadi orang pertama 
yang menjadi rujukan ibu hamil untuk mendapatkan pengobatan. Hal 
ini dilakukan karena dukun dianggap satu-satunya orang yang mampu 
mengusir setan yang dianggap mengganggu kehamilan seorang ibu, 
sedangkan bidan desa dianggap tidak bisa mengusir setan tersebut.

Selain pada masa hamil, pada saat melahirkan sampai nifas berakhir, 
dukun kampung juga mempunyai peran yang sangat penting. Bahkan, 
tampaknya masyarakat setempat lebih percaya kepada dukun kampung 
untuk menolong persalinan daripada bidan desa. Hal ini terbukti selama 
70 hari penelitian dilakukan, terdapat lima orang ibu melahirkan dan 
semuanya meminta pertolongan persalinan kepada dukun kampung, 
bahkan ada seorang ibu melahirkan yang baru diketahui oleh bidan desa 
setelah beberapa hari melahirkan.

Kepercayaan masyarakat terhadap dukun kampung disebabkan oleh 
beberapa faktor, di antaranya adalah 1) kepercayaan terhadap kekuatan ilmu 
atau mantra yang dimiliki oleh dukun kampung, 2) peran dan pengetahuan 
dukun kampung terhadap makna ritual-ritual yang dilakukan oleh 
masyarakat setempat, dan 3) pengalaman dukun kampung yang sudah 30 
tahun lebih menolong persalinan. Hal ini berbeda dengan bidan desa yang 
dianggap oleh masyarakat setempat tidak mempunyai ilmu atau mantra 
seperti dukun kampung. Selain itu, bidan desa juga tidak ikut berperan 
dan tidak mengetahui makna ritual-rutual yang dilakukan oleh masyarakat 
setempat, dan baru mempunyai pengalaman dalam pertolongan selama 
tiga tahun. Faktor-faktor itu menyebabkan masyarakat lebih mempercayai 
dukun kampung sebagai rujukan kehamilan dan pertolongan persalinan.

Peran Bidan Desa

Di Desa Tetingi terdapat seorang bidan desa yang tinggal di Poskesdes 
yang dibangun pada tahun 2010. Bidan desa tersebut bukan berasal 
dari Gayo Lues dan bukan beretnis Gayo. Pada dasarnya, asal dan etnis 
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bukan menjadi kendala bagi seorang tenaga kesehatan untuk memberikan 
pelayanan kesehatan. Namun, hal tersebut menjadi kendala ketika seorang 
tenaga kesehatan tidak bisa berbahasa daerah setempat dan masyarakat 
setempat pun tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Hal tersebutlah 
yang dialami oleh bidan dan masyarakat Desa Tetingi.

Sebagai penyedia pelayanan kesehatan, bidan desa diharapkan 
mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat setempat dan 
bersosialisasi dengan baik. Namun, hal tersebut tampaknya belum 
dilakukan dengan baik oleh bidan desa setempat karena terbentur bahasa. 
Kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang baik yang dibangun oleh bidan 
desa terhadap masyarakat setempat, menimbulkan asumsi bahwa bidan 
desa tersebut terkesan eksklusif  di mata masyarakat, sehingga banyak 
keluhan muncul di masyarakat mengenai sikap bidan desa yang kurang 
bersosialisasi dan komunikatif. 

Nilai-nilai sebagai Potensi dan Kendala

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan jawaban mengapa 
ANC di Kabupaten Gayo Lues mempunyai cakupan terendah di antara 
kabupaten lain yang terdapat di Provinsi Aceh. Meskipun studi yang 
dilakukan di Desa Tetingi belum bisa dikatakan bisa mewakili kondisi 
Kabupaten Gayo Lues pada umumnya, namun setidaknya kondisi Desa 
Tetingi tersebut bisa memberikan sedikit jawaban mengapa ANC di 
Kabupaten Gayo Lues menjadi terendah, sehingga bisa menemukan 
rancangan model untuk meningkatkan kesehatan ibu di Gayo Lues.

Menurut hemat kami, terdapat dua pihak yang berlawanan yang 
berpengaruh dalam kesehatan ibu, yaitu pihak dukun kampung dan 
masyarakat, serta pihak bidan desa dengan pemerintah. Dukun kampung 
yang secara tidak langsung mendapat pandangan negatif  dalam kacamata 
pembuat kebijakan dan dunia kesehatan medis, justru mempunyai nilai 
positif  dalam kacamata masyarakat. Hal ini disebabkan karena dukun 
kampung bukan hanya berperan sebagai pengobat yang diyakini oleh 
masyarakat dapat menyembuhkan suatu penyakit, tetapi juga berperan 
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sebagai aktor utama dalam pelaksanaan tradisi yang dipercaya oleh 
masyarakat. Sementara itu, bidan desa yang dititipkan oleh pemerintah 
sebagai agen perubahan dalam kesehatan, tidak atau kurang mengetahui 
dan memahami nilai-nilai budaya yang telah tertanam dalam masyarakat, 
bahkan ia hendak menanamkan nilai-nilai baru yang dinilai masih “aneh” 
dalam kacamata masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mengapa bidan 
desa tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Secara garis besar, berikut 
nilai positif  dan negatif  yang dimiliki oleh bidan kampung dan bidan 
desa.

Tabel 3.1.  Nilai-nilai Dukun Kampung dan Bidan Desa dalam 
Anggapan Masyarakat di Desa Tetingi. Kecamatan Blang 
Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, NAD

Penyedia 
Layanan 

Kesehatan 
Ibu

Positif
(+)

Negatif
(-)

Dukun
kampung

1. Aktor utama dalam pelaksanaan 
tradisi

2. Mengetahui makna di balik tradisi
3. Memahami bagaimana cara 

melakukan tradisi
4. Berasal dari masyarakat setempat
5. Bisa berbahasa daerah setempat 

sehingga mudah berkomunikasi 
dengan masyarakat setempat

6. Mempunyai kegiatan yang sama 
dengan masyarakat setempat, 
seperti pekerjaan

7. Sudah berpengalaman lebih dari 
30 tahun

 Pengalaman diambil dari 
keturunan yang mempunyai 
reputasi baik dalam masyarakat

1. Tidak mempunyai 
pendidikan dalam 
kesehatan ibu

2. Tidak mempunyai 
peralatan yang 
canggih
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Penyedia 
Layanan 

Kesehatan 
Ibu

Positif
(+)

Negatif
(-)

Bidan Desa 1. Mempunyai pendidikan tentang 
kesehatan ibu

2. Mempunyai peralatan yang 
canggih

1. Tidak bisa 
berbahasa daerah 
setempat

2. Tidak mengetahui 
dan memahami 
tradisi masyarakat 
setempat

3. Tidak mempunyai 
kegiatan yang 
sama dengan 
masyarakat 
setempat sehingga 
interaksi sosial 
terbatas

4. Bukan berasal 
dari masyarakat 
setempat

5. Pengalaman baru 
3 tahun

6. Masih muda

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak bahwa salah satu faktor 
rendahnya ANC dan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten 
Gayo Lues disebabkan karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap dukun kampung dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap bidan desa. Untuk menangani hal tersebut, berbagai unsur yang 
terlibat dalam kesehatan ibu perlu diperhatikan seperti dukun kampung, 
bidan desa, masyarakat, dan pemerintah. Di antara unsur-unsur tersebut, 
pemerintah merupakan unsur penggerak di antara unsur-unsur yang lain 
agar kesehatan ibu di Kabupaten Gayo Lues dapat meningkat.
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Saran 

Masyarakat sebagai sasaran mempunyai kedekatan dengan dukun 
kampung karena dukun kampung tersebut telah menjadi bagian dari 
masyarakat setempat. Sementara itu, bidan desa yang ditugaskan 
secara khusus oleh pemerintah untuk membawa perubahan kesehatan 
dalam masyarakat, harus berbaur dengan masyarakat yang mempunyai 
pandangan yang berbeda dengannya mengenai kesehatan. Oleh sebab itu, 
untuk mencapai tujuan yang sama, perlu perlu adanya dialog antara dua 
belah pihak agar keinginan masing-masing dapat dicapai. Dialog tersebut 
dilakukan dengan cara pendekatan dalam waktu yang rutin, kontinu, dan 
panjang.

Langkah pertama dalam pendekatan tersebut dimulai dengan cara 
meminimalisasi nilai negatif  yang dimiliki oleh dukun kampung dan bidan 
desa. Dukun kampung yang tidak mempunyai pendidikan dan pengetahuan 
tentang kehamilan, risiko kehamilan, dan persalinan yang aman dan bersih 
seperti yang diperoleh oleh bidan desa, hendaknya diberikan pengetahuan 
tersebut. Begitu pula sebaliknya, bidan desa hendaknya juga mempelajari 
nilai-nilai positif  yang dimiliki dukun kampung agar bisa diterima oleh 
masyarakat setempat, seperti mengetahui dan memahami ritual masyarakat 
setempat, bisa berbahasa masyarakat setempat, dan sering melakukan 
interaksi sosial dengan masyarakat setempat. Bagaimana cara berinteraksi 
sosial dengan masyarakat setempat agar bisa diterima dengan baik mungkin 
perlu menjadi salah satu mata kuliah wajib dalam pendidikan kebidanan. 
Hal ini dilakukan karena bidan bekerja dalam sektor jasa dan pengabdian 
masyarakat.
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Pendahuluan

Bagi orang luar di Pulau Seram, Maluku, tidak banyak yang kenal 
dengan sebutan negeri Ita Wotu Nusa. Sebutan ini merupakan upaya 

mengidentifikasi diri masyarakat Seram Timur setelah secara administratif  
terpisah dari Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan UU Nomor 40, 
pasal 9, tahun 2003. Secara harafiah kata Ita artinya kita, Wotu adalah 
membangun, dan Nusa untuk menyebut pulau. Jadi kata ita wotu nusa 
dimaknai secara bebas sebagai kita adalah pembangun negeri. 

Pulau Seram dengan ita wotu nusa-nya, sebagai satu dari ribuan 
pulau di Indonesia, ternyata mempunyai permasalahan terkait dengan 
kesehatan. Berdasarkan IPKM yang merupakan komposit dari 24 indikator 
hasil Riskesdas 2007 untuk menggambarkan kemajuan pembangunan 
kesehatan, diketahui bahwa Seram Timur berada pada peringkat 433 dari 
440 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai indeks IPKM 0,294741. 
Gambaran beberapa kondisi kesehatan, khususnya yang terkait ibu dan 
anak seperti persalinan oleh tenaga kesehatan, hanya dilakukan oleh 8,92% 
penduduknya, KN1 16,67%, imunisasi lengkap 3,86% dan penimbangan 
balita 20,75%, (Kementerian Kesehatan RI, 2009, 2010). Gambaran 

KUNGKUNGAN TRADISI KESEHATAN IBU 
DAN ANAK DI NEGERI ITA WOTU NUSA

PULAU SERAM 
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tersebut menjadi pertimbangan dilakukannya studi etnografi kesehatan 
ibu dan anak di wilayah Seram Timur. Tulisan ini merupakan sebagian 
hasil studi tersebut.

Secara umum Komisi Kesehatan Reproduksi (2005) mengemukakan 
bahwa masalah kesehatan terkait ibu dan anak, seperti perencanaan 
kehamilan dan persalinan yang aman, tidak terlepas dari faktor-faktor 
sosial budaya dan lingkungan di dalam masyarakat tempat mereka berada. 
Disadari atau tidak, faktor-faktor kepercayaan dan pengetahuan tradisional 
seperti konsepsi-konsepsi mengenai berbagai pantangan, hubungan sebab 
akibat antara makanan dan kondisi sehat-sakit, dan kebiasaan sering kali 
membawa dampak positif  atau negatif  terhadap kesehatan ibu dan anak 
(Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Pemahaman tentang budaya masyarakat terkait masalah kesehatan 
sangat penting untuk diperhatikan sebagai faktor penentu menuju 
keberhasilan program-program kesehatan yang bertujuan meningkatkan 
kualitas hidup individu maupun masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, 
maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana gambaran menyeluruh 
aspek potensi budaya masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak di Seram 
Timur.

Menggunakan pendekatan etnografi, secara holistik studi ini akan 
menggambarkan aspek budaya masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak 
di Kabupaten Seram Timur. Tehnik snowball digunakan untuk pencarian 
informan sampai diperoleh “kejenuhan” informasi (Sugiyono, 2011). 
Menjadi persoalan tersendiri ketika hendak menentukan titik lokasi tempat 
peneliti akan dilakukan. Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kesehatan 
Seram Bagian Timur, disepakati bahwa studi ini dilakukan di Desa Waru. 
Profil kesehatan Seram Bagian Timur terkait masalah kesehatan ibu dan 
anak di wilayah tersebut pada tahun 2010 menunjukkan adanya kematian 
bayi sebanyak 3 kasus, kematian ibu 4 kasus, dan kematian balita 5 kasus. 

Aspek Sosial Budaya pada Etnis Alifuru 

Sejarah. Literatur sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Arab 
telah mulai berdagang di Maluku sejak abad ke-9 Masehi. Thomas Arnold 
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(1998) dalam bukunya Preaching of  Islam menyebutkan bahwa bangsa Arab 
telah masuk ke Maluku sebelum bangsa-bangsa Eropa. Nama “Maluku” 
dipercaya berasal dari kosakata Arab Al Mulk yang berarti “tanah para 
raja” atau “kerajaan”. Ini merupakan penggambaran pulau eksotik dan 
indah yang layak menjadi tempat kediaman para raja. 

Para pedagang jazirah Arab disebut oleh orang pribumi sebagai 
Alifuru, berasal dari dua kata, yaitu Alif dan Uru (Nina, 2009). Alif  
merupakan kosakata dan abjad Arab yang pertama, sedangkan Uru berasal 
dari bahasa Hitu Kuno yang artinya “datang secara perlahan”. Jadi, kata 
Alifuru itu bisa berarti orang-orang yang pertama datang. Dengan kata lain, 
Alifuru adalah orang-orang Arab yang pertama kali datang mengunjungi 
daerah yang mempunyai banyak pulau. 

Demikian juga dengan masyarakat Waru, tempat studi ini dilakukan. 
Sejarah perkembangan daerah Waru juga tidak lepas dari sejarah umum 
Maluku serta pengaruh etnis alifuru. Sejarah yang dikemukakan oleh bapak 
raja Waru menyebutkan bahwa penduduk asli dari Waru adalah juga orang 
Alifuru (Permana, dkk., 2012).

“ ... menurut cerita orang tua-tua dahulu bahwa dahulunya orang Waru itu 
adalah orang alifuru jua ... nah ... orang Waru deng dengan) orang Maluku itu 
sama. Sama-sama alifuru.” 

Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dengan mata 
pencaharian sebagai nelayan, mereka punya kebiasaan meletakkan jaring 
di pohon waru. Dari kebiasaan itulah pemukiman ini kemudian dikenal 
dengan sebutan Kampung Waru. 

Geografi dan kependudukan. Seram Bagian Timur adalah Kabu-
paten yang terbentuk karena pemekaran Kabupaten Maluku Tengah pada 
tahun 2003. Sesuai dengan namanya, Kabupaten ini terletak di Pulau 
Seram, suatu pulau yang terletak di sebelah utara Pulau Ambon, tempat 
kota Ambon yang menjadi ibu kota Provinsi Maluku, berada. Dari Ambon 
menuju Pulau Seram hanya dapat ditempuh dengan transportasi laut. Ada 
dua pelabuhan yang bisa menghubungkan Ambon dan Seram. Kapal dari 
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Tulehu dan ferry dari Hitu yang masing-masing akan menuju ke Masohi 
dan Piruu. Dari dua pelabuhan di Pulau Seram tersebut, kita masih akan 
menempuh perjalanan darat untuk bisa sampai di Seram Bagian Timur 
yang beribu kota di Bula.

Sebagaimana wilayah Maluku pada umumnya, Seram Bagian Timur 
juga merupakan daerah gugus pulau. Wilayahnya berupa 80% lautan 
dan 20% daratan. Waru, berjarak sekitar 60 kilometer dari Bula, ibu kota 
Kabupaten Seram Timur, merupakan suatu perkampungan di daerah 
pesisir pantai di ujung timur sebelah atas Pulau Seram yang terletak di 
sebuah teluk. Desa Waru langsung berhadapan dengan Laut Seram yang 
luas, dan di kejauhan terdapat Pulau Parang. 

Seram Timur berada pada wilayah yang beriklim tropis cenderung 
panas dengan curah hujan berkisar 1.500 mm/tahun. Musim hujan biasanya 
berlangsung mulai bulan Maret hingga Agustus yang diikuti embusan 
angin Timur. Musim ini ditandai dengan embusan angin kuat dan hujan 
deras sehingga menghasilkan ombak yang tinggi. Musim kemarau biasa 
berlangsung mulai bulan September hingga Februari yang disertai dengan 
embusan angin Barat. Musim Barat ditandai dengan teriknya mentari yang 
disertai rendahnya curah hujan sehingga sering terjadi surutnya air sumur 
warga.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Waru sebanyak 975 jiwa, terdiri 
atas 502 laki-laki dan 473 perempuan dan terbagi ke dalam 181 Kepala 
Keluarga. Penduduk Desa Waru didominasi oleh anak-anak, wanita, dan 
kaum tua karena para laki-laki mencari nafkah dan menetap sementara 
di Kota Bula. Selain bekerja sebagai nelayan, penduduk Desa Waru juga 
bekerja sebagai peladang. Ubi, talas, dan singkong adalah tanaman yang 
mereka tanam dan gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan saat tidak 
bisa melaut (Permana, dkk., 2012).

Pola menetap. Rumah yang ada di Desa Waru merupakan rumah 
dengan bangunan permanen dan semipermanen. Namun, ada juga warga 
yang menempati bangunan beratap rumbia dan berdinding gaba-gaba yang 
terbuat dari pelepah pohon sagu. Rumah di Desa Waru biasanya ditempati 
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berdasarkan pola menetap patrilokal, yaitu perempuan setelah menikah 
akan menetap di lingkungan keluarga suami (Koentjaraningrat, 1985). 
Masih adanya kebiasaan menikah usia dini membuat satu rumah sering 
kali dihuni oleh dua keluarga. Ini terjadi karena keluarga baru belum siap 
secara mental dan ekonomi untuk hidup mandiri. 

Di lingkungan pemukiman masyarakat Desa Waru terdapat kantor 
desa sebagai sarana penunjang proses administrasi pemerintahan di desa, 
3 buah bangunan masjid untuk tempat beribadah masyarakat yang semua 
menganut agama Islam. Beberapa sarana yang tersedia untuk menunjang 
kehidupan masyarakat desa antara lain Sekolah Dasar sampai Sekolah 
Menengah Kejuruan dan sebuah Puskesmas untuk memberikan pelayanan 
kesehatan, lengkap dengan mess petugasnya. 

Kehidupan di pemukiman terlihat hidup saat ada matahari. Desa Waru 
pada malam hari laksana desa mati karena tidak tampak adanya kegiatan 
penduduk di luar rumah. Keluarga yang mempunyai kehidupan lebih baik 
mampu menyalakan generator penghasil listrik untuk penerangan rumah, 
itu pun hanya sekitar 3-4 jam saja atau sampai pukul 20.00 WIT. Maklum, 
bahan bakarnya cukup mahal, antara 7.000-9.500 rupiah per liternya, baik 
premium maupun solar. Keterbatasan lain adalah tidak adanya instalasi 
air bersih di hampir semua rumah tangga. Fasilitas jamban hanya dimiliki 
beberapa rumah. Orang-orang cenderung menggunakan WC gantung 
kawasan pinggir kali dan pantai untuk BAB dan BAK. Pernah ada upaya 
untuk membuat, tetapi masyarakat tetap tidak mau memanfaatkannya. 
Kebutuhan untuk mencuci dan mandi diperoleh dari sumur yang mereka 
gali di pekarangan rumah. Airnya payau, berwarna kekuningan dan kurang 
enak bila dikonsumsi, baik sebagai air minum maupun untuk memasak. 
Untuk memenuhi kebutuhan air minum, penduduk desa mempunyai 
kebiasaan menggali titik mata air tawar di dalam hutan, agak jauh dari 
pantai. 

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan. Desa Waru dipimpin 
oleh seorang raja, yang penunjukannya dilakukan secara turun-temurun 
berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dalam melaksanakan kegiatan 
keseharian, raja dibantu oleh sekretaris desa untuk urusan administrasi 
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pemerintahan dan seorang imam untuk memimpin kegiatan peribadatan 
keagamaan, menjadi penghulu, dan memberi masukan pada setiap 
permasalahan dari sudut pandang agama. Selain itu, terdapat Kepala 
Dusun yang wewenangnya hanya memimpin dusun tempat dia tinggal.

Sistem kekerabatan di Desa Waru dan pada umumnya masyarakat 
Seram adalah “mata rumah”, suatu kelompok kekerabatan yang berdasarkan 
pada hubungan patrilineal. Kesatuan kekerabatan ini lebih besar daripada 
keluarga inti karena terdiri atas para laki-laki dan saudara perempuan, serta 
istri laki-laki yang sudah menikah. Keberadaan “mata rumah” mempunyai 
peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena secara 
tradisional berfungsi mengatur penggunaan dan pembagian tanah kerabat 
“patrilineal”. Anggota kesatuan “mata rumah” ini dapat dilihat dari nama 
fam yang ada di desa ini seperti Fesan, Kelbarin dan Rumbarifar. 

Selain kelompok kekerabatan “mata rumah”, ada juga kesatuan yang 
dikenal dengan nama “Soa”, suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa “mata 
rumah”. Yogaswara dan Zaelany (1999) mengemukakan bahwa secara 
prinsip konsep kekerabatan “Soa” dan “mata rumah” menunjukkan suatu 
hubungan yang bersifat genealogis maupun teritorial yang mengindikasikan 
masih pentingnya sistem komunal dan pengaturan tanah secara adat. Ada 
empat “Soa” yang terdapat daerah Waru, yaitu sebagai berikut.

1. Soa Fesan yang terdiri atas marga/famili Fesanrey, Fesanlau, 
Rumfot. 

2. Soa Kelbarin yang terdiri atas marga/famili Kelbarin, Boynau, 
Rumbaremata.

3. Soa Rumeun yang terdiri atas marga/famili Rumeun, Kelderak.
4. Soa Rumbarifar yang terdiri atas marga/famili Lumbarifar, 

Sukonora, Sainus, dan Rumalutur.

“Soa” dikepalai oleh seorang kepala “Soa” yang diangkat berdasarkan 
musyawarah “mata rumah”. Adapun peran kepala “Soa” di masyarakat 
adalah mengatur tanah pertuanan, yaitu suatu tanah persekutuan yang 
bersumber dan bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat 
religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk 
menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil 
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dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu binatang 
yang hidup di atas tanah itu. Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak 
pertuanan atau hak ulayat. Hak pertuanan ini juga terdapat di daerah lain 
seperti “panyampeto” di Kalimantan, “wewengkon” di Jawa, “prabumian” 
di Bali, “limpo” di Sulsel, dan untuk wilayah Minangkabau disebut “ulayat” 
(http://oviefendi.wordpress.com/makalah/ hukum - tanah/).

Religi. Semua penduduk Desa Waru beragama Islam, yang dibawa 
oleh orang-orang dari Kesultanan Tidore. Walau beragama Islam, tetapi 
perilaku masyarakat sehari-hari kurang religius. Masjid hanya ramai pada 
saat salat Jumat. Suara bedug dan azan jarang terdengar. Tidak banyak orang 
mengerjakan salat di masjid setiap harinya. Masjid terlihat kumuh dengan 
banyaknya sarang laba-laba di sudut masjid (Permana, dkk., 2012). 

Ada pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu dan dilakukan sekali dalam 
sebulan. Pengajian juga dilakukan ketika ada kematian. Keluarga yang 
berduka akan menyelenggarakan pengajian dan ritual “tahlillan”, dengan 
membaca surat Alquran, memanjatkan doa agar roh yang meninggal dapat 
tenang di alam akhirat, lalu diakhiri dengan makan bersama. Kegiatan 
“tahlillan” ini berlangsung sehari dan biasanya dilaksanakan setelah ashar 
sampai menjelang Magrib. 

Orang Waru juga menaruh perhatian terhadap hal-hal yang bersifat 
gaib. Ketika ditanya hal yang berkaitan dengan makhluk gaib, mereka 
berpendapat bahwa makhluk tidak akan mengganggu mereka selama 
mereka tidak mengganggu makhluk tersebut terlebih dahulu. Tidak ada 
sesuatu yang dikeramatkan dan ditakutkan. Orang Waru mengaku lebih 
takut menghadapi binatang buas seperti babi hutan, ular, dan anjing liar 
dibandingkan kepada makhluk gaib (Permana, dkk., 2012).

Menurut cerita, wanita yang mengandung mempunyai “wangi” khas 
yang bisa mengundang “kuntilanak”, makhluk perempuan dengan pakaian 
putih, bisa terbang, hidup di pohon-pohon yang tinggi dan rimbun, dan 
mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Sebagian masyarakat, 
terutama kaum perempuan, percaya bahwa kuntilanak bisa mengambil 
janin yang dikandung ibu.
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Mata Pencaharian. Mata pencaharian adalah kegiatan yang dilakukan 
seseorang untuk mendatangkan pendapatan atau penghasilan baik bagi 
dirinya maupun keluarganya. Penduduk Waru bermata pencaharian 
sebagai nelayan tradisional. Mereka menggunakan peralatan dan teknologi 
sederhana untuk mendapatkan hasil laut. Dengan “ketingting” (perahu 
berukuran 1x3 meter), jaring berukuran sekitar 4-5 meter dan pancing 
mereka menangkap ikan, udang, dan kepiting. Perahu tersebut dibuat 
dengan peralatan yang terbatas secara firbulik atau gotong royong. 
Umumnya mereka mencari hasil laut hanya sekitar 1 atau 2 mil laut dari 
bibir pantai karena laut sering kali tidak bersahabat. Hasil melaut hanya 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual bila ada kelebihan 
tangkapan. 

Selain nelayan, ada juga warga yang bekerja sebagai petani kebun. 
Kebun terletak di pinggir hutan dan ditanami ketela pohon, kelapa, dan 
sagu. Karena acap kali dirusak babi hutan, orang tidak terlalu peduli 
dengan kegiatan berkebun. Berkebun dianggap menyusahkan, membuang 
tenaga dan uang. Pergi ke hutan, bagi sebagian orang, hanya untuk mencari 
kayu bakar dan bahan membuat sagu. 

Beberapa penduduk Waru bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh lapangan, namun 
mereka juga melaut untuk konsumsi rumah tangga/keluarga sendiri. Ada 
juga yang berprofesi sebagai pedagang kios yang menjual sembako dan 
penjual kue dan roti.

Rata-rata kaum ibu adalah ibu rumah tangga yang bertugas mengurus 
segala keperluan suami dan anak-anak mereka. Beberapa ibu bekerja sebagai 
penjual bensin dan solar untuk keperluan mesin tempel. Ada juga ibu yang 
berjualan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Bagi kaum perempuan dan 
anak-anak, sore hari adalah waktu untuk bermain sambil bameti. Bameti 
adalah kegiatan mencari ikan, siput, atau kerang di pantai yang surut atau 
meti. Selain mencari ikan, pada waktu meti anak-anak juga mencari ibang, 
sejenis cacing laut yang hidup di pasir pantai. Cacing ini dibersihkan bagian 
dalamnya, lalu dimasak dengan cara ditumis atau digoreng. Rasanya cukup 
enak untuk dikomsumsi sebagai pengganti lauk. 
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Mengolah pohon sagu menjadi sagu manta/tumang juga merupakan 
pekerjaan kaum ibu. Cara mengolahnya masih dengan cara yang sangat 
sederhana. Alat yang digunakan nadalah porna, yaitu cetakan sagu lempeng 
yang terbuat dari tanah liat dan cetakan bambu yang terbuat dari ruas 
bambu berdiameter 2-5 sentimeter. Setelah bahan mentah dimasukkan ke 
dalam cetakan, sagu dan kemudian dibakar. Jadilah sagu manta/tumang.

Konsep Sehat Sakit 

Bagi orang-orang Waru, konsep sehat dan sakit dilihat dari peran 
seseorang dalam kehidupan sehari-hari, bukan dari ada atau tidaknya 
gangguan biologis yang ditentukan secara medis. Orang dikatakan 
sakit bila yang bersangkutan sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, 
membutuhkan bantuan orang lain dalam aktivitasnya. Maka, jika seseorang 
berdasarkan diagnosis medis dinyatakan sakit, diagnosis tersebut kurang 
diperhatikan bila orang tersebut masih bisa beraktivitas. Orang dianggap 
tidak sakit bila orang tersebut dinilai masih mampu melaksanakan aktivitas 
rutin seperti berjalan dan bekerja. 

Melihat anak-anak batuk, mengeluarkan ingus (siungan) mulai dari 
yang encer sampai yang sudah kental dan berwarna kekuningan, bermain 
di tanah tanpa alas kaki, tidak cuci tangan, dan makan makanan yang 
sudah terjatuh di tanah adalah hal biasa dijumpai. Selain itu, masyarakat 
tampaknya tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan sebagai 
bagian konsep sehat. Kotoran kambing, sapi, dan ayam di halaman 
rumah penduduk adalah pemandangan yang biasa ditemui. Sehubungan 
dengan kondisi tersebut, berikut pernyataan informan yang berinisial WK 
(Permana, dkk., 2012).

“... orang di sini kalo bilang sakit berarti dong su seng bisa bangun lagi, Pa .... 
tapi kalo dong masih bisa kerja, masih bisa bajalan, berarti dong masih sehat 
....” 
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“... juga buat anak-anak, Pa ... kalo anak itu masih bisa bajalan, masih bisa 
bamain, berarti dong masih sehat. kalo Bapa liat dong seng pake baju, bamain 
di tanah, siungan (ingusan) itu su biasa ....” 

Kesehatan Ibu. Kebahagiaan pasangan suami istri pada saat 
menyambut kehamilan dirasakan juga oleh masyarakat di Waru, namun 
ada kepercayaan dalam masyarakat bahwa tidak baik memberitahukan 
perihal kehamilan bila usia kandungan masih muda. Yang tahu hanyalah 
orang yang ada di sekitar rumah dan tetangga terdekat. 

Ada perasaan takut dan malu bila sudah memberi tahu kepada 
orang lain tentang kehamilannya, namun ternyata kehamilannya tidak 
jadi, keguguran, atau janinnya tidak berkembang. Mungkin karena kondisi 
itulah, sering kali ibu memeriksakan kandungannya ke petugas kesehatan 
saat perutnya sudah membesar. Kalau sudah demikian, akan sulit bagi 
petugas kesehatan untuk mendapatkan K1. Berikut penuturan bidan yang 
berinisian D (Permana, dkk., 2012).

“... di sini memang ada kebiasaan ibu-ibu hamil untuk periksa setelah lebih dari 
tiga bulan. Bahkan kalau mau, perkiraan dekat dengan saat lahir, baru ada 
yang datang ke Puskesmas untuk periksa. Kalau menurut saya sih sebabnya 
karena masih belum ada kesadaran dari masyarakat untuk pentingnya kontrol 
ke Puskesmas, apalagi kalau sudah hamil ....”

Di Waru para ibu yang sedang mengandung ternyata juga me-
meriksakan kandungannya ke dukun beranak setempat. Hal ini dilakukan 
agar ibu yakin akan kondisi kandungannya. Para ibu yang mengandung 
itu berpendapat bahwa jika ternyata saat persalinan nanti tidak ada bidan 
yang menolong, maka dukun beranak akan menolongnya. Untuk itu, 
para ibu yang sedang mengandung, juga memeriksakan kandungannya ke 
dukun beranak. Selain itu, menurut pendapat para ibu yang mengandung, 
dukun beranak bisa membantu menyiapkan ramuan-ramuan khusus yang 
digunakan sehabis bersalin nanti. Para bidan di Puskesmas mengetahui hal 
ini. Bahkan, menurut pengakuan para ibu di Waru, bidan terkadang ikut 
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membantu mencari daun-daunan yang akan digunakan untuk membuat 
ramuan tersebut.

Tidak ada perlakuan khusus bagi ibu hamil dan tidak ada upacara atau 
ritual khusus bagi ibu hamil di Waru. Semuanya berjalan biasa saja seperti 
keadaan sehari-hari. Menurut pengakuan seorang ibu hamil, saat usia 
kandungannya sudah 6 bulan ia tidak pernah berhenti melakukan kegiatan 
yang harus dilakukannya sehari-hari,  seperti pergi ke hutan, mencari air, 
serta mengurus rumah dan anak-anak. Dia menganggap bahwa kehamilan 
tidak boleh menghalanginya melaksanakan  kewajiban.

Ada kepercayaan di Waru yang menyebutkan bahwa perempuan 
yang sedang hamil sebaiknya tidak keluar rumah pada malam hari. Hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan berkaitan 
dengan kehamilannya. Dari penuturan beberapa ibu diketahui bahwa di 
Waru berkembang cerita mistis sehubungan dengan wanita hamil. Menurut 
cerita, wanita yang mengandung mempunyai “wangi” khas yang dapat 
mengundang datangnya makhluk lain mengganggu. Makhluk berwujud 
perempuan itu berpakaian putih, bisa terbang, hidup di pohon-pohon 
yang tinggi dan rimbun, serta mempunyai suara tawa yang menyeramkan. 
Makhluk ini dipercaya sebagian masyarakat bisa mengambil janin yang 
sedang dikandung oleh seorang ibu. Untuk mencegah agar tidak diganggu, 
perempuan hamil tidak boleh keluar rumah pada malam hari. Dia harus 
didampingi oleh suaminya bila keluar rumah pada malam hari (Permana, 
dkk., 2012).

Tidak ada pantangan terhadap berbagai jenis makanan bagi ibu hamil. 
Mereka bisa makan apa saja yang ada dan sudah biasa dimakan. Di Desa 
Waru sekarang ini sudah ada bidan yang membantu proses persalinan bagi 
perempuan yang ingin bersalin. Namun, peran mama biang (dukun beranak) 
tetap penting bagi ibu hamil di desa ini. 

Mama biang merupakan bagian masyarakat dan mampu berinteraksi 
dengan anggota masyarakat secara lebih intensif. Hal inilah yang secara 
psikologis bisa meningkatkan kepercayaan diri ibu yang hendak bersalin 
sehingga ibu bisa melalui proses persalinan dengan lancar. Kemampuan 
menolong persalinan yang dimiliki mama biang biasanya didapat secara 
turun-temurun. 
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Mama biang masih sangat dipercaya masyarakat untuk membantu 
proses persalinan karena keberadaannya dekat dengan masyarakat dan 
bersedia dipanggil setiap saat ketika ibu akan melahirkan. 

Karena kedekatan emosional mama biang dengan ibu yang hendak 
bersalin, keluarga tidak lagi malu bicara tentang kemampuan untuk 
membiayai proses persalinan tersebut, seperti penuturan seorang ibu 
berikut ini  (Permana, dkk., 2012).

“... katong kalau melahirkan dari dolo cuma deng mama biang sa. Antua 
sabar bantu katong, terus antua sabar urus katong pung bayi. Katong bayar 
antua jua seng banya, malah bisa katong kasi sadiki-sadiki seng ada batas 
harus kasi antua berapa.”

Tugas utama ibu setelah melahirkan adalah menyusui sang bayi. 
Sudah ada kesadaran di masyarakat Waru akan pentingnya menyusui bayi 
karena itu ibu dituntut untuk segera memberikan ASI. Agar ASI cepat 
keluar dan dapat dengan cepat diberikan kepada anaknya, ibu yang baru 
bersalin diberi minum air rebusan daun kato yang di Pulau Jawa dikenal 
dengan sebutan katuk. Selain itu, untuk melancarkan ASI, biasanya mama 
biang mengompres payudara ibu dengan handuk hangat dan memijit 
punggung ibu.

Kesehatan Anak. Sejak bayi sampai dengan masa anak belajar 
berjalan, tanggung jawab pengasuhan ada di tangan orang tuanya, 
khususnya ibu. Namun demikian, keterlibatan kerabat dalam satu “mata 
rumah” bisa terlihat pada kegiatan pengasuhan anak. Bukan pemandangan 
langka bila kerabat sedang menggendong, mengajari berjalan, atau sekadar 
menemani anak bermain. Tanggung jawab ini juga dilakukan oleh kakak 
terhadap adiknya. Ketika sang anak sudah bisa berjalan, maka tanggung 
jawab pengasuhan mulai beralih lebih banyak kepada kakak daripada orang 
tuanya. 

Untuk membantu memantau kesehatan anak balita, masyarakat 
memanfaatkan Posyandu. Posyandu di Kampung Waru didirikan oleh 
masyarakat desa dengan kader sebagai motor penggerak. Kegiatan yang 
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dilakukan di Posyandu adalah penimbangan dan pencatatan, sedangkan 
untuk pemeriksaan biasanya dilakukan oleh petugas Puskesmas. Pelaksana-
an Posyandu biasanya diakhiri dengan Pemberian Makanan Tambahan 
(PMT). Posyandu belum dimanfaatkan secara optimal karena selama ini 
tidak ada kegiatan penyuluhan kesehatan saat berlangsungnya Posyandu. 
Petugas Puskesmas juga tidak selalu dapat mendampingi pelaksanaan 
Posyandu. 

Gizi Ibu dan Anak. Kampung Waru dikenal sebagai salah satu 
desa sentra penghasil sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur. Banyak 
pohon sagu tumbuh di sekitar Kampung Waru, dan oleh masyarakat 
diolah menjadi lempengan sagu. Lempengan sagu ini sebagian dijual 
dan sebagian dikonsumsi sendiri. Selain dimakan langsung, masyarakat 
juga biasa mengonsumsi sagu dalam bentuk bubur atau papeda. Sebagai 
penghasil sagu, wajar bila sagu merupakan makanan pokok masyarakat. 
Selain sagu, di warung-warung juga dijual beras. Walau ada beras, tetapi 
masyarakat setempat lebih memilih sagu sebagai makanan utamanya. 
Karena terletak di daerah pesisir, masyarakat Waru sering mengonsumsi 
ikan sebagai teman makan papeda. Ikan diolah dengan cara diasap, digoreng, 
atau dijadikan masakan berkuah. 

Sayur yang biasa dikonsumsi adalah bayam, daun kasbi (singkong), 
daun paku (pakis), dan daun patata (daun ubi). Ada tidaknya sayuran yang 
lain sangat tergantung pada orang yang berbelanja di kota. Buah yang selalu 
tersedia hanya pisang jenis kepok dan sereh. Ada juga pohon mangga jenis 
kweni dan jenis pepaya karena bentuknya menyerupai pepaya, namun 
jenius ini jarang dikonsumsi karena mereka tidak suka rasanya. 

Saat mengonsumsi makanan, ayah sebagai pencari nafkah mendapat 
prioritas pertama untuk menikmati makanan. Para anak biasanya makan 
setelah ayah mereka selesai makan atau ketika dipersilakan oleh ayah 
mereka untuk makan bersama. 
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Kungkungan Tradisi  

Disadari atau tidak, masalah kesehatan terkait ibu dan anak, seperti 
perencanaan kehamilan dan persalinan yang aman, tidak terlepas dari 
faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan tempat mereka berada. Pada 
masa kehamilan, walau ibu menganggap bahwa hamil adalah sesuatu 
yang alamiah, namun ibu merasa khawatir. Pada saat perempuan tidak 
lagi menstruasi, dia cenderung tidak akan menceritakan kondisinya, 
apalagi memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Ada keraguan apakah 
dia hamil atau tidak. Namun, ketika ibu sudah merasakan adanya gerakan 
di perutnya, dia yakin bahwa dirinya hamil. Saat itu dia mulai khawatir 
dengan kehamilan yang dianggapnya sebagai amanah yang harus dijaga. 
Menyadari kondisi tersebut, ibu akan mencari orang yang bisa membantu 
menjaga dan merawat kehamilannya. Harusnya ini menjadi peluang bagi 
tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Karena tenaga 
kesehatan jarang berada di lokasi, maka peluang ini menjadi hilang. Satu-
satunya orang yang dianggap mempunyai keahlian merawat kehamilan di 
lokasi adalah mama biang. Dengan modal keahlian tradisionalnya, mama 
biang mampu memberikan pelayanan secara fisik dan memberikan 
dorongan psikis kepada para ibu hamil.

Demikian juga halnya dengan pemilihan penolong persalinan. 
Mereka lebih memilih mama biang karena masyarakat menganggap mama 
biang sebagai bagian dari masyarakat. Kematangan usia, pengalaman, dan 
interaksi dengan anggota masyarakat secara lebih intensif, merupakan 
nilai psikologis yang dipunyai mama biang. Suatu pilihan yang rasional bila 
kemudian para ibu memanfaatkan keberadaan mama biang sebagai pilihan 
penolong persalinan.

Anggapan bahwa masa nifas adalah masa ketika perempuan bisa 
terbebas dari pekerjaan rutin sebagai ibu rumah tangga dan lebih utama 
bertugas menyusui sang bayi, ini mengindikasikan betapa pentingnya bayi 
dalam satu rumah tangga. Ini diperkuat tuntutan untuk segera memberikan 
ASI, memperbanyak ASI dengan minum air rebusan daun katuk. 

Terkait dengan pola makan, tampak bahwa di wilayah kampung 
Waru ada norma dan pola makan tertentu, termasuk pola makan ibu hamil 
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dan anak. Alam sudah memberikan sumber makanan yang memadai. Laut 
sudah menyediakan ikan dan makhluk laut lain yang bisa dikonsumsi. 
Daratannya sudah menyediakan sagu, singkong, ubi, mangga dan pisang 
sebagai bahan makanan disertai dedaunan yang bisa dijadikan sebagai sayur. 
Masalahnya, masyarakat kampung Waru dan juga masyarakat tradisional 
di Maluku pada umumnya, kurang memiliki kemampuan untuk berkreasi 
dengan bahan makanan yang sudah ada. 

Ada aturan-aturan yang menentukan kuantitas, kualitas, dan jenis-jenis 
makanan yang seharusnya dan tidak seharusnya dikonsumsi oleh anggota-
anggota dalam suatu rumah tangga, sesuai dengan kedudukan, usia, jenis 
kelamin, dan situasi-situasi tertentu. Kuatnya nilai patriakal menimbulkan 
subordinasi laki-laki terhadap perempuan, termasuk dalam hal penentuan 
konsumsi makanan. Hal ini dapat dilihat dari aturan makan dalam keluarga 
yang masih mengutamakan laki-laki. Laki-laki, terutama kepala keluarga, 
harus mendapatkan prioritas pertama untuk makan, memilih jenis lauk, dan 
mengambil porsi makanan. Harusnya para ibu, yang menguasai masalah 
domestik rumah tangga, mampu berorientasi ke masa depan dan potensi 
anak dengan mengatur menu dan mendistribusikan makanan setiap hari. 

Dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terdapat 
Puskesmas dengan petugas kesehatan, dan Posyandu dengan petugas/
kader. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan formal yang tersedia tidak 
dibarengi dengan kinerja yang memuaskan para personelnya. Tenaga 
kesehatan yang ada tidak punya banyak waktu untuk turun langsung ke 
masyarakat guna memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 
masyarakat. Kondisi topografi daerah dan ketersediaan alat transportasi 
untuk menjangkau daerah tersebut merupakan alasan petugas kesehatan. 
Kinerja tenaga kesehatan ini diperburuk dengan seringnya petugas 
kesehatan tidak berada di tempat sehingga masyarakat merasa sulit men-
dapat pertolongan, terutama warga yang membutuhkan pertolongan segera. 
Adalah wajar bila kemudian masyarakat lebih memilih untuk melakukan 
self  healing atau memanfaatkan potensi yang tersedia di masyarakat untuk 
mengatasi masalah kesehatannya. 

Dalam kondisi demikian, perlu ada revitalisasi etos kerja petugas 
kesehatan. Petugas kesehatan harus memiliki etos sebagai abdi negara 
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dan abdi masyarakat sehingga memunculkan tanggung jawab petugas 
kesehatan sebagai aparat yang bertugas menyehatkan masyarakat. 
Petugas kesehatan perlu menghindari pemikiran bahwa kesehatan adalah 
kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat harus mencarinya. Perlu 
ditanamkan bahwa yang mempunyai kepentingan adalah petugas, bukan 
masyarakat. Paling tidak, petugas perlu memiliki sikap dan keadaan yang 
bersifat simbiose mutualisma dengan masyarakat. 

Keberadaan Posyandu, yang diakui sebagai milik masyarakat 
setempat, ternyata bukan sepenuhnya milik masyarakat. Posyandu, sebagai 
upaya pemeliharaan kesehatan berbasis masyarakat, masih sebatas konsep 
yang dibangun secara top-down. Masyarakat masih belum paham fungsi 
dan manfaat dikembangkannya Posyandu. Ini terlihat dari terhentinya 
pelaksanaan Posyandu ketika tidak ada dana BOK (Bantuan Operasional 
Kesehatan) untuk pembelian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan 
honor kader. 

Di komunitas kampung Waru yang semua warganya menganut 
Islam, tentunya bisa dipasarkan konsep amal jariyah untuk membayar 
donatur PMT dan jasa kader. Ini menjadi tugas tokoh-tokoh masyarakat. 
Hal ini memang tidak mudah dilakukan karena untuk mengubah perilaku 
ini dibutuhkan waktu dan cara yang tepat. Namun demikian, perlu adanya 
inisiasi. Merupakan tugas yang mulia jika petugas kesehatan, selain 
memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga mampu menjadi 
agen perubahan dengan melakukan inisiasi dan melakukan pemasaran 
amal jariyah. 

Kedudukan raja yang menjadi panutan masyarakat adat, sekretaris 
desa yang menguasai pemerintahan, imam sebagai tokoh agama, dan 
para kepala Soa yang mempunyai kewenangan mengatur tanah petuanan 
merupakan modal sosial yang bisa menjadi sasaran inisasi pertama. 
Dengan semangat hablum minan nas dan ajaran bahwa seorang pemimpin 
kelak dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, akan bisa 
dibangun komitmen untuk peduli kepada ibu yang akan melahirkan 
generasi penerus dan anak yang merupakan tumpuan kehidupan orang 
tua pada masa depan. 
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Penutup

Memperhatikan kondisi dan perilaku masyarakat di kampung Waru, 
yang merupakan bagian masyarakat Seram Bagian Timur yang dijuluki 
negeri Ita Wotu Nusa, tampak bahwa kesehatan ibu dan anak tidak terlepas 
dari kondisi geografi dan sosial budaya. Sumber daya alam yang terbatas 
membuat banyak orang usia produktif  keluar dari kampung Waru untuk 
mencari kehidupan yang dinilai lebih layak. Maka, kampung Waru lebih 
banyak dihuni oleh anak sampai usia sekolah, para perempuan, dan laki-
laki yang sudah kurang produktif. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
mereka bergantung pada sumber daya alam yang ada. Tidak banyak upaya 
mereka lakukan untuk memberikan nilai tambah dari hasil alam yang ada. 

Kuatnya nilai patrilineal memunculkan pemisahan yang jelas tentang 
pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Urusan publik menjadi 
ranah kaum laki-laki dan urusan domestik menjadi tanggung jawab 
perempuan. Tugas laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah 
menjadi lebih penting dibandingkan dengan perempuan yang hanya 
mengurusi urusan di dalam rumah. Urusan pengolahan dan pendistribusian 
makanan keluarga, kebersihan lingkungan rumah dan tentang pengasuhan 
anak di komunitas Kampung Waru dianggap sebagai urusan domestik 
yang kurang penting. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi terhadap 
masalah kesehatan. 

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, ditunjang oleh kurang 
instensifnya kehadiran petugas kesehatan di masyarakat, serta terbatasnya 
sarana dan prasarana kesehatan membuat masyarakat cenderung kurang 
memanfaatkan tenaga kesehatan yang ada. Masyarakat lebih menyukai 
pengobatan yang bersifat non-konvensional seperti pengobatan yang 
dilakukan sendiri. 

Untuk mengatasi masalah kesehatan secara umum, dan khususnya 
kesehatan ibu dan anak, di kabupaten yang dijuluki negeri Ita Wotu Nusa 
ini harus melibatkan semua modal sosial yang ada. Dengan kemitraan 
dan untuk kemanfaatan bersama, Dinas Kesehatan dan jajarannya dapat 
memainkan perannya sebagai inisiator, motor, dan evaluator berbagai 
upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 
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Pendahuluan

Masalah kesehatan menjadi persoalan yang penting untuk diatasi 
pada masyarakat Manggarai. Di tingkat nasional, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT), termasuk juga Manggarai, secara IPM (Indeks 
Pembangunan Manusia) menduduki peringkat 31 dari 33 provinsi. Peringkat 
IPM yang rendah ini menunjukkan bahwa provinsi ini bermasalah dalam 
sisi pembangunan manusia. Bila ditelusuri lebih mendalam, persoalan 
peringkat IPM yang rendah ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor 
pembangunan kesehatan. Hal itu terbukti bahwa, kecuali Kota Kupang 
(peringkat ke-32), semua ka bupaten di NTT menduduki peringkat IPKM 
(Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)1 di bawah 100. Kabupaten 
Manggarai menduduki peringkat 437 dari 440 kota/kabupaten se-
Indonesia. 

1 IPKM (Indeks Pembangunan Ke sehat an Masyarakat) merupakan indeks yang dikembangkan oleh 
Balitbangkes pada tahun 2009. Indeks dengan 24 indikator secara jeli mengukur perkembangan 
kualitas kesehatan masya rakat karena sebelumnya menggunakan IPM (Indeks Pembangunan 
Masyarakat). Bila menggunakan IPM, kualitas kesehatan hanya diukur berdasarkan usia harapan 
hidup. 

KEHAMILAN DAN PERSALINAN DI WAE CODI:
ANTARA PERAN DUKUN BERANAK

DAN BIDAN

FX Sri Sadewo
Raflizar

Tri Juni Angkasawati

BAB 5
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Peringkat IPKM yang rendah ini tidak terlepas dari penanganan 
masalah ke sehatan ibu dan anak. Masalah kesehatan itu ditandai dengan 
angka kematian bayi (AKB) dan ibu (AKI) yang masih tinggi, di atas rata-
rata nasional (Kemenkes RI, 2011). Oleh karena itu, pemerintah Provinsi 
NTT mengembangkan program Revolusi KIA pada tahun 2009 yang 
diterapkan di seluruh kabupaten dan kota. Di dalam program tersebut, tidak 
hanya perbaikan fasilitas ke sehatan dan penyediaan tenaga medis hingga di 
tingkat desa, tetapi juga mobilisasi pe nangan an kelahiran ke tenaga medis. 
Secara khusus, pemerintah Kabupaten Manggarai memasukkan program 
tersebut ke dalam misi pembangunannya.

Hal itu perlu di lakukan karena kematian bayi dan ibu pascamelahirkan 
diduga akibat penanganan kelahiran dilakukan tenaga non-medis, 
khususnya dilakukan oleh keluarga sendiri (46,1%) di rumah (77,7%). 
Dalam setahun (tahun 2010), hasil revolusi KIA adalah penanganan 
kelahiran oleh tenaga kesehatan me ningkat menjadi 74,77% di tingkat 
provinsi. Untuk Manggarai, penanganan kelahiran oleh tenaga kesehatan 
juga me ningkat dari 65,58% (2007) menjadi 77,05% (2010) (Dinkes NTT, 
2007; Seran, 2011). 

Penanganan kelahiran oleh tenaga kesehatan ini setidak-tidaknya 
akan mengurangi risiko kematian bayi dan ibu. Namun demikian, menjadi 
pertanyaan juga mengapa ada yang tetap bertahan dengan menggunakan 
tenaga non-medis dalam penanganan kelahiran. Secara antropologis, hal 
itu bisa dipahami karena kelahiran merupakan bagian dari rites of  passage. 
Kelahiran bayi memberi arti penting bagi komunitas tersebut. Oleh karena 
itu, melalui penelitian etnografi, akan menjadi lebih jelas peran budaya 
dalam perawatan kehamilan dan pe nanganan kelahiran. Lebih dari itu, 
melalui kehidupan kesehariannya, akan diketahui pula bagaimana masya-
rakat menaruh kepercayaan kepada tenaga medis dengan kondisi geografis 
dan budayanya. 

Tulisan ini merupakan sebagian dari hasil penelitian etnografi 
kesehatan yang mengambil lokasi di Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal, 
Kabupaten Manggarai. Desa Wae Codi merupakan salah satu desa yang 
memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 
tinggi dibandingkan desa-desa lainnya di Kabupaten Manggarai. Desa 
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tersebut berada tak jauh dari ibu kota Kabupaten Manggarai, tetapi dapat 
dikatakan masih terisolasi. Kemajuan, yang seharusnya bisa datang lebih 
cepat, mungkin terhalang oleh faktor medan yang sulit dijangkau. Hal 
ini dapat menjadi salah satu penyebab tidak langsung tingginya Angka 
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di desa tersebut.

Budaya Masyarakat Manggarai Wae Codi

Sejarah. MZ Lawang (1999; kutip dari W. PH Coolhaas) menyebutkan 
bahwa kata Manggarai berasal dari bahasa Bima, yaitu manggar (jangkar) 
dan rai (lari). Kisah itu muncul tatkala pasukan Cibal telah membawa 
lari jangkar-jangkar kapal milik pasukan Bima yang telah mendarat dan 
hendak menyerang Cibal. Pasukan Bima meminta agar pasukan Cibal me-
ngembalikan jangkar mereka. Pasukan Cibal menyetujui dengan syarat 
Bima harus mengakui Cibal sebagai penguasa yang sederajat dengan Bima 
(Hemo, 1987: 44-45).

Koentjaraningrat (2004: 197) juga mencatat bahwa sebelum Bima 
menguasai Manggarai (tahun 1762), sehingga memunculkan kisah di 
atas, tahun 1666 Makasar terlebih dahulu menguasai bagian selatan 
Flores Barat. Pada masa itu, imigran dari Minangkabau telah me lakukan 
syiar agama di wilayah tersebut. Pada permulaan abad ke-19, bersamaan 
dengan meletusnya Gunung Tambora (1815), Kerajaan Bima mengalami 
kemunduran dan dengan bantuan Belanda, orang Mang garai pun 
memberontak serta mengusir orang Bima. Tahun 1907 Manggarai menjadi 
daerah jajahan Belanda. Namun demikian, tidak berarti orang Manggarai 
tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Orang Manggarai yang 
dipimpin oleh Motang Rua melawan penjajahan tersebut (Hemo, 1987: 
45).

Wae Codi merupakan bagian dari episode sejarah etnis Manggarai. 
Kata Wae Codi berarti tumpukan air (dalam Bahasa Manggarai, wae adalah 
air dan codi adalah tumpukan). Tumpukan air diperkirakan berada di 
belakang sekolah Sekolah Dasar Katolik (SDK) Wae Codi yang didirikan 
oleh Yayasan Sukma (Persekolah Umat Katolik Manggarai). Letaknya 
lebih kurang 1,5 kilometer dari Desa Wae Codi sekarang. Sebelum tahun 
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1997, Desa Wae Codi merupakan bagian dari Desa Golowoi. Pada masa 
kepemimpinan Kades Petrus Geot, desa dimekarkan menjadi dua, yaitu 
Wae Codi dan Golowoi. Desa Golowoi terdiri atas kampung (dusun) 
Golowoi dan Meda. Dengan mengambil nama Wae Codi, kampung Raci, 
Cekok, Cia, dan Copu menjadi satu desa.

Sejarah Wae Codi sebenarnya tidak sekadar bermula dari pendirian 
SDK Wae Codi, tetapi bagaimana keempat kampung itu berdiri. Penanda 
utama sebuah kampung dalam masyarakat Manggarai adalah rumah adat 
gendang (mbaru gendang). Di mbaru gendang, masyarakat menyimpan pusaka, 
mulai dari gendang (gong), cemeti, nggilng (perisai dari kulit kerbau untuk 
caci) dan keris atau parang pusaka. Sejarah pendirian kampung adalah 
sejarah keberadaan mbaru gendang. Menurut tu’a golo (tetua adat) Copu, 
pertama kali Empo Wulu mendirikan mbaru gendang di Copu sekitar tahun 
1900-an. Sementara itu, kurang lebih pada saat yang bersamaan, Empo 
Pukang mendirikan mbaru gendang di Kampung Raci atas persetujuan tu’a 
panga desa. Mereka, para pendiri mbaru gendang di masing-masing dusun, 
adalah pelarian dari Kerajaan Cibal pada masa perlawanan terhadap Bima 
dan Belanda. 

Manusia dan Lingkungan. Secara ras, orang Manggarai masuk ke 
dalam subras Mongoloid Melayu (Koentjaraningrat, 2004: 190). Secara 
fisik mereka berambut lurus ber gelombang hingga ikal atau keriting. 
Tinggi badan rata-rata laki-laki Wae Codi sekitar 160–170 sentimeter dan 
perempuan sekitar 145–160 sentimeter. Warna kulit kuning hingga sawo 
matang. Bentuk dahi tidak me nonjol dan tidak terlalu lebar. Bentuk hidung 
bervariasi dari pointed inside (pesek), sedang, dan mancung sedang. Bentuk 
mata sipit sedang dan besar menonjol. Bentuk rahang sebagian besar 
men dekati lurus, tetapi ada beberapa orang dengan rahang atas yang lebih 
menonjol. (Raflizar, dkk., 2012).

Berbeda dengan ibu kota kabupaten (Kecamatan Ruteng), Wae Codi, 
yang terletak 30 kilometer ke Barat Laut, ke arah pantai utara Reo ini, hanya 
berada di 700 meter di atas permukaan laut. Suhunya tidak terlalu dingin, 
dibandingkan Ruteng yang jauh lebih tinggi. Untuk mencapai desa itu, dari 
ibu kota Kabupaten Manggarai, Kecamatan Ruteng, dengan menggunakan 
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kendaraan umum ke arah Kecamatan Reo. Kira-kira 20 kilometer, di Desa 
Pagal (Pusat Kecamata Cibal) mengambil arah ke Barat Laut, kurang lebih 
berjarak 9 kilometer. 

Kondisi geografis di antara pegunungan dengan jalan yang tidak 
beraspal ber pengaruh pada waktu perjalanan. Namun demikian, di balik 
kondisi geografis tersebut terdapat potensi alam yang besar. Dari catatan 
Kompas (14 Juni 2012), wilayah Desa Wae Codi mengandung tambang 
mangan. Potensi tersebut masih belum dikelola karena di atas tanah 
yang seluas 138 ha, masyarakat Desa Wae Codi, yang terdiri atas 392 KK 
atau 1.820 jiwa (laki-laki 894 jiwa dan perempuan 926 jiwa) sejak dahulu 
mengembangkan tanaman kopi, kakao, dan kemiri. 

Religi. Mayoritas penduduk Wae Codi memeluk agama Katolik. 
Hanya 4 orang beragama Islam. Keempat orang tersebut adalah pendatang 
baru yang bertugas sebagai guru di SD Inpres dan berencana bertempat 
tinggal di desa itu selama 6 bulan saja. Untuk keperluan ibadah, ada satu 
kapel (gereja kecil) di Dusun Cia yang berada di lokasi yang sama  dengan 
SD Inpres Wae Paku. Satu wilayah desa dengan satu kapel itu dipimpin oleh 
ketua stasi. Oleh ketua stasi, setiap Minggu diadakan ibadah sabda di kapel 
tersebut. Dalam tradisi agama Katolik, ibadah sabda tidak disertai dengan 
pemberian hosti sebagai lambang tubuh Kritus. Pemberian hosti hanya 
dilakukan oleh pastor pada waktu Sakramen Ekaristi. Karena keterbatasan 
pastor, pelayanan Sakramen Ekaristi hanya dilakukan sebulan sekali setiap 
desa. Oleh karenanya, bila ingin mengikuti Sakramen Ekaristi, umat harus 
berjalan ke Desa Riung, Gereja Paroki Beanio. 

Di bawah struktur organisasi stasi, terdapat kelompok basis gereja 
(lingkungan). Kelompok ini membawahi umat dalam satu kampung. Selain 
itu, terdapat kelompok Kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria (KBHTM) 
yang berpusat di Kupang dan diketuai oleh Johanes Dae. Pada komunitas 
ini, mereka sepenuhnya berserah kepada Bunda Maria. Oleh karenanya, 
ketika sakit, mereka enggan menggunakan jasa pelayanan kesehatan. 
Mereka memilih berkumpul dan berdoa untuk memohon kesembuhan.

Meskipun masyarakat Wae Codi masih menjalankan keyakinan lokal, 
keyakinan lokal tersebut hidup berdampingan dengan keyakinan baru 
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(Katolik). Dalam keyakinan/agama lokal, dewa tertinggi yang menciptakan 
alam semesta ini mereka sebut Mori Karaeng (Tuhan Raja). Dari catatan 
Koentjaraningrat (2004: 200-202), sama seperti di Wae Codi, mereka 
masih meyakini roh nenek moyang (empo/andung), roh orang meninggal 
(põti) dan roh penunggu (diistilahkan sebagai pelesin atau makhluk di alam 
lain). Roh penunggu ini berbeda namanya di setiap lokasi yang ditunggu, 
misalnya naga golo untuk penunggu desa dan naga tana untuk penunggu 
tanah pertanian. Dalam keyakinan lokal tersebut, mereka berke wajib an 
untuk menjaga hubungan dengan Mori Karaeng, roh-roh nenek moyang, 
roh orang meninggal, serta roh penunggu. Dengan adanya kepercayaan 
akan Mori Karaeng, maka setiap kali mereka marah atau kaget, mereka akan 
menyebut, “Mõri … tolong”, begitu pula doa dalam upacara adat.

Sementara itu, terhadap roh orang me ninggal, penghormatan 
dilakukan sejak seseorang dinyatakan meninggal. Ada upacara kematian 
yang dipadukan dengan ritual agama Katolik. Mereka meratap secara 
bergantian dan pada waktu petang mereka mem bunyikan meriam bambu 
sebagai tanda berduka. Sebagai rasa hormat kepada orang yang meninggal, 
pelayat memberikan uang duka. Orang yang dituakan dalam keluarga 
menerima dan menyampaikan kepada jenazah siapa yang datang dan 
berapa uang duka yang diberikan. Pada waktu pemakaman, ata mbeko (tetua 
adat yang bertugas dalam upacara keagamaan asli) membaca doa atau syair 
suci, kemudian diikuti oleh guru agama atau ketua stasi memimpin upacara 
keagamaan secara Katolik. Setelah itu, jenazah dimasukkan ke liang 
lahat sambil diguyurkan air ke atas tanah sebanyak tiga kali. Di makam 
tersebut, tiang salib bertuliskan RIP (Rest in Peace), ditancapkan tepat di 
atas kaki jenazah. Hal itu berbeda dengan umat Katolik lain yang selalu 
meletakannya di atas kepala. Dalam keyakinan mereka, bila roh dipanggil 
malaikat, maka ia akan duduk menghadap salib. Pada malam hari makam 
diberi lilin agar roh tidak dalam suasana yang gelap. 

Dengan berakhirnya proses pemakaman, para pelayat meninggalkan 
area pemakaman. Sebelum mereka memasuki rumah masing-masing, 
mereka harus cuci tangan dengan posisi tangan di belakang tubuh. Mereka 
saling membantu mengucurkan air dari dalam bumbungan bambu untuk 
mencuci tangan. Hal ini mereka lakukan agar mereka tidak diikuti oleh 
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roh orang yang meninggal tersebut. Karena sebab-sebab tertentu, roh 
orang meninggal atau põti tidak bersikap ramah dan mengganggu manusia, 
seperti põti lelak yang mengambil janin dalam kandungan atau ine weu yang 
mengambil bayi baru lahir.

Untuk menjaga hubungan dengan roh penunggu, masyarakat 
Wae Codi melakukan upacara. Warga Dusun Copu–Cekok misalnya 
melakukan upacara pênti (syukuran ketika panen) dan diikuti barõng waé 
yang dilaksanakan di mata air Wae Lemu. Dalam upacara tersebut, ata 
mbeko mengorbankan ayam putih dan telur untuk roh penjaga sumber air. 
Setelah didoakan, ayam tersebut dapat dimasak di sekitar sumber air untuk 
selanjutnya dimakan bersama, sedangkan telurnya ditinggalkan begitu saja 
di lokasi (Raflizar, dkk., 2012).

Selain kepada Mori Karaeng, roh nenek moyang, roh orang yang 
meninggal, serta roh penunggu, orang Wae Codi juga percaya terhadap 
sesuatu, baik binatang maupun tumbuhan, yang pantang untuk dikonsumsi. 
Pantangan itu berlaku tidak sama pada setiap orang Wae Codi. Latar 
belakang mitologi yang menghubungkan antara nenek moyang dan hal 
tersebut, misalnya panga (subklan) Hakel berpantang makan tikus karena 
dahulu tikus membantu mengambil hasil panen nenek moyang yang jatuh 
ke jurang. Sesuatu yang menjadi pantangan itu disebut cèki atau mawa dan 
menjadi lambang wa’u (klan) atau panga (subklan).

Organisasi Kemasyarakatan. Sebagaimana telah disebutkan, 
pusat kegiatan kemasyara katan orang Manggarai adalah mbaru gendang. 
Keberadaan mbaru gendang ini mencerminkan struktur kemasyarakatan. 
Di dalam mbaru gendang terdapat sub-sub klan (panga) yang me miliki pola 
hubungan ase-kae. Pola hubungan ini juga menentukan siapa panga yang 
memberi wanita (anak rona) dan penerima wanita (anak wina). Di Wae 
Codi, ada empat mbaru gendang, yaitu Purang, Cia, Raci, dan Copu. Mbaru 
gendang Purang dipimpin oleh tu’a golo dari panga Kina Kalo. Ia membawahi 
panga Kina Kalo, Wajang, Makasar, Tuke, Nampo, Lawir, Wangkung, 
Tueng, Taga, Dese, Hakel, dan Bikar. Mbaru gendang Cia dipimpin oleh tu’a 
golo dari panga Puntu. Selain panga Puntu, ada sembilan panga lainnya, yaitu 
Wangko, Akel, Rua, Wajong, Kalo, Makasar, Cumbi, Pagal, dan Kasong. 
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Mbaru gendang Raci dipimpin oleh tu’a galo dari panga Raci. Sama seperti 
Puntu, ada sembilan panga lainnya, yaitu Akel, Makasar, Dese, Kalo. Dalen, 
Mules, Lamba, Lontar, dan Tega. Terakhir, mbaru gendang Copu yang 
berada di Dusun Cekok. Mbaru gendang ini dipimpin oleh tu’a golo dari panga 
Taas. Menurut pengakuannya, panga Taas berasal dari Minangkabau. Tu’a 
golo dari mbaru gendang ini membawahi panga Tueng, Tengka, Wua, Cabo, 
Puntu, Tasok, Paleng, Raci, Tuke, Weol, Wangkung, Wangkok, Wesang, 
Kina Pagal, Koko, Watang, Wadenunuk, Lenggo, dan Suseng. Di depan 
mbaru gendang terdapat altar persembahan dengan tonggak kayu di atasnya. 
Altar itu disebut compang. Lebih lanjut, dengan keberadaan mbaru gendang 
tersebut, pola pemukiman mengikutinya. Rumah-rumah berada di sekitar 
mbaru gendang. 

Secara formal, struktur masyarakat Wae Codi tidak berbeda jauh 
dengan masyarakat lain di Indonesia. Masyarakat Wae Codi diatur oleh 
pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, serta 
perangkat desa. Secara adat, setiap masyarakat berada di bawah mbaru 
gendang yang dipimpin oleh tu’a gendang (tetua adat). Tu’a gêndang bertugas 
menyelenggarakan pertemuan-pertemuan adat dan menyelesaikan 
permasalahan adat di wilayah béo (kampung besar). Ada pula tu’a golo yang 
bertugas memimpin golo (kampung kecil) yang berkaitan dengan urusan 
adat istiadat beserta hukum adat. Kedudukan tu’a golo sejajar dengan tu’a 
têno, tetapi berbeda tugas. Terakhir, tu’a têno bertugas membagi lingko 
(tanah garapan) dengan menancapkan satu batang kayu têno2 di tengah 
tanah kosong, yang nantinya ditarik garis-garis keluar untuk pembagian 
tanah, serta mengurusi perselisihan tentang batas lahan garapan (Raflizar, 
dkk., 2012).

Peran tu’a teno sangat menentukan dalam pembagian lingko. Tanah 
garapan (sawah dan ladang) dibagi secara tidak sama, berdasarkan 
kedudukan orang dalam panga dan kedudukan panga di dalam mbaru 
gendang. Lingko dibagi dengan mengambil model mbaru gendang. Di satu 
titik di tengah tanah kosong ditanam kayu teno yang panjang, kemudian 

2 Pohon kayu têno berdaun lebar agak bermiang, kayunya lunak kalau masih mentah tetapi kalau 
kering sangat sulit dibelah, talinya dapat dipintal sebagai tali pengikat barang dan hewan (http://
cibalpeople.blogspot.com/ 2008/06/sejarah-rumah-adat-manggarai-flores.html)
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ditarik dua tali sebagai jari-jari yang terus memanjang sesuai kebutuhannya. 
Derajat jari-jari dibuat dari lebar jari tangan tu’a tenno, yaitu lebar ibu jari, 
dua jari, satu jari, hingga jari dimiringkan. Semakin tinggi kedudukan nya 
dalam mbaru gendang, semakin lebar derajatnya. Pada sawah, lingko akan 
terlihat jelas seperti corp circle (lihat Ramadhany, 2012). Mereka yang tidak 
memperoleh lingko atau tanahnya sempit bekerja sebagai buruh tani. Upah 
buruh tani berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam sehari, seorang 
buruh laki-laki memperoleh Rp20.000 dan ditambah rokok, sedangkan 
buruh perempuan hanya Rp10.000 tanpa tambahan apa pun. Pekerjaan 
lainnya adalah beternak sapi, babi, dan ayam. Ketiga binatang ini memiliki 
nilai jual yang tinggi karena tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk 
upacara adat. Selain beternak, mereka juga membuka toko kebutuhan 
pokok. Hal itu mengingat letak desa tersebut jauh dari pusat kecamatan 
tempat pasar berada. 

Di mbaru gendang, segala perselisihan dan pelanggaran adat diselesaikan 
secara adat. Ada dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran berkaitan 
dengan norma kesusilaan (hubungan antara laki-laki dan perempuan) dan 
pelanggaran umum, seperti pencurian. Pelanggaran kesusilaan terbagi 
menjadi tiga, yaitu loma pandé (pelanggaran dalam bentuk perbuatan), loma 
lélo (pelanggaran dalam hal melihat), dan loma tombo (pelanggaran dalam 
hal berbicara). Pe netap an sanksi yang berupa denda adat merupakan 
keputusan bersama tu’a golo, tu’a têno, tu’a panga beserta masyarakat yang 
hadir dalam sidang adat tersebut. Pelanggaran adat dapat dikategorikan 
pelanggaran berat dan pelanggaran ringan berdasarkan besarnya denda 
adat yang dibebankan. Bagi masyarakat Wae Codi, loma pandé dan loma lélo 
dapat dikategori kan pe langgaran berat.

Nilai-nilai sosial masyarakat Manggarai di Wae Codi tidak saja 
tercermin dalam hukum adat, tetapi dalam segala aspek. Dalam berbahasa 
misalnya, masyarakat Wae Codi mengguna kan dua bahasa, yaitu bahasa 
Indonesia dan bahasa Manggarai. Bahasa Indonesia mereka gunakan 
ketika ada dalam situasi formal dan kepada orang bukan Manggarai. 
Sementara itu, bahasa Manggarai dibedakan menjadi dua, yaitu halus dan 
kasar. Bahasa Manggarai halus digunakan kepada orang yang lebih tua 
atau orang yang dihormati, sementara bahasa yang lebih kasar digunakan 
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kepada teman sebaya. Kata “kamu” ada dua macam, yaitu ite (halus) dan 
hau (kasar). Kata kasar dan tidak sopan yang terucap, apalagi bila ditujukan 
kepada lawan jenis, akan membuat si penutur dianggap melakukan loma 
tombo dan akan mendapat sanksi. 

Selanjutnya, unit terkecil setelah panga adalah keluarga. Keluarga 
Manggarai dibentuk dari proses perkawinan yang endogami. Perkawinan 
yang ideal adalah perkawinan antarsepupu dari orang tua yang kakak-
beradik, atau dikenal dengan perkawinan cako cama asé-kaé. Perkawinan cako 
ini untuk memperkuat hubungan darah suatu klan. Ada pula perkawinan 
tungku, yaitu suami dan istri masih kerabat, tetapi berbeda derajat, seperti 
antara anak dari saudara nenek (paman) dan cucu. Ada pula perkawinan 
cangkang (suami-istri yang tidak memiliki hubungan darah). Perkawinan 
cako cama asé-kaé tidak hanya berarti perkawinan antaranak dari pihak yang 
kakak beradik, tetapi juga perkawinan dari anggota panga yang lebih tua 
dengan anggota panga yang lebih muda. Panga dianggap lebih tua bila lebih 
dahulu mendiami wilayah itu. Panga dianggap kakak yang akan menerima 
wanita dari panga yang lebih muda. 

Tahap perkawinan dimulai dari perkenalan yang disebut toto. 
Perkenalan dilakukan antarkerabat. Setelah itu, acara téing hang êndé agu êma 
(persembahan), yaitu upacara persembahan kepada nenek moyang yang 
dilaksanakan pada malam menjelang peminangan. Upacara ini bertujuan 
agar perjalanan hidup kedua mempelai diberkati. Acara ini dilanjutkan 
dengan taeng (peminangan) dan pemberian belis (mas kawin). Pada saat itu 
ditentukan berapa belis yang harus diberikan kepada pihak perempuan. 
Tahap ketiga adalah taeng, peminangan yang dilakukan oleh masing-
masing juru bicara, sekaligus ditentukan berapa biayanya. Tahap terakhir 
adalah nempung umber, yaitu pihak keluarga laki-laki mengantar seluruh bèlis 
yang diminta. Belis adalah mas kawin yang berupa uang dan atau ternak. 
Jumlahnya bisa mencapai ratusan juta. Sebagai contoh, ada warga Wae 
Codi yang menikah dengan belis yang bila dirupiahkan sebesar Rp160 juta. 
Belis tidak harus dilunasi pada saat perkawinan. Tidak jarang belis dilunasi 
beberapa tahun kemudian setelah anak-anak mereka besar (Raflizar, dkk., 
2012).
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Karena sistem kekerabatan bersifat patrilineal, garis keturunan 
yang mendapat hak waris adalah anak laki-laki, begitu pula jabatan ayah 
di mbaru gendang diturunkannya. Oleh karena itu, masyarakat Wae Codi 
mengistilahkan anak-anak laki sebagai anak dalam (ata ane), dan anak-anak 
perempuan (ata peang) sebagai anak luar. Anak dalam berarti ia berhak 
tinggal di mbaru gendang atau membuat rumah di sekitar keluarga laki-laki. 
Sementara itu, anak luar akan mengikuti suami setelah menikah.

Pola Perilaku Perawatan Kehamilan dan Penanganan Kelahiran. 
Setelah terlambat menstruasi, perempuan Wae Codi memberitahukan 
kehamilannya kepada dukun. Setelah memberi tahu dukun, ibu hamil 
memeriksakan diri ke bidan desa. Ia tidak memberitahukan kehamilannya 
kepada suami dan kerabat dan tetap bekerja seperti biasanya. Kesibukan 
mencari nafkah, tidak ingin membuat suami berpikir, dan sibuk mem-
persiapkan kelahiran adalah alasan ibu hamil tidak memberitahukannya. 
Alasan lain, seperti dikemukan oleh seorang informan, dukun mengatakan 
bahwa ibu hamil tidak boleh menceritakan kehamilannya karena janin akan 
terancam oleh roh jahat (põti gelak). 

Selama hamil, pasangan suami istri (pasutri) tidak berpantang 
berhubungan badan. Pantangan ibu hamil adalah mandi pada malam hari, 
membunuh binatang, menenun, menganyam tikar, duduk di depan pintu, 
dan pergi ke sungai atau ke sumber air pada sore hari. Jika pantangan itu 
tetap dilakukan, proses kelahiran mungkin bisa bermasalah atau bayi akan 
lahir tidak sempurna (cacat). Untuk keluar rumah, ibu harus membawa 
pisau, sisir yang dipakai di rambut, dan bawang putih yang ditusuk paku 
untuk menghindari roh jahat (Raflizar, dkk., 2012).

Kebiasaan minum kopi di Wae Codi tetap dilakukan, meskipun 
dalam kondisi hamil. Alasannya, supaya tidak mengantuk dan menguatkan 
jantung. Kebiasaan lain adalah tetap bekerja di kebun agar janin dalam 
kandungan tidak diganggu roh jahat. Selain itu, mereka juga meminum 
air ramuan daun kembang sepatu (hibiscus rosa-sinensis) setengah sendok 
makan dalam kurun waktu sekali seminggu supaya persalinan lancar. “... 
jalan lahir licin pé ...,” tutur seorang ibu (Raflizar, dkk., 2012).
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Berkaitan perkiraan hari kelahiran bayi, ibu hamil di Wae Codi meng-
gunakan perhitungan dukun bayi. Bidan desa tidak bisa memperkirakan 
dan hasilnya cenderung meleset karena ibu hamil tidak memberikan 
informasi yang tepat tentang HPHT (hari pertama haid terakhir). Untuk 
mempersiapkan persalinan, kurang lebih seminggu sebelumnya, keluarga 
menyiapkan satu potong bambu yang akan digunakan oleh dukun bayi. 
Apabila persalinan ditolong bidan, maka bambu tidak digunakan. Keluarga 
hanya menyiapkan air hangat untuk memandikan bayi yang baru lahir. 
Apabila persalinan ditolong dukun, keluarga ibu hamil mempersiapkan 
lampék lima. Bambu yang sudah disiapkan dibuat lampék lima dengan 
cara dipotong menjadi lima bagian sama panjang. Dukun akan meminta 
lampek lima untuk memotong ari-ari. Lampék lima tersebut disimpan untuk 
dipergunakan pada saat acara céar cumpé pada lima hari sesudah kelahiran. 

Semua dukun yang ada di Desa Wae Codi mendapat keterampilan 
untuk membantu atau menolong persalinan yang diturunkan dari orang 
tuanya karena pada saat mereka masih kecil, mereka sering mendampingi 
orang tuanya ketika membatu persalinan, maka dari orang tuanyalah 
dukun tersebut mendapat keahlian dan keberanian untuk menolong 
persalinan. Bahkan, dukun dapat mengetahui jenis kelamin bayi yang ada 
dalam kandungan saat kandungan ibu hamil masih 2 bulan. Pendeteksian 
jenis kelamin tersebut adalah dengan cara meraba kandungan saja. Pada 
umumnya ibu hamil datang ke dukun apabila kandungan sudah berusia 1 
atau 2 bulan dan setelah diperiksa oleh dukun dan dinyatakan hamil, barulah 
mereka memeriksakan kehamilannya ke tempat pelayanan kesehatan, yaitu 
ke bidan. Kebanyakan ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke bidan 
setelah kandungannya berusia 5 bulan. Meski demikian, ibu hamil juga 
memeriksakan kandungannya ke dukun. Ibu hamil yang memeriksakan 
kandungannya ke dukun akan merasa nyaman karena dukun tersebut 
memeriksa dengan penuh kasih sayang dan kadang dukun melakukan 
pemijatan kepada ibu hamil. Dukun juga sering mendatangi ibu hamil dan 
memberikan semangat. Ada pula dukun yang sudah terlatih, maka ketika 
ibu hamil datang kepadanya, dia akan menyarankan ibu hamil tersebut 
untuk memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan. Anjuran 
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tersebut ada yang dituruti, namun ada juga yang tidak mematuhi dan tetap 
memeriksakan diri ke dukun.

Dalam proses kelahiran, apabila dibantu dukun, ada dua posisi ibu 
melahirkan, yaitu telentang dan jongkok. Dukun beranak menggunakan 
mantra agar bayi keluar dengan lancar. Setelah lahir, dukun tersebut mulai 
menekan tali pusar yang akan dipotong dengan potongan bambu (lampék) 
pertama yang sisinya tumpul. Selanjutnya, tali pusar ditekan lagi dengan 
potongan bambu lain yang sisinya mulai tampak tajam sampai potongan 
bambu kelima yang tipis dan sangat tajam. Di luar kamar, suami akan 
menanyakan “… ata oné, ata péang?” yang artinya anak dalam (laki-laki) 
atau anak luar (perempuan)? Oleh beberapa dukun, vagina ibu yang usai 
melahirkan akan dibalut/dibebat dengan kain tenun hitam polos milik 
sang dukun yang konon katanya bisa menghentikan pendarahan. Usaha 
lain untuk menghentikan pendarahan adalah dengan memberikan ramuan 
temulawak dan saung mêné untuk diminumkan kepada ibu usai melahirkan. 
Tidak ada proses penjahitan pada vagina oleh dukun beranak. Luka 
melahirkan akan sembuh dengan sendirinya berkat ramuan obat kampung, 
antara lain daun sirih pinang (Raflizar, dkk., 2012).

Setelah proses persalinan selesai, keluarga menyiapkan tungku 
pemanas dari bara kayu yang diletakkan berdekatan dengan ranjang bayi 
agar lebih hangat. Cara lainnya adalah ibu meletakkan tangannya di atas 
tungku, kemudian mengusapkan tangannya pada bayi. Hal itu dilakukan 
pada malam hari hingga pagi hari ketika suhu ruang sangat dingin. Lima 
hari terhitung dari satu hari usai kelahiran3, pihak keluarga si bayi akan 
mengadakan acara céar cumpé, yaitu prosesi memisahkan tungku pemanas 
dari ranjang si bayi. Pada acara céar cumpé, bayi diberi nama panggilan (nama 
ayam). Nama itu dipakai terus meski ia sudah mendapat nama resmi pada 
waktu mendapat Sakramen Permandian dalam tata cara Katolik (Raflizar, 
dkk., 2012).

3 Misalkan bayi lahir pada hari Minggu, céar cumpé diselenggarakan pada hari Jumat. Meski secara 
tradisi tungku dipisahkan dari ranjang si bayi, proses pengusapan masih bisa dilakukan beberapa 
minggu jika si bayi masih memerlukan kehangatan.
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Dari pengamatan di lapangan, sebagian besar proses kelahiran 
ditangani oleh dukun beranak. Meski pada saat hamil, ibu hamil rutin 
memeriksakan kehamilan ke bidan desa, namun pada saat persalinan, 
dukunlah yang menjadi pilihan pertama sebagai penolong persalinan. Ada 
beberapa alasan yang menyebabkan ibu hamil memutuskan untuk me milih 
dukun beranak. Pertama, kondisi geografis antara tempat tinggal ibu hamil 
dan Pos kes des sangatlah sulit. Sarana transportasi pun juga susah. Kedua, 
karena tidak menetap secara permanen di Poskesdes, sering kali bidan 
desa tidak berada di tempat pada saat ibu hendak melahirkan. Meskipun 
demikian, dalam kasus tertentu, bidan desa dan perawat sangat responsif  
terhadap kelahiran. Salah satu dari tiga kasus kelahiran yang ditemui di 
lapangan, kelahiran yang ditolong oleh dukun pada akhirnya ditangani 
oleh bidan desa dan perawat setelah terjadi sesuatu pada bayi yang 
dilahirkan. Bayi yang dilahirkan mengalami sumbatan lendir pada saluran 
pernapasannya. Pada kasus lain, bidan desa juga menangani masalah 
pendarahan pascamelahirkan karena masih ada bagian plasenta ibu yang 
tertinggal di dalam rahim. 

Penutup

Bagi bidan desa dan tenaga medis lainnya, persoalannya bukan pada 
masalah geografis dan ketidakhadiran tenaga medis di tempat tersebut. 
Mereka lebih mencermati pada persoalan penge tahuan yang tidak sama. 
Pertama, kesadaran untuk menggunakan tenaga medis dalam per salinan 
lebih dijumpai pada pasutri yang berpendidikan tinggi. Kedua, perhitungan 
perkiraan kelahiran yang dilakukan bidan tidak bisa tepat karena para 
ibu sering tidak mengingat hari pertama haid terakhirnya. Akibatnya, 
perkiraaan yang tidak tepat ini mengurangi kepercayaan ibu hamil kepada 
tenaga medis. Di pihak lain, dukun, hanya dengan meraba, bisa mengetahui 
kapan bayi akan lahir. Lebih dari itu, ketika usia kehamilan menginjak 8 
minggu, dukun sudah bisa memperkirakan jenis kelamin bayi, sedangkan 
bidan harus menunggu empat minggu sebelum lahir. 

Persoalan lain, pola komunikasi yang dikembangkan oleh bidan 
kurang tepat. Memang tidak begitu jelas penyebabnya, bidan desa sering 
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melayani pasien dengan sikap yang formal di ruang Poskesdes. Hal itu 
tentu saja berbeda dengan dukun yang bisa didatangi setiap waktu. Tidak 
jarang pula, dukun berasal dari satu kampung dan masih ada hubungan 
kekerabatan (satu panga) sehingga memudahkan ibu menyampaikan 
masalah kehamilannya. 

Dalam pola pengambilan keputusan pun, dukun juga melibatkan 
keluarga, mulai dari suami sampai seluruh isi mbaru niang. Oleh karena 
itu, bisa dipahami mengapa ibu hamil lebih memilih melahirkan di rumah 
daripada di Puskesmas. Di rumah, seluruh kerabat, mulai dari suami, anak 
rona dan anak wina, sampai tu’a golo akan terlibat dalam proses kelahiran. 
Selain itu, mereka tidak mempertimbangkan masalah transportasi dan 
kondisi geografis.
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Pendahuluan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di 
Indonesia masih tinggi sehingga Program Pembangunan Kesehatan 

Masyarakat Indonesia, khususnya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 
menjadi prioritas utama. Kematian ibu dan kematian bayi masih menjadi 
masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Indeks Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang disusun pada tahun 2009 sebagai 
hasil pengembangan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, digunakan 
sebagai indikator penilai kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya 
indikator KIA (Kemkes, 2010). 

Penyebab tingginya AKI dan AKB diduga antara lain karena 
persalinan yang ditolong oleh tenaga non-kesehatan. Oleh karena itu, salah 
satu upaya penyelesaiannya adalah menyediakan bidan sampai ke tingkat 
desa. Gambaran tentang Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dapat 
dilihat dari hasil Riskesdas 2010 yang menggambarkan bahwa persalinan 
pada sasaran keluarga miskin oleh tenaga kesehatan mencapai 69,3%, 
sedangkan persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan pada fasilitas 
kesehatan baru mencapai 55,4% (Badan Litbang, 2011). Terkait dengan 
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alasan persalinan oleh tenaga non-kesehatan, peran sosial budaya menjadi 
sangat penting sebagai faktor yang berpengaruh. 

Masalah KIA yang dicerminkan dari IPKM masih menonjol di 
beberapa kabupaten, antara lain di Kabupaten Nias Selatan. Posisi 
Kabupaten Nias Selatan dalam ranking IPKM menduduki urutan 
yang tinggi, yaitu ranking ke-435 dari 440, yang berarti masih banyak 
masalah terkait KIA di kabupaten ini (Kemenkes, 2010). Angka tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di wilayah ini masih 
rendah, termasuk masalah KIA.

Berdasarkan kondisi sosial budaya di Indonesia yang masih kuat 
dengan tradisi, maka perilaku individu maupun komunitas dalam memilih 
penolong persalinan tidak bisa terlepas dari nilai dan kepercayaan yang 
ada di masyarakat. Hal-hal mistik sebagai bagian kepercayaan masyarakat 
kadang mendorong terjadinya perilaku yang berdampak negatif  terhadap 
kesehatan. Perilaku adalah gambaran nyata praktik yang dilakukan di 
masyarakat yang dipengaruhi adanya faktor pemicu, pendukung, dan 
penguat (Green, 1980). Perilaku masyarakat, selain dipicu faktor-faktor 
yang ada dalam dirinya sendiri, juga dipengaruhi faktor lingkungan, antara 
lain tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tersedia di lingkungannya 
serta adanya kemudahan dan hambatan dalam pelaksanaan perilaku 
tersebut. Masih banyaknya kendala perilaku dan sosial budaya dalam 
pemilihan penolong persalinan akan berdampak pada hasil persalinan, 
baik pada ibu maupun pada bayi yang dilahirkan. 

Tulisan ini menceritakan potret persalinan sebuah keluarga di 
Nias Selatan yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya 
pertolongan persalinan. Sulitnya menjangkau penolong persalinan telah 
memaksa sebuah keluarga melakukan pertolongan persalinan sendiri. 
Keadaan yang miris ini dapat menjadi bagian tingginya AKI dan AKB. 
Penyebab kematian ibu dan atau bayi dalam persalinan sudah lama 
dikenal, yaitu terjadi karena adanya “3 terlambat”, yaitu terlambat dalam 
pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan 
oleh tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat 
keadaan emergensi. Memperoleh pelayanan kesehatan terkadang hanyalah 
angan-angan bagi sebagian penduduk di wilayah tertentu. Memutus rantai 
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penyebab kejadian tersebut bukan hal mudah terutama bila masih banyak 
ibu yang melahirkan dengan cara tidak aman.

Geografi dan Kependudukan di Kabupaten Nias 
Selatan 

Pulau Nias dengan luas 9.550 km² adalah pulau terbesar di antara 5 
pulau besar lainnya. Kepulauan ini berupa gugusan pulau yang jumlahnya 
mencapai 132 pulau, membujur di lepas pantai barat Pulau Sumatra 
menghadap Samudra Hindia. Pulau-pulau lain yang dihuni manusia 
adalah Pulau Tanah Bala, Pulau Tanah Masa, Pulau Tello, dan Pulau Pini. 
Pulau-pulau kecil lain tidak berpenghuni (Koestoro, Wiradnyana, 2007). 
Pulau Nias, setelah pemekaran, terbagi menjadi 4 kabupaten/kota, yaitu 
Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan 
Kabupaten Nias Selatan. Secara administratif, Kabupaten Nias Selatan 
terbagi atas 18 kecamatan dan 356 desa/kelurahan. Setiap desa/kelurahan 
dibagi lagi menjadi 768 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang dinamakan 
dusun, lingkungan, lorong, atau kampong (BPS tahun 2010).

Curah hujan di Pulau Nias tergolong tinggi sehingga menyebabkan 
kondisi alamnya lembap dan basah. Kondisi ini tidak terlalu menguntungkan 
untuk pertanian padi karena cuaca bisa berubah secara mendadak. Musim 
kemarau dan hujan terjadi silih berganti. Hujan turun hampir sepanjang 
tahun dan sering kali dibarengi dengan badai besar. Keadaan iklim ini 
dipengaruhi oleh Samudra Hindia. Musim badai laut biasanya berkisar 
antara bulan September sampai November, tetapi kadang terjadi badai 
pada bulan Agustus. Pulau Nias menjadi pusat kegiatan ekonomi dan 
pemerintahan (Koestoro, Wiradnyana, 2007).

Sensus Penduduk 2010 menyebutkan bahwa penduduk Nias Selatan 
berjumlah 289.708 jiwa dengan 60.178 rumah tangga membuat kepadatan 
penduduknya 159 jiwa/km2 (BPS, 2010). Orang Nias adalah salah satu 
kelompok etnis dari 6 etnis dominan di Kabupaten Nias, yaitu Melayu, 
Batak, Nias, Batak Karo, Batak Tapanuli, Melayu Deli yang sampai saat ini 
masih memegang teguh tradisi leluhurnya. Tradisi menjadi semacam sarana 
yang dapat menjadi jembatan komunikasi, yang berfungsi sebagai media 
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untuk mengukuhkan identitas sosial di antara masyarakat Nias. Banyak 
penduduk Nias masih tinggal di kampung-kampung dan berprofesi sebagai 
petani. Sebagian lagi tinggal di tempat yang terisolasi, di tempat terpencil 
seperti di dalam hutan karet agar lebih dekat dengan tempat mencari 
nafkah sebagai penderes karet. Hutan dan perkebunan di Pulau Nias 
menjadi tumpuan tempat mencari kehidupan sebagian masyarakat Nias. 
Beberapa komoditas unggulan, seperti kelapa, karet, cokelat, dan nilam 
menjadi sumber penghasilan perkebunan di Kabupaten Nias Selatan.

Tempat Tinggal yang Terpencil

Di Kabupaten Nias Selatan terdapat satu desa yang bernama 
Hilifadölö. Letak Desa Hilifadölö di Kecamatan Lölöwa’u berada di 
perbukitan dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. 
Sesuai dengan namanya Hili artinya gunung, sedang fadölö dari kata adölö 
yang berarti lurus atau searah (Profil Dinkes Kabupaten Nias Selatan, 
2011). Menuju desa Hilifadölö dapat dicapai dengan kendaraan umum 
meskipun tidak banyak. Angkutan umum belum memadai karena belum 
ada trayek khusus menuju desa ini, kecuali pada hari Selasa sebagai hari 
pasar (harimbale). Sepeda motor dan mobil carteran menjadi pilihan utama 
penduduk menuju kecamatan yang dapat ditempuh melalui jalan darat dari 
Kota Teluk Dalam (ibu kota Kabupaten Nias Selatan) dengan jarak sekitar 
63 kilometer. Jalan aspal cukup baik dan merupakan jalan yang diperbaiki 
setelah gempa Nias tahun 2005. Di sana sini masih terlihat jalan rusak 
dan masih berlangsung pembangunan jembatan dan jalan. Menuju desa 
ini harus menyusuri jalan beraspal di perbukitan/pegunungan yang agak 
berkelok-kelok, meskipun sebagian jalan menuju perkampungan/dusun 
masih berupa jalan berbatu atau tanah dan hanya bisa ditempuh dengan 
berjalan kaki karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor.

Desa Hilifadölö seluas 10,92 km2, terbagi dalam 4 lorong. Pemukiman 
didiami oleh 902 jiwa di lorong 1 dan 2 yang lokasinya dekat dengan jalan 
raya, sementara lorong 3 dan 4 berjarak sekitar 5-8 kilometer dari lorong 
1 dan 2. Penduduk Desa Hilifadölö seperti juga penduduk Kecamatan 
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Lölöwa’u sebagian besar beragama Kristen Protestan, disusul Katolik, 
dan sebagian kecil beragama Islam. Empat buah gereja menjadi tempat 
ibadah penduduk Desa Hilifadölö. Mata pencaharian pokok sebagian 
besar penduduk adalah berkebun tanaman keras seperti karet, kelapa, dan 
cokelat. Selain itu, sebagian penduduk juga menanam padi dan berkebun 
tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sebagian penduduk 
menjadi pegawai swasta, pegawai negeri, atau wiraswasta (Manalu, dkk., 
2012).

Kehidupan masyarakat Desa Hilifadölö cukup tenang, meskipun ada 
kecenderungan masyarakat mencurigai setiap pendatang baru yang masuk 
desa tersebut. Penduduk umumnya tinggal berkelompok dan berjajar di 
pemukiman yang terletak di sepanjang tepi jalan. Sebagian besar bangunan 
rumah sudah berupa rumah permanen, berdinding tembok, menghadap 
jalan, dan di belakang rumah digunakan untuk memelihara ternak, juga 
di belakang rumah terbentang ladang dan hutan. Keadaan ini berbeda 
dengan keadaan keluarga Bapak H. Bapak H adalah penduduk asli Desa 
Hilifadölö. Bapak H, bersama istrinya yang berasal dari Kota Padang dan 
kelima anaknya, tinggal di tengah kebun karet.

Perjalanan menuju rumah Bapak H dimulai dari jalan berbatu yang 
ada tepat di ujung jalan kabupaten yang beraspal. Jalan berbatu kapur 
menuju ke kebun karet, meskipun pada awalnya cukup lebar, semakin ke 
dalam semakin menyempit dan menanjak. Semakin ke atas, hutan semakin 
lebat dan hanya jalan setapak yang ada untuk menuju kebun karet. Pohon-
pohon karet pun semakin rapat. Pohon karet yang sudah berumur sepuluh 
tahun lebih itu terlihat penuh torehan pisau penyadap karet.

Sesekali ada truk melewati jalan berbatu, masuk ke dalam hutan 
untuk mengangkut getah karet yang sudah terkumpul serta hasil hutan 
lainnya. Jalan tersebut tembus ke tepian sungai dan truk dapat menuju tepi 
sungai untuk mengangkut pasir atau batu sebagai bahan bangunan. Setelah 
menuruni bibir sungai, kami menyeberangi sungai yang mengering, hanya 
sepertiga lebar sungai yang dilewati air, lalu naik ke tanggul di seberangnya. 
Setelah itu, jalan setapak yang dilalui semakin sempit dan menerobos hutan 
yang semakin lebat. 
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Gambar 6.1.

Denah Desa Hilifadölö

Setelah menyeberangi sungai, masih panjang jalan yang harus 
ditempuh. Jalan setapak tersebut mempunyai cabang-cabang jalan setapak 
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yang lebih kecil menembus rimbunnya pepohonan di punggung bukit yang 
naik turun. Jalan semakin menyempit, menjadi jalan setapak yang hanya 
dapat dilewati satu orang. Semakin masuk ke dalam hutan, banyak semak 
dan pepohonan yang sebagian besar adalah pohon karet. Sesekali tampak 
pohon lain yang juga menaungi jalan. Bagi yang tidak terbiasa, berjalan 
sekitar 2 jam naik turun bukit yang semakin lama semakin tinggi betul 
betul melelahkan. Sesekali dibutuhkan berhenti untuk mengatur napas 
yang terengah-engah dan jantung yang terpacu kencang. Dari kejauhan, 
nun di atas bukit terlihat sebuah rumah. Jalan tanah menuntun menuju 
arah rumah yang berada di lokasi yang cukup tinggi dengan ruang sekitar 
yang cukup lapang dengan satu dua pohon di dekat rumah. Membutuhkan 
kaki yang cukup kuat untuk menempuh perjalanan yang jauh, dengan jalan 
yang naik turun dan dibutuhkan paru-paru dan jantung yang terlatih untuk 
mencapai rumah tersebut dari jalan beraspal. Mencapai rumah tersebut 
rasanya melegakan setelah upaya selama hampir dua setengah jam berjalan 
kaki dari jalan besar.

Kehidupan Damai di Tengah Hutan

Keluarga H tinggal di rumah yang sangat sederhana. Rumah kayu 
berkamar dua, berlantai tanah di ruang tamu, sedangkan 2 ruang tidur 
ditinggikan dengan lantai kayu dan di belakang terdapat dapur. Tampak 
sebuah televisi besar tertutup kain di atas meja ruang keluarga. Televisi 
tersebut hanya dimanfaatkan untuk memutar play station karena untuk dapat 
menangkap siaran televisi dibutuhkan antena parabola. Di ruang tamu 
juga tergantung lampu, tetapi menurut Ibu B, lampu menyala malam hari 
hanya sekali-kali saja karena sumber listrik dari generator set (genset) yang 
dimiliki lebih diutamakan untuk mengisi baterei handphone sebanyak 3 buah. 
Setiap kali genset dinyalakan selama sekitar 4 jam dibutuhkan sekitar 2 liter 
bensin. Penghasilan keluarga ini setiap minggu diperoleh dari menyadap 
(menderes) getah pohon karet dengan hasil sebanyak 25-30 kilogram karet 
per minggu. Getah karet mentah yang terkumpul dijual kepada pengepul 
yang datang dengan truk melalui sungai dengan harga per kilogram saat itu 
Rp7.000. Dengan penghasilan sekitar 200 ribu rupiah per minggu, mereka 
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hidup pas-pasan. Uang tersebut digunakan untuk membeli beras, minyak 
goreng, bensin, pulsa, dan lauk-pauk sekadarnya, berupa ikan segar atau 
ikan kering. Bila tidak ada lagi uang untuk membeli bahan makanan, maka 
Bapak H akan mencari ubi atau pisang yang terdapat di hutan.

Rumah sederhana tersebut dihuni Bapak H dengan istri dan 5 orang 
anak. Seorang anak laki-laki berumur sekitar 5 tahun keluar dari kamar, 
disusul seorang gadis kecil berkisar usia 10 tahunan (ternyata sudah berusia 
lebih tua karena sudah lulus SD). Seorang bayi menangis keras dalam 
gendongannya. Dicobanya untuk menghentikan tangis bayi tersebut, tetapi 
tampaknya tidak berhasil. Di dalam kamar tersebut masih ada satu lagi gadis 
kecil berusia sekitar 3 tahun. Kamar berukuran 3x3 meter persegi, yang 
lubang pintunya hanya ditutup tirai sederhana itu, tampak gelap karena 
hanya ada jendela kecil tempat cahaya matahari masuk. Di dalam ruang 
tersebut terdapat ayunan dari kain merah tempat menidurkan si bayi. 

Gadis lulusan SD tersebut minta izin untuk memanggil ibu dan 
ayahnya yang sedang menyadap atau menderes karet di kebun. Tanpa 
menunggu lagi, dia berlari ke dalam hutan meskipun adik bayinya masih 
menangis keras dalam gendongan adik laki-lakinya. Dalam waktu sekitar 
10 menit, gadis tersebut muncul dari balik pintu dapur sambil mengatakan 
bahwa papanya segera datang. Saat kami ada di sana, terdengar dering 
telepon seluler (handphone) yang ada di dalam tas yang tergantung di 
dinding. Anak laki-laki berumur sekitar 5 tahun tersebut mengangkatnya 
dan menjawab suara di balik telepon tersebut. Tampaknya, keluarga ini 
sudah sangat terbiasa memanfaatkan alat komunikasi handphone. Menurut 
penjelasan petugas setempat dan berdasarkan pengalaman, di Nias Selatan 
sinyal untuk berkomunikasi hanya bisa dinikmati melalui provider tertentu.

Benar, tidak lama kemudian Bapak H sudah muncul disusul Ibu B, 
sang istri. Ibu B adalah perempuan asli kota Padang. Ia bertemu Pak H, 
yang asli Nias, di Kota Padang. Mereka menikah dan mempunyai anak di 
Kota Padang. Namun, karena krisis ekonomi, pada tahun 1998 Bapak H 
memutuskan untuk kembali ke Nias, ke kampung halamannya di Lorong 
3, Desa Hilifadölö, Kecamatan Lolowa’u, Kabupaten Nias Selatan, sambil 
membawa seluruh keluarganya. Setelah kembali ke dusun tersebut, mereka 
tinggal di rumah sederhana dari kayu di tengah perkebunan karet yang 
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jauh dari perkampungan dan mengelola kebun karet peninggalan orang 
tuanya. Tidak jauh dari rumah bapak H, ada sebuah rumah milik kakaknya 
(almarhum) yang ditinggali oleh kakak iparnya (perempuan) dengan 7 
orang anak. Pak H dan ibu B memiliki 5 anak dengan anak terbesar duduk 
di bangku SMP. 

Empat bocah yang secara berurutan berusia 7 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 
dan 12 tahun setiap hari berada di rumah tersebut melakukan aktivitasnya 
saat mereka ditinggal pergi kedua orang tuanya bekerja di hutan. Anak usia 
SMP (tertua) biasanya diberi tanggung jawab mengasuh adik-adiknya. Bila 
anak tertua berangkat sekolah, maka anak kedua menggantikan tugasnya 
menjaga adik-adiknya. Saat itu, si adik yang berumur 3 tahun menjejalkan 
botol berisi cairan gelap, yang ternyata adalah kopi, ke mulut bayi yang 
menangis. Menurut Ibu B, bayinya masih menikmati ASI, tetapi bila 
ditinggal bekerja, maka segalanya diserahkan kepada kakak yang lebih tua. 
Biasanya si bayi diberi air gula, teh, atau susu formula bila ada. Namun, 
karena saat itu yang ada hanya kopi, jadilah si bayi diberi kopi. Mereka 
saling mengasuh, bermain bersama di dalam rumah atau di halaman.

Melahirkan di Rumah Ditolong Suami

Kelahiran tiga orang anak Bapak H dibantu oleh dukun beranak 
setempat dan dilakukan di rumah yang ada di tengah hutan tersebut. Dengan 
pengalaman melihat kelahiran ketiga anaknya, serta mencoba mencari tahu 
melalui situs internet Google tentang pertolongan persalinan, maka anak 
keempat dan kelima ditolong sendiri oleh Bapak H. Pengetahuan yang 
diperoleh dari Google maupun pengalaman sebelumnya mengajarkan cara 
bersalin dengan berbaring. Dalam persalinan anak keempat dan kelima, 
Ibu B menghendaki car melahirkan dengan posisi jongkok, suatu cara 
yang diketahui pula dari hasil browsing internet. Setelah bayi lahir, Bapak H 
memotong tali pusat dengan gunting yang sudah dipersiapkan dan sudah 
dibersihkan dengan air panas. Sebelumnya, tali pusat diikat dengan benang 
didua sisi dan dipotong di tengahnya. 

Peristiwa persalinan istrinya masih diingat dengan baik oleh Bapak H 
yang menolong langsung. Proses persalinan tersebut ditangani sendiri oleh 
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Bapak H dengan berdasar pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Saat 
menjelang persalinan, istrinya mengeluh sakit dan perut terasa “mules”, 
tanda mau melahirkan. Guna membantu mempercepat persalinan, Bapak H 
mencoba menekan bagian atas perut buncit istrinya. Selanjutnya, kontraksi 
perut istrinya semakin sering hingga akhirnya bayi lahir dengan lancar. Bayi 
yang terlahir tidak segera menangis. Sesuai dengan instruksi yang dibaca 
di Google, bayi yang baru lahir tersebut diangkat kedua kakinya ke atas 
sehingga posisi kepala di bawah dan dilakukan tepukan perlahan sebanyak 
3 kali ke punggung bayi dengan telapak tangan dirapatkan. Meskipun 
sudah dilakukan tepukan, bayi tetap tidak menangis keras. Menurut 
pengalaman Bapak H, hal tersebut biasa saja karena sama dengan keadaan 
bayi yang sebelumnya. Setelah lahir, plasenta dicuci bersih, meskipun 
kebiasaan masyarakat di tempat itu pada umumnya plasenta tidak dicuci. 
Plasenta yang sudah bersih, selanjutnya dibungkus kain putih yang tidak 
boleh diikat (disimpul), kemudian ditanam di sekitar rumah. Beberapa 
hari setelah melahirkan, saat istrinya sudah sanggup berjalan jauh, Ibu B 
diajak berjalan ke rumah bidan di desa untuk memeriksakan diri setelah 
persalinan untuk mendapatkan suntikan dan vitamin. Saat hamil, Ibu B 
juga diperiksa oleh bidan swasta yang ada di desa sebanyak 3 kali.

Menurut Bapak H, ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya 
berisiko dan sebenarnya ia melakukannya karena terpaksa dan atas 
persetujuan sang istri. Apa daya, Puskesmas maupun rumah bidan sangat 
jauh sehingga tidak memungkinkan untuk membawa istrinya turun dari 
rumahnya di perbukitan. Sementara memanggil dukun yang sudah tua tidak 
memungkinkan lagi karena sudah dukun itu tidak mampu lagi berjalan 
jauh. Meskipun menyadari risiko dan bahaya yang akan dihadapi istrinya, 
namun dengan situasi dan keterbatasan yang ada, cara tersebut dianggap 
paling mungkin untuk dilakukan. Dalam hal menolong persalinan, dia 
membatasi diri hanya menolong istrinya sendiri dan tidak bersedia 
menolong persalinan istri orang lain meskipun ada beberapa permintaan. 
Bila terpaksa, dia hanya mau melakukan pijatan di punggung ibu yang mau 
melahirkan. 
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Saat ini dua anaknya belum diimunisasi karena terlalu jauh untuk 
membawanya ke Posyandu di Desa Sehe yang hanya membuka pelayanan 
sekali dalam sebulan, meskipun dia tahu imunisasi perlu dilakukan. 
Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan suami istri lulusan SMA ini, bila 
menghadapi anak sakit biasanya mencoba mengobatinya sendiri dengan 
obat-obatan yang bisa dibeli di warung. Gejala yang tampak pada anaknya 
biasanya dikonfirmasi ke internet, lalu dicoba diobati sendiri. Kadang 
juga diberikan ramuan dari tanaman yang diperoleh di hutan atau di 
sekitar rumah. Pengetahuan tentang tanaman obat ini juga diperoleh 
melalui browsing di internet, dan biasanya dengan menelusur situs Google. 
Pengetahuan tentang pemanfaatan situs Google diketahuinya saat merantau 
di Padang. Handphone yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet 
dirasakan sangat bermanfaat. Sebelumnya dia hanya mengetahui situs detik.
com, tetapi dari informasi temannya, dia bisa menggunakan handphone-nya 
untuk mengakses Google. Menurut Bapak H, beberapa suami yang tinggal 
di sekitar perkebunan juga melakukan hal sama, yaitu menolong sendiri 
persalinan istrinya. 

Pelayanan Gratis yang Kurang Diminati

Potret yang berhasil diungkap ini tampaknya menjadi salah satu 
catatan penting dalam bidang pelayanan kesehatan, yaitu bahwa masih 
banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Harapan Bapak H adalah 
mereka dapat menerima pelayanan kesehatan dari petugas kesehatan. 
Kenyataan yang dialami Bapak H sesuai dengan laporan Puskesmas yang 
menggambarkan bahwa angka persalinan yang ditolong keluarga masih 
tinggi. Laporan hasil kinerja pelayanan Puskesmas di Kabupaten Nias 
Selatan pada tahun 2011 menunjukkan dominasi pertolongan persalinan 
oleh tenaga non-kesehatan, yaitu oleh dukun 31,01% dan oleh sanak famili 
sebesar 35,08%. Diduga, cara pertolongan persalinan ini berdampak pada 
masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 
(AKB) Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2011. Dilaporkan, Angka 
Kematian Bayi adalah 10 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian 
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Ibu sebesar 220 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Kabupaten Nias 
Selatan tahun 2011). Lebih khusus, di wilayah Puskesmas Lölöwa’u, 
tahun 2011 diketahui sebanyak 4 orang ibu meninggal dunia, di antaranya 
kematian ibu bersalin 3 orang dan kematian ibu nifas 1 orang. AKI berguna 
untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi 
dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, serta tingkat pelayanan 
kesehatan, terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu pada masa 
nifas. Jumlah kematian bayi di Puskesmas Lölöwa’u pada tahun 2011 adalah 
sebanyak 6 orang. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator terhadap 
ketersediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan 
perinatal (Profil Puskesmas Lölöwa’u Tahun 2011).

Pelayanan kesehatan gratis yang telah berlaku di seluruh Kabupaten 
Nias Selatan, termasuk jaminan persalinan (Jampersal), berjalan dengan 
tidak maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat. Ada anggapan 
di masyarakat bahwa pelayanan gratis yang disediakan pemerintah adalah 
pelayanan kesehatan yang kulitasnya kurang baik dan diberikan obat-obatan 
“busuk” (menurut istilah setempat), yaitu obat berkualitas rendah, sesuai 
dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan Puskesmas (Manalu, 
dkk., 2012). Kecamatan Lölöwa’u telah memiliki sarana kesehatan yang 
cukup banyak, yaitu sebuah Puskesmas Perawatan Plus Lölöwa’u dengan 
12 buah Puskesmas Pembantu (Pustu), 2 buah Pos Kesehatan Desa 
(Poskesdes), dan 51 buah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Pelayanan 
Puskesmas dan jaringannya menjadi tumpuan harapan masyarakat Desa 
Hilifadölö. Pelayanan gratis khusus persalinan yang dikemas dalam 
Jampersal telah diluncurkan pemerintah sejak tahun 2011 (Kemenkes, 
2011) dapat diperoleh masyarakat di Puskesmas, Pustu, Polindes, atau 
Posyandu, namun pada kenyataannya, masih cukup banyak orang tidak 
memanfaatkannya, seperti halnya yang terjadi di Nias Selatan. 

Banyak alasan mengapa mereka tidak mau memeriksakan kehamilan-
nya secara rutin ke tenaga kesehatan di tempat pelayanan kesehatan. Alasan 
yang dikemukakan antara lain merasa tidak perlu karena kehamilannya 
sehat dan tidak ada keluhan, tidak mempunyai uang untuk periksa ke 
bidan praktik, tidak mempunyai uang untuk ongkos ke Puskesmas, dan 
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tempat tinggal mereka jauh dari Puskesmas. Bidan, sesuai dengan program 
penempatan bidan tahun 1989, telah disebar ke berbagai pelosok desa untuk 
memberikan pelayanan KIA yang dekat dengan masyarakat (Indonesia, 
1989). Namun, pada kenyataannya, Bapak H belum mampu menjangkau 
bidan meski telah ada bidan di desa dan program bidan ini sampai 
sekarang masih terus dijalankan oleh Dinas Kesehatan (Joesran, 2012). 
Keputusan memilih pertolongan persalinan yang dilakukan Bapak H dan 
istrinya merupakan salah satu contoh kejadian di Nias Selatan. Menurut 
hasil etnografi KIA (Manalu, dkk., 2012), dominasi dalam pengambilan 
keputusan tersebut ada pada suami dan jika masih ada orang tua tinggal 
di rumah tangga tersebut, maka yang paling dominan memutuskan adalah 
orang tua, seperti terungkap dalam kutipan wawancara dengan seorang 
ibu berikut ini.

“Yang paling menentukan untuk keputusan dalam sebuah keluarga biasanya 
adalah orang tua jika ada orang tua di dalam keluarga tersebut. Sebenarnya 
keputusan bersama seluruh keluarga, tapi yang diutamakan adalah pendapat 
orang tua terlebih dahulu.”

Kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan 
Polindes merupakan kendala persalinan aman. Sebagian masyarakat 
memiliki “rasa malu” melahirkan di Puskesmas karena jika bersalin di 
Puskesmas akan banyak petugas kesehatan yang datang melihat. Karena 
rasa malu ini, mereka memilih bersalin di rumah dengan bantuan tenaga 
penolong persalinan dukun atau suaminya sendiri. Perilaku ini sebenarnya 
bisa dinetralkan dengan mengubah pelayanan persalinan yang lebih 
memberikan privacy bagi ibu. Sebagaimana diketahui, privasi merupakan 
hak seorang pasien yang harus dihormati dan disediakan oleh suatu fasilitas 
kesehatan seperti tertuang dalam UU Kesehatan No. 36 tentang Kesehatan 
tahun 2009 (Indonesia, 2009). Oleh karena itu, nilai ini perlu menjadi 
perhatian petugas kesehatan dan bila perlu dilakukan modifikasi pelayanan 
agar mampu menampung harapan masyarakat Desa Hilifadölö. 
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Ina, Dukun Pilihan Ibu Hamil

Terkait dengan persalinan Ibu B sebelumnya, yang ditolong oleh dukun 
atau ina (panggilan kepada dukun menurut bahasa setempat), perilaku ini 
merupakan gambaran masyarakat di Desa Hilifadölö. Mereka lebih sering 
memanfaatkan jasa penyembuh tradisional. Penyembuh tradisional yang 
dikenal anatara lain tukang kusuk (sondrusi), yaitu orang yang mempunyai 
kemampuan untuk menyembuhkan seseorang dengan mengurut/memijat; 
tukang obat (same’e dalu-dalu) dengan keahlian meramu ramuan tradisional, 
dan dukun beranak (sondrusi sabeto/sanema iraono/samatumbu’ö iraono) dengan 
keahlian menolong persalinan dan merawat kehamilan.

Kemampuan dukun beranak mengurut (kusuk) menjadi salah satu 
penyebab masyarakat masih mendatanginya. Ibu hamil cukup banyak 
datang ke dukun beranak untuk melakukan kusuk (urut) tersebut setiap 
bulan jika merasa badannya sakit. Ibu hamil, yang melakukan pekerjaan berat 
seperti bekerja di kebun, pergi ke tukang kusuk agar posisi kehamilannya 
diperbaiki dan agar badannya tidak pegal. Ada beberapa orang tukang 
kusuk dan dukun beranak di Desa Hilifadölö yang dimanfaatkan oleh para 
ibu. Dukun juga melakukan urut pada perut ibu hamil agar posisi bayi 
tetap baik meskipun ibu hamil harus bekerja berat di kebun, ladang, atau 
sawah. Kebutuhan akan pelayanan kusuk atau urut oleh dukun beranak 
terungkap dari penuturan informan berikut (Manalu, dkk., 2012).

“Periksa hamil ke dukun untuk dikusuk, yaitu umur kehamilan 1 bulan 
sampai umur 9 bulan setiap seminggu sekali ke dukun untuk dikusuk, karena 
bekerja cukup keras (menyadap karet) sehingga harus seminggu sekali di kusuk 
(diurut) ke dukun. Pada saat dikusuk tersebut, hanya menggunakan minyak 
untuk mengkusuk. Minyak yang dipakai adalah minyak kelapa ....”

Secara umum, ibu hamil di Desa Hilifadölö masih melakukan pe-
kerjaan rumah tangga dan melakukan pekerjaan berat seperti menyadap 
karet hingga menjelang melahirkan. Perilaku melakukan aktivitas fisik yang 
cukup berat merupakan perilaku yang berisiko terhadap kehamilan. Dalam 
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beberapa kasus, persalinan prematur memang bisa terjadi pada ibu hamil 
yang terlalu lelah akibat melakukan berbagai aktivitas fisik yang berat. 
Faktor terlalu lelah secara fisik ini berpeluang menimbulkan kontraksi dini 
yang menyebabkan bayi lahir prematur. Oleh karena itu, perilaku bekerja 
berat seperti menyadap karet selama hamil merupakan kendala dalam 
kesehatan ibu hamil.

Dukun juga masih sangat dibutuhkan masyarakat dalam pertolongan 
persalinan. Pada persalinan sebelumnya, Ibu B dibantu oleh dukun. Cara-
cara tradisional mewarnai pertolongan persalinan oleh dukun. Masih ada 
dukun beranak memotong tali pusat bayi dengan menggunakan bambu 
atau sembilu. Penggunaan bambu atau sembilu dikhawatirkan akan 
menimbulkan infeksi pada bayi. Infeksi tersebut terjadi karena bambu 
atau sembilu yang dipakai sebagai alat potong tali pusat bayi tidak higienis. 
Ditambah pula, serat pada bambu kemungkinan akan menusuk dan masuk 
ke dalam kulit bayi. Masih ada pula perawatan dengan cara memberikan 
serbuk arang halus ke pusat bayi yang tali pusatnya sudah putus tersebut 
selama 2-3 hari dengan tujuan agar pusat bayi cepat kering. Pemberian 
arang halus ke pusat bayi dikhawatirkan akan menimbulkan infeksi pada 
pusat bayi. 

McCarthy and Maine menyatakan bahwa perilaku ibu dalam 
memelihara kesehatannya dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan 
budaya. Budaya atau kebudayaan adalah suatu sistem dan tata nilai yang 
dihayati seseorang atau masyarakat untuk menentukan/membentuk sikap 
mentalnya yang terpantul dalam pola tingkah sehari-hari dalam berbagai 
segi kehidupannya; sosial, ekonomi, politik, hukum, ilmu pengetahuan 
dan sebagainya (Bambang, 1997: 84). Spradley (1980: 3) menyimpulkan 
bahwa budaya adalah pengetahuan manusia yang digunakan dalam 
menginterpretasikan pengalamannya yang melahirkan tingkah laku sosial 
yang dipengaruhi nilai yang berkembang di masyarakat. Kekerabatan di 
Desa Hilifadölö relatif  masih kuat tali persaudaraannya. Masyarakat Nias 
menganut sistem patrilinear, garis keturunan yang diikuti adalah dari pihak 
laki-laki sehingga anak laki-lakilah yang akan meneruskan keturunan/
marga (ngaötö/mado) keluarga dan juga mengurus harta atau warisan yang 
dimiliki keluarga dan juga ketika orang tua sudah tidak bisa bekerja lagi, 
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maka anak laki-lakilah yang akan mengurus orang tuanya. Kekerabatan 
yang erat ini juga terlihat saat adanya acara adat seperti pernikahan, mereka 
akan mengikuti kegiatan tersebut walaupun mereka tinggal di empat lorong 
yang berpencar, (Manalu, dkk., 2012).

Sebagian rumah di Hilifadölö dihuni oleh keluarga batih atau luas, 
seperti orang tua dan mertua dan sebagian lagi dihuni oleh keluarga inti saja, 
yakni ayah, ibu, dan anak. Sebagian besar anak laki-laki yang baru menikah 
akan tinggal bersama orang tua dalam waktu yang tidak ditentukan. Bila 
pasangan ini sudah mampu membayar utang akibat pernikahan, barulah 
mereka mulai berupaya untuk menempati rumah secara terpisah. Suami 
adalah penanggung jawab kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan istri 
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ironisnya, masih banyak 
suami bermalas-malasan bekerja, bahkan mempunyai kebiasaan buruk, 
yaitu mabuk-mabukan. Akibatnya, istri harus bekerja keras menyadap karet 
dan mencari daun ubi jalar untuk makanan ternak mereka. Kebiasaan para 
suami ini sering kali menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Meskipun 
terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga, perceraian jarang dijumpai. 
Selain karena ajaran agama melarang perceraian, mereka juga merasa berat 
apabila harus mengumpulkan uang lagi untuk pemenuhan jujuran (böwö) 
dalam pernikahan berikutnya. Adat perkawinan di Nias menyebabkan 
calon suami harus memberikan mahar yang cukup mahal bagi calon istri 
sesuai dengan permintaan keluarga istri (Manalu, dkk., 2012).

Tujuan perkawinan, dalam budaya Nias, terutama untuk memperoleh 
keturunan dan laki-laki adalah pewaris garis keturunan (Sirait, dkk., 1985). 
Perkawinan, yang harus menyediakan jujuran atau mas kawin cukup 
mahal, sering kali menimbulkan banyak utang setelah acara perkawinan 
berlangsung. Pihak keluarga laki-laki dan keluarga yang baru terbentuk 
terus dibebani dengan membayar utang sampai bertahun-tahun. Selain 
suami, istri juga terkena imbasnya karena ikut menanggung beban untuk 
melunasi utang-utang tersebut dengan cara turut bekerja keras. Akibatnya, 
selain mengurus rumah tangga, istri juga harus turut membantu keluarga 
mencari nafkah, seperti bekerja menyadap karet, bahkan istri lebih rajin 
bekerja daripada suami. Hal ini pun tetap dilakukan pada saat istri hamil 
dan setelah beberapa hari melahirkan. Kesibukan bekerja menyebabkan 
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banyak istri mengabaikan kesehatannya, terutama pada saat hamil dan 
setelah melahirkan. Kesehatan ibu hamil menjadi taruhan karena adanya 
faktor risiko seperti perdarahan yang dapat menyebabkan kematian ibu. 
Belum lagi keengganan mereka pergi ke pelayanan kesehatan untuk 
memeriksakan kesehatan dan kehamilannya mengakibatkan kondisi 
kesehatan ibu tidak terkontrol. 

Antara Modernisasi dan Tradisi

Dari catatan kecil ini dapat dikatakan bahwa program KIA perlu 
dibenahi. Kepedulian Puskesmas untuk melakukan pelayanan yang mendekati 
masyarakat perlu ditingkatkan. Pelayanan Posyandu yang hanya satu per 
desa dengan hari pelayanan hanya satu kali per bulan, tampaknya kurang 
menjangkau masyarakat di wilayah desa tersebut, khususnya bagi warga 
yang yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari Posyandu. Perilaku pemilihan 
penolong persalinan dan perawatan kehamilan serta pascapersalinan 
dipicu faktor nilai dan kepercayaan, serta didukung adanya Puskesmas atau 
Polindes/Poskesdes yang bisa diakses. Hal ini juga dikuatkan dengan sikap 
dan perilaku petugas yang merupakan faktor penguat/pendorong. Sesuai 
dengan teori perilaku Lawrence Green, tindakan manusia dipengaruhi oleh 
3 faktor, yaitu 1) faktor-faktor predisposisi/pemicu (predisposing factor) yaitu 
pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya; 2) 
faktor-faktor pendukung (enabling factor) yaitu lingkungan fisik tersedia atau 
tidaknya fasilitas atau sarana-sarana kesehatan misalnya Puskesmas, obat-
obatan, dan sebagainya; 3) faktor-faktor penguat/pendorong (reinforcing 
factor) yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas yang 
lain, yang merupakan kelompok referensi perilaku masyarakat (Green, 
Lawrence, 1980). 

Pada keluarga H, ibu yang harus bersalin dengan pertolongan 
keluarga di rumah menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masih belum 
menjangkau sebagian masyarakat. Masyarakat pedesaan di Indonesia 
umumnya sulit untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dapat 
menyediakan persalinan aman karenakan jarak antara tempat pelayanan 
persalinan dengan kediaman ibu hamil sangat jauh, selain juga kendala 
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keuangan dan ketersediaan alat transportasi. H.L. Blum (1981) menjelaskan 
bahwa ada empat faktor utama yang memengaruhi derajat kesehatan 
masyarakat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan 
timbulnya masalah kesehatan. Keempat faktor tersebut terdiri atas faktor 
perilaku/gaya hidup (life style), faktor lingkungan yang terdiri atas 
keadaan ekonomi, sosial, politik, dan budaya, faktor pelayanan kesehatan 
dan faktor genetik atau keturunan. Tingginya AKI dan AKB ini diduga 
tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan tempat 
masyarakat berada. Di samping budaya sebagai salah satu sebab mendasar 
masih tingginya AKI dan AKB, faktor-faktor lain seperti kondisi geografis, 
penyebaran penduduk atau kondisi sosial ekonomi turut berperan pula. 

Modernisasi telah menyediakan alat komunikasi nirkabel, dan di 
Indonesia berlangsung kemajuan yang sangat pesat. Pembangunan tower 
oleh provider komunikasi sampai ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa telah 
memberikan kemudahan komunikasi antarpenduduk. Harga telepon 
genggam yang terjangkau, dengan program yang mudah dipelajari, telah 
mendekatkan masyarakat terpencil sekalipun dengan dunia luar melalui 
jaringan internet. Apa yang dilakukan Bapak H merupakan dampak 
kemajuan teknologi komunikasi. Teknologi dapat digunakan sebagai 
piranti pencerahan sosial dan digunakan untuk melayani kepentingan 
masyarakat. Mudahnya mengakses berbagai informasi termasuk kesehatan, 
memberikan kebebasan individu mengambil dan menerapkan pengetahuan 
tanpa melalui pendidikan formal (Keliner, 2010). Pemanfaatan media ini 
menuntut tanggung jawab bagi yang menyebarkan informasi dan bagi yang 
memanfaatkan juga diperlukan kehati-hatian agar tidak salah mengambil 
cara untuk diterapkan.

Pemahaman bahwa persalinan adalah peristiwa alamiah masih 
dipercaya beberapa kalangan. Dunia medis telah mencoba mengubah 
pandangan ini bahwa persalinan adalah kondisi yang berisiko terhadap 
kesehatan dan dapat berdampak pada kematian (Hunt, Sheila, 2006). 
Pertolongan persalinan memiliki tujuan mengelola persalinan secara benar 
dan aman sehingga ibu dan bayi selamat dengan trauma sekecil mungkin 
(Sarwono P., 1999). Dalam kondisi saat ini, bidan adalah tenaga kesehatan 
yang diharapkan mampu melaksanakan tujuan tersebut dengan cara di-
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tempatkan di desa dan disediakan fasilitas perumahan (pondok bersalin 
desa) agar dekat dengan masyarakat. Pandangan bahwa persalinan adalah 
peristiwa alami dan layak dilakukan di rumah harus dicoba untuk digeser. 
Peralihan dari persalinan ”alami” di rumah yang diarahkan ke fasilitas 
kesehatan merupakan suatu penolakan terhadap kealamiahan persalinan. 
Perempuan Inggris mencoba bergeser pandangan ”kealamiahan” 
persalinan karena ada keinginan melahirkan di rumah sakit. Kejadian ini 
karena adanya keuntungan yang akan diperoleh perempuan bila melahirkan 
di rumah sakit, antara lain mendapatkan obat pereda nyeri akibat proses 
persalinan dan tersedianya berbagai teknik paliatif  (Hunt, 2006). 

Saat ini ada kecenderungan persalinan dengan tindakan bedah sectio 
caesar berdasarkan permintaan ibu karena berbagai alasan. Persalinan di 
fasilitas kesehatan juga memberikan kesempatan bagi ibu untuk beristirahat 
beberapa hari pascapersalinan dan juga untuk membebaskan diri dari 
tanggung jawab dan tekanan dalam rumah tangga. Seperti yang terlihat 
di Nias, ibu adalah penanggung jawab urusan rumah tangga dan mencari 
nafkah keluarga tanpa memedulikan kondisinya setelah melahirkan. Masih 
besarnya persalinan dilakukan di rumah, seperti yang terlihat di Nias, mirip 
dengan kondisi di Inggris tahun 1930 dengan 33,2% persalinan dilakukan 
di rumah. Perkembangan di Inggris menunjukkan peningkatan persalinan 
di rumah sakit dari tahun ke tahun (Hunt, Sheila, 2006). Pergeseran tempat 
persalinan di rumah ke fasilitas kesehatan tersebut kurang terlihat di daerah 
desa penelitian ini. Hal ini kemungkinan besar karena lokasi yang sulit dan 
juga adanya kendala transportasi. 

Salah satu unsur budaya adalah sistem ilmu dan pengetahuan, di 
samping unsur-unsur lainnya, yaitu sistem mata pencaharian, sistem 
teknologi (peralatan dan perlengkapan hidup), sistem kekerabatan dan 
organisasi sosial, bahasa, kesenian, serta sistem kepercayaan (Ratna, 1999). 
Dari fakta yang ada, terlihat bahwa sistem kepercayaan sebagai salah satu 
wujud budaya, masih nyata terlihat dan muncul dalam tradisi-tradisi yang 
secara turun-temurun telah dikenal oleh masyarakat. Namun, keadaan ini 
diimbangi dengan peradaban modern yang mulai masuk ke desa. Teknologi 
modern juga sudah dikenal masyarakat desa dan mampu mendukung 
kelancaran informasi, termasuk di bidang kesehatan. Pengetahuan dan 
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sikap positif  terhadap kesehatan pada akhirnya kalah oleh kondisi yang 
ada.

Untuk mendapatkan angka tingkat kesehatan masyarakat yang 
mendekati kenyataan di lapangan, telah dilakukan Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) pada tahun 2007 dan 2010. AKA dan AKI yang tinggi diduga 
salah satu penyebabnya karena cukup banyak penduduk yang tidak 
memanfaatkan fasilitas kesehatan. Angka Riskesdas menunjukan bahwa 
55,4% persalinan terjadi di fasilitas kesehatan dan 43,2% melahirkan di 
rumah. Dari jumlah ibu yang melahirkan di rumah, 51,9 persen ditolong 
bidan dan masih 40,2 persen ditolong oleh dukun bersalin (Riskesdas 
2010). Meski data Riskesdas 2010 menggambarkan keadaan setahun 
sebelum survei, 82,2% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, namun 
masih ada kesenjangan yang cukup lebar antara perdesaan (72,5%) dan 
perkotaan (91,4%) (Kemenkes, 2010; Kemenkes, 2007).

Angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih tinggi, yaitu AKI 228 
per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 
2007). Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Development Goal/MDGs 
2000) ditargetkan bahwa tahun 2015 AKI turun menjadi 102 per 100.000 
kelahiran hidup dan AKB menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup (Kemkes, 
2011). Dari tahun ke tahun angka ini sulit untuk diturunkan. Berbagai upaya 
yang telah dilakukan belum mampu menurunkan AKI dan AKA ke target 
yang telah ditetapkan dalam MDGs. Alasan 3 terlambat (terlambat datang, 
terlambat dirujuk, terlambat ditangani) dan 4 terlalu (terlalu muda untuk 
hamil, terlalu tua untuk hamil, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu 
banyak anak) masih mewarnai permasalahan penurunan AKI dan AKA. 
Kondisi tersebut menggambarkan derajat kesehatan ibu dan anak masih 
rendah. Sesuai dengan teori Blum, faktor sosial budaya dapat digali untuk 
mengetahui pengaruhnya terhadap status kesehatan ibu dan anak. Faktor-
faktor kepercayaan dan pengetahuan budaya seperti konsep mengenai 
berbagai pantangan, hubungan sebab-akibat antara makanan dan kondisi 
sehat-sakit, kebiasaan dan kurangnya pengetahuan, sering kali membawa 
dampak negatif  terhadap kesehatan ibu dan anak. Keadaan ini sering 
kali terjadi di lokasi-lokasi yang kondisi sosial ekonominya masih kurang 
memadai, salah satu contohnya adalah di Kabupaten Nias Selatan.
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Penutup

Secara umum kebiasaan atau budaya terkait kehidupan bermasyarakat 
di wilayah penelitian Desa Hilifadölö, Kecamatan Lölöwa’u, Kabupaten 
Nias Selatan telah mengikuti perkembangan modernisasi. Budaya 
tradisional masih dianut sebagian masyarakat, namun banyak juga 
yang sudah ditinggalkan. Nilai-nilai dan kepercayaan, geografi, fasilitas 
transportasi, dan keadaan ekonomi setempat telah memengaruhi perilaku 
pencarian pertolongan persalinan.

Program KIA dan KB yang dimaksudkan untuk memberikan 
pelayanan bagi kebutuhan kesehatan ibu dan anak perlu ditingkatkan 
upayanya agar bisa dijangkau dan menjangkau masyarakat. Angka kematian 
ibu dan bayi yang masih tinggi serta angka kelahiran tinggi perlu terus 
diwaspadai agar tujuan mencapai kesepakatan global MDGs pada tahun 
2015 bisa tercapai. Upaya penurunan AKI dan AKB yang difokuskan 
pada pertolongan persalinan dan dilakukan di fasilitas kesehatan masih 
jauh dari angan-angan sebagian masyarakat yang tempat tinggalnya 
terisolasi. Adanya kemajuan teknologi telekomunikasi telah menjembatani 
dunia yang terisolasi dengan ilmu pengetahuan dan peradaban modern. 
Kemajuan dunia medis seharusnya diimbangi oleh kemampuan masyarkat 
untuk menikmatinya.

Mengingat faktor geografi dan transportasi masih menjadi kendala 
sebagian masyarakat, maka seharusnya pemerintah melalui tangan-
tangannya di daerah, membantu masyarakat agar mampu menjangkau 
pelayanan persalinan yang aman. Kemajuan teknologi komunikasi dapat 
dijadikan sarana mengurangi kendala yang ada. Misalnya, bidan dapat 
memanfaatkan telepon seluler untuk selalu memantau ibu hamil yang ada 
di wilayahnya. Perhatian bidan dan kepedulian keluarga terhadap persalinan 
diharapkan dapat mendukung upaya persalinan aman dan mengurangi 
penyebab langsung kematian ibu dari 3 terlambat.
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Pendahuluan

Kesehatan ibu dan anak masih menjadi masalah di Indonesia. Angka 
Kematian Ibu (AKI), yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup (KH) 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) 34 per 1000 KH pada tahun 2011, 
lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Kematian 
ibu disebabkan oleh perdarahan, tekanan darah yang tinggi saat hamil, 
eklampsia, persalinan macet, infeksi dan komplikasi keguguran. Sementara 
penyebab langsung kematian bayi adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 
dan kekurangan oksigen (asfiksia). Penyebab tidak langsung kematian ibu 
dan bayi baru lahir adalah karena kondisi masyarakat seperti pendidikan, 
sosial ekonomi, dan budaya. Kondisi geografi serta keadaan sarana 
pelayanan kesehatan yang kurang siap ikut memperberat permasalahan 
ini. Hal tersebut mengakibatkan kondisi 3 terlambat, yaitu terlambat 
mengambil keputusan, terlambat sampai di tempat pelayanan, dan 
terlambat mendapatkan pertolongan yang adekuat, serta mengakibatkan 
4 terlalu, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, dan terlalu rapat 
jarak kelahiran. 

BUDAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK DI 
NEGERI PARA RAJA, TORAJA SA’DAN

Betty Rooshermiati 
Weny Lestari
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Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2010-2014 
tentang Program Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) menyebutkan 
bahwa indikator tercapainya sasaran hasil tahun 2014 yaitu persentase 
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90%, 
Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebesar 90%, dan persentase balita 
yang ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/balita seluruhnya 
atau D/S) sebesar 85% (Kemenkes RI, 2010).

Faktor-faktor sosial budaya yang ada di masyarakat tempat mereka 
berada, disadari atau tidak, kepercayaan dan pengetahuan tradisional 
seperti konsepsi-konsepsi berbagai pantangan, konsep sehat-sakit, dan 
kebiasaan, sering kali membawa dampak positif  atau negatif  terhadap 
kesehatan ibu dan anak. 

Pola dasar kesehatan masyarakat tidak terlepas dari masalah 
sosial, budaya, maupun lingkungan setempat. Orientasi budaya yang 
menggambarkan sikap, pandangan, persepsi, dan perilaku mengenai 
masalah kehidupan, termasuk kesehatan, dapat memberikan dampak 
positif  maupun negatif  terhadap status kesehatan masyarakat. Pemahaman 
tentang budaya masyarakat terkait masalah kesehatan sangat penting 
sebagai penentu keberhasilan program kesehatan dalam meningkatkan 
kualitas hidup individu maupun masyarakat. 

Tulisan ini akan memberikan gambaran unsur-unsur budaya, yaitu 
gambaran kondisi alam, kependudukan, dan tempat tinggal, organisasi 
sosial dan sistem kekerabatan, sistem pengetahuan, sistem teknologi, 
sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian terkait dengan budaya 
kesehatan ibu dan anak. Akan dijelaskan pula gambaran perilaku pencarian 
kesehatan masyarakat dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap 
pelayanan KIA.

Dalam usaha mengumpulkan bahan tulisan ini, peneliti tinggal di 
ibu kota Kecamatan Sa’dan, yaitu Sa’dan Malimbong di Lingkungan To’ 
Barana selama dua bulan. Data dikumpulkan dengan pendekatan aktor 
(actor based) atau fokus penggalian pada individu-individu dalam kelompok 
budaya yang berperan, mengalami, dan melakukan tindakan terkait dengan 
tema yang dikaji. Peneliti membina hubungan baik (rapport) dengan cara 
bergaul dengan warga sekitar, mendengarkan cerita dan gosip terkait tema, 
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wawancara mendalam baik terstruktur (dengan pedoman wawancara) 
maupun non-terstruktur (melalui obrolan sambil lalu sesuai tema) dengan 
observasi partisipasi (Lestari, dkk., 2012).

Tim peneliti melakukan riset etnografi dengan tinggal bersama 
masyarakat dan mempelajari unsur-unsur budaya yang melatarbelakangi, 
diyakini, dan dilakukan masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak, pola 
pencarian kesehatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan. 

Dalam penelitian ini peneliti menuliskan dalam catatan harian (log 
book), dan dikategorikan sesuai tema-tema kajian, kemudian dianalisis. 
Beberapa kajian literatur terkait dengan kebudayaan Toraja dipelajari 
sebagai kajian historis dan menambah informasi terkait dengan tema 
kajian. Analisis data dilakukan secara deskriptif  dan interpretatif  dalam 
penggalian makna dan simbol budaya, serta dilakukan triangulasi.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) 
Riskesdas 2007, IPKM Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,307847, di 
atas rerata normal (0,415987). Hanya dua kabupaten, yaitu Jeneponto 
dan Tana Toraja (sebelum pemekaran, tahun 2008) yang berada di bawah 
rerata. Sebenarnya, IPKM Kabupaten Tana Toraja sedikit di bawah rerata 
(0,409028) atau berada di kategori kabupaten bermasalah, non-kemiskinan 
(Kemenkes RI, 2010). 

Pada tahun 2008 Kabupaten Tana Toraja mengalami pemekaran 
menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten 
Toraja Utara. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja (laporan 
intern Program KIA) tahun 2010 menunjukkan bahwa di Kabupaten 
Tana Toraja terdapat 8 kematian ibu, 5 ibu meninggal karena perdarahan, 
yaitu 3 meninggal di rumah dan 2 meninggal di rumah sakit. Tiga ibu 
lain meninggal karena sebab lain, yaitu jantung atau keterlambatan dirujuk. 
Data kematian ibu di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 sebanyak 3 ibu, 
masing-masing di Puskesmas Rantepao, Sopai, dan Sa’dan Malimbong. 
Penyebab kematian terutama adalah akibat komplikasi yang dialami ibu 
selama kehamilan dan persalinan, yaitu perdarahan. Kasus kematian bayi 
(0-11 bulan) yang dilaporkan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2010 
sebanyak 12 bayi. Penyebab kematian utama bayi yaitu asfiksia dan Berat 
Badan Lahir Rendah (BBLR) (Dinkes Kabupaten Toraja Utara, 2010).
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Unsur Budaya Toraja

Sejarah. Toraja terletak di dataran tinggi di bagian utara Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan keindahan alam dan budaya yang unik, yaitu 
Tondok Lepongan Bulan atau Tana Matarik Ala. Nama ini mengandung makna 
sebuah metafora orang Toraja tentang prinsip hidup yang bersumber pada 
pedoman ajaran kepercayaan nenek moyang, yaitu Aluk Todolo. 

Sebenarnya, nama Toraja memiliki tiga versi, yaitu 1) Menurut Orang 
Bugis Luwu (kata To=orang, Rajang=Barat) yang berarti orang dari daerah 
barat, 2) Menurut cerita, seorang keturunan Raja “Lakipadada” berkelana 
ke Kerajaan Gowa pada abad ke-13. Ia adalah cucu Puang Tomanurung 
Tamboro Langi atau anak Puang Sanda Boro dari Tongkonan (istana) Bat 
Boron Bagian Selatan Tondok Lepongan Bulan. Menurut mitos orang Toraja, 
Lakipadada berkelana mencari keabadian, kemudian muncul di Gowa 
sebagai orang yang tidak diketahui asal usulnya, tetapi tampak seperti 
bangsawan besar. Pendapat umum di Gowa mengatakan bahwa bangsawan 
asing itu berasal dari bagian selatan. Demikian dalam Bahasa Makassar Tau 
Raya (Tau=orang, Raya=Selatan) dan menyebut tempat asalnya sebagai 
Tana Tau Raya, kemudian menjadi Tana Toraja, 3) Pengakuan raja-raja di 
Sulawesi Selatan yang menyatakan nenek moyangnya berasal dari Tana 
Toraja, maka kata Toraja dianggap berasal dari kata To’ Raja (To=orang, 
dan Raja=raja).

Nenek moyang orang Toraja datang menggunakan perahu dalam 
kelompok-kelompok, disebut arroan (kelompok manusia), dalam jumlah 
banyak. Setiap armada perahu dipimpin seorang ambe’ arroan (bapak 
kelompok manusia). Kelompok tersebut merupakan sebuah keluarga 
besar dengan tujuan mencari kehidupan yang aman. Kemudian, masing-
masing keluarga besar memilih daerah untuk membangun pemukiman 
dan memulai kehidupan yang baru. Dengan bertambahnya populasi, maka 
beberapa keluarga kecil dari suatu rumpun keluarga besar mencari hunian 
baru. Keluarga kecil itu disebut pararrak (penjelajah) yang dipimpin seorang 
anggota yang paling berani, yaitu Pong Pararrak (Pong=pokok atau utama). 
Inilah cikal bakal gelar Ambe dan gelar Pong, dua istilah yang menjadi gelar 
kebangsawanan di Toraja. Turunan langsung dari ambe dan pong dipandang 
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sebagai orang yang berjasa bagi orang Toraja, bahkan kedua gelar tersebut 
menyatu ke seseorang seperti Si Ambe Pong Tiku, salah satu pahlawan 
nasional dari Tanah Toraja (Tangdilintin, 1974).

Di Toraja terdapat kasta-kasta yang disebut Tana’: (Lestari, dkk., 
2012)
1. Tana’ Bula-an, yaitu kasta bangsawan yang dipercaya sebagai keturunan 

langsung To Manurun. To Manurun adalah konsep umum masyarakat 
Sulawesi Selatan untuk menggambarkan seseorang yang tidak 
diketahui asal usulnya kemudian dipilih masyarakat setempat karena 
tanda-tanda kebesarannya. Kasta ini berhak menjadi pemimpin 
pemerintahan dalam satu wilayah adat. 

2. Tana’ Bassi, yaitu kasta bangsawan menengah yang berasal dari 
keturunan bangsawan. Biasanya kasta ini membantu kasta di atasnya 
dalam memimpin masyarakat, dengan jabatan disebut To Parenge. 

3. Tana’ Karurung, yaitu kasta orang-orang merdeka atau orang biasa 
tetapi tidak memiliki kekayaan. Kasta ini dapat menjabat sebagai 
petugas atau pembina Aluk Todolo yang mengurusi Aluk Pantuoan 
dan Aluk Tananan, disebut To Indo atau Indo Padang.

4. Tana’ Kua-kua, yaitu kasta hamba sahaya atau budak adalah abdi/
hamba kepada golongan kasta Tana Bulaan dan Tana Bassi karena 
berutang nyawa kepada salah satu keluarga bangsawan atau memiliki 
utang. Tana’ merupakan status yang diwariskan dari garis keturunan 
satu tongkonan (Tangdilintin, 1974). 

Sejarah Kecamatan Sa’dan, Kabupaten Toraja 
Utara

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 menyatakan Kabupaten 
Toraja Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja, yang 
terdiri atas 21 kecamatan, 40 kelurahan, dan 111 lembang (desa). Di 
Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Sa’dan terpisah dari Kecamatan 
Sesean dan tergabung dengan Kecamatan Sa’dan Balusu tetapi kemudian 
Kecamatan Sa’dan Balusu dimekarkan menjadi dua, yaitu Kecamatan 
Sa’dan dan Kecamatan Balusu. 
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Ibu kota Kabupaten Toraja Utara adalah Rantepao, sedangkan 
ibu kota Kecamatan Sa’dan, yaitu Sa’dan Malimbong. Dahulu Sa’dan 
Malimbong merupakan salah satu pusat kebangsawanan Sa’dan. 
Bangsawan pertama yang membangun Sa’dan Malimbong yaitu Puang 
Tolla bergelar Parapak Langi’. Parapak Langi membangun daerah di tepian 
sungai Sa’dan yang dikenal dengan nama To’ Barana. Puang Tolla diyakini 
penduduk Malimbong sebagai keturunan pertama di Tongkonan To’ Barana 
yang berasal dari Tongkonan Palipangan yang dihuni Ne’ Tangngalulun yang 
menikah dengan Njo’ Panibak. Sementara Ne’ Tangangalulun merupakan 
keturunan Arung (Raja) Enrekang dari pernikahannya dengan salah satu 
keturunan bangsawan Tongkonan Punti di Minanga yang bernama Sa’ti 
Bulawan (Lewaran, 2011). Keturunan pertama Arung Enrekang dengan 
Sa’ti Bulawan dikenal warga To’ Barana dengan nama Mendira atau 
Mendila, makamnya terletak dekat Tongkonan To’ Barana. Saat ini kompleks 
pemakaman Mendila, nenek moyang keturunan bangsawan Sa’dan Toraja, 
kurang terawat walaupun masih dianggap keramat oleh keturunannya.

Sa’dan berarti bening karena di Sungai Sa’dan mengalir air yang 
bening dan jernih. Sa’dan atau Masero juga berarti bersih. Konon sebelum 
ditemukan Parapak Langi’, daerah di Sa’dan Malimbong menyerupai telaga 
sehingga disebut Sa’dan Malimbong 
(http://www.torajautarakab.go.id/
ix/en/kecamatan-sadan.html, akses 
20 April 2012).

Gambar 7.1. 

Sungai Sa’dan yang mengalir dari 

Selatan ke Utara, Kabupaten Toraja 

Utara

Sumber: Dokumen Penelitian 2012 

(Lestari, dkk., 2012)
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Kependudukan dan Topografi

Jumlah penduduk Kecamatan Sa’dan sebanyak 14.923 jiwa, sedangkan 
di Sa’dan Malimbong sebanyak 1.128 jiwa. Jarak dari ibu kota Kecamatan 
yaitu Sa’dan Malimbong ke ibu kota Kabupaten Toraja Utara di Rantepao 
adalah 10,5 kilometer.

Topografi Kecamatan Sa’dan adalah pegunungan dan dataran yang 
terdiri atas 10 desa, yaitu 8 lembang dan 2 kelurahan. Sementara Lembang 
(Kelurahan) Sa’dan Malimbong adalah dataran dengan luas 4,83 km2 dan 
terletak pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Di Sa’dan 
Malimbong terdapat 3 lingkungan, yaitu Malimbong, Tangge, dan Sang 
Kombong (Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, 2011). 

Kini sebagian besar orang Toraja tinggal di rumah batu (rumah 
modern dengan bangunan dari batu). Tongkonan merupakan salah satu 
bentuk kebudayaan Toraja yang sangat penting, bukan saja menjadi tempat 
tinggal, tetapi berfungsi sebagai identitas keluarga atau pusaka. Terdapat 
tiga tingkatan Tongkonan, yaitu 1) Tongkonan Layuk, yang menjadi sumber 
kekuasaan dan tempat dibuatnya aturan kemasyarakatan pertama di Toraja. 
Tongkonan yang dimaksud adalah Tongkonan Pesio’ Aluk; 2) Tongkonan 
Pekaindoran/Pekamberan, yang dibangun oleh penguasa di masing-masing 
daerah untuk mengatur pemerintahan berdasarkan aturan dari Tongkonan 
Pesio’ Aluk; dan 3) Tongkonan Batu A’riri (tiang batu), yang tidak memiliki 
peran dan fungsi politis tetapi sebagai pertalian satu rumpun keluarga, 
keturunan pendiri tongkonan untuk memelihara persatuan keluarga dan 
warisan tongkonan (Lestari, dkk., 2012)

Bentuk ketiga tongkonan sama, yaitu menyerupai perahu layar 
walaupun berbeda tingkat, peran, dan fungsinya. Menurut sejarah, nenek 
moyang orang Toraja datang menggunakan perahu-perahu, kemudian 
menjadikannya sebagai tempat tinggal (Tangdilintin, 1974).
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Aluk Todolo

Sebelum orang Toraja memeluk agama Kristen atau Islam, nenek 
moyang mereka memiliki kepercayaan yang disebut Aluk Todolo. Secara 
harfiah Aluk berarti aturan/agama, Todolo berarti leluhur sehingga Aluk 
Todolo berarti agama leluhur atau agama purba. Aturan-aturan dalam 
kepercayaan tersebut mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. 
Selain itu, mengatur pula hubungan sosial yang seharusnya dilakukan 
antarmanusia, sebagaimana tindakan manusia terhadap alam tempat 
tinggalnya dan dalam mencari penghidupan. Mereka percaya bahwa 
manusia hidup di dunia tidak sendiri tetapi ada Yang Menguasai. Penguasa 
kehidupan memberikan kekuatan kepada manusia untuk bertahan hidup 
yang bersumber pada alam sehingga bila salah satu hubungan lepas, maka 
kehidupan ini tidak akan berlangsung baik. 

Ritual pemujaan tidakakan berarti bila tidak melaksanakan aturan 
lain dengan baik, seperti tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia 
atau melakukan pengrusakan terhadap alam yang merupakan bentuk-
bentuk pengingkaran dan penghinaan terhadap Sang Pencipta. Semua 
aturan tersebut merupakan satu kesatuan karena hubungan yang baik dan 
harmonis dengan sesama dan terhadap alam merupakan bentuk pemujaan 
tersendiri kepada Sang Pencipta (Kemenbudpar RI, 2005). 

Hubungan Sosial Kekerabatan dan Pemerintahan 
Adat

Garis keturunan pihak bapak sebagai kepala keluarga (patrilineal) 
masih menjadi sistem kekerabatan orang Toraja. Keluarga batih terdiri 
atas bapak, ibu, nenek, dan anak-anaknya. Sementara keluarga besar terdiri 
atas beberapa keluarga batih yang masih memiliki satu nenek moyang atau 
masih memiliki satu garis silsilah. Sebagai simbol hubungan kekerabatan 
sebuah marga dalam masyarakat Toraja, mereka membangun sebuah 
bangunan adat yang mereka sebut tongkonan. 

Hingga saat ini untuk mengatur hubungan antarmanusia, peme-
rintahan adat masih berdasar ajaran Aluk Todolo. Pemerintahan adat 
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dipimpin seorang To Mina’a yang berperan penting dalam kelangsungan 
suatu masyarakat. Bila terjadi konflik, To Mina’a harus datang untuk 
mendamaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan sebelum ke tingkat 
hukum yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia.

Ketua adat Toraja Sa’dan dipegang seorang Puang. Saat ini kedudukan 
Puang di Sa’dan kosong karena belum ada kesepakatan kelompok keluarga 
dan masyarakat, siapa pengganti Puang yang mangkat. Hal itu karena ketua 
adat memiliki konsekuensi kepada masyarakat dan leluhurnya.

Pemujaan, Persembahan, dan Upacara Adat 

Dalam Aluk Todolo terdapat tiga unsur pemujaan, yaitu Puang Matua 
(Penguasa Semesta), Deata-Deata (Para Pemelihara Alam), dan Tomembali 
Puang/Todolo (Para Leluhur) yang menjadi pengawas dan pemberi berkat 
kepada keturunannya. Walaupun faktor-faktor sosial ekonomi juga 
berpengaruh terhadap bentuk upacara persembahan, tetapi terdapat Lesoan 
aluk. Lesoan aluk yaitu semacam ketetapan tentang jumlah dan proses 
persembahan yang harus dilakukan dalam semua upacara atau pemujaan, 
mulai pelaksanaan aluk sanda pitunna sampai aluk saratu’. Setiap daerah adat 
memiliki lesoan aluk yang ditentukan dari Tongkonan Pesio’ atau Aluk sesuai 
kondisi daerah.

Lesoan Aluk dikenal dengan istilah pemali (larangan) agar pelaksanaan 
sukaran aluk berjalan baik. Empat golongan pemali, yaitu 1) Pemalinna Aluk 
Ma’lolo Tau (larangan tentang aturan agama terhadap kehidupan manusia), 2) 
Pemalinna Aluk Patuoan (larangan dan aturan tentang pemeliharaan ternak), 
3) Pemalinna Aluk Tananan (larangan tentang tanaman), 4) Pemalinna Aluk 
Bangunan Banua (larangan tentang pembangunan dan pemakaian rumah).

Masyarakat Toraja mengenal aturan upacara persembahan hewan 
kurban yang disebut Aluk Simuanne Tallang atau aturan upacara agama yang 
bersifat berpasangan. Aturan tersebut terbagi dua, yaitu Aluk Rambu Tuka’ 
atau Rampe Matallo dan Aluk Rambu Solo’ atau Rampe Matampu’. Upacara 
adat lain seperti Ma’ barata dalam RambuSolo’, upacara Membalika Tomate 
(upacara pemakaman), upacara Ma’nene’ dan upacara Ma’pakande Tomatua 
atau Manta’da (upacara khusus). 
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Mata Pencaharian

Sebelum Orde Baru, ekonomi Toraja bergantung pada pertanian 
sebagaimana terlihat terasiring di lereng-lereng gunung dan hasil bumi 
jagung serta singkong. Mata pencaharian utamanya yaitu berternak kerbau, 
babi, danayam yang juga dibutuhkan dalam upacara adat. Beberapa 
penduduk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, petani (padi, 
kopi, cokelat, sayur, ubi), pengrajin tenun, buruh bangunan atau serabutan, 
penambang batu dan pasir sungai, serta pensiunan. Satu-satunya industri 
pertanian di Toraja adalah pabrik Kopi Jepang, Kopi Toraja. Sejak tahun 
1984 secara bertahap, sektor ekonomi Toraja beralih ke pariwisata. 

Religi

Pada tahun 1913 Agama Kristen Protestan masuk Toraja bersamaan 
dengan kolonialisme Belanda yang dibawa misionaris. Gereja Kristen 
Klasis Sa’dan terletak di perbatasan Desa Malimbong. Pembinaan Agama 
Kristen melalui ibadah gereja rutin, yaitu 1) Setiap Hari Minggu, termasuk 
Sekolah Minggu untuk anak dan remaja, 2) Tahun-tahun gerejawi, 
khususnya pembinaan anak, remaja, dan ibu sesuai tema yang dibutuhkan, 
dan 3) Ibadah rumah tangga yang dilakukan di rumah secara bergiliran. 
Terdapat empat intra gerejawi, yaitu 1) Persekutuan Kaum Bapak (PKB), 
2) Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT), 3) Persekutuan Pemuda 
Gereja Toraja (PPGT), 4) Persekutuan Sekolah Minggu Toraja (PS) 
(Lestari, dkk., 2012).

Sebagian warga Toraja Sa’dan memeluk Agama Kristen Katolik, 
Islam, atau Hindu. Aluk Todolo (agama lama) secara administratif  oleh 
pemerintahan dikategorikan sebagai agama Hindu padahal agama 
ini memiliki ritual yang sangat berbeda dengan agama Hindu pada 
umumnya.

Toleransi umat beragama di Toraja Sa’dan cukup tinggi seperti bila 
menyuguhkan makanan dalam pesta selalu menanyakan larangan dan 
memberitahukan makanan yang dilarang agama. Dalam pesta perkawinan 
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modern biasanya disajikan dua versi makanan, yaitu untuk undangan 
Muslim dan non-Muslim.

Bahasa

Bahasa yang dominan di Toraja adalah bahasa Toraja, sedangkan 
Toraja Sa’dan sebagai dialek bahasa Toraja. Bahasa Toraja juga diajarkan 
di sekolah dasar. Bahasa nasional Indonesia merupakan bahasa resmi yang 
dikuasai hampir seluruh masyarakat Toraja, baik muda maupun tua.

Tarian dan Musik

Beberapa tarian masih dikembangkan, misalnya tarian Pajaga, yaitu 
tari tradisional yang hanya ditarikan di Sa’dan Balusu dan sekitarnya, tari 
Bone balla (pesta rumah), tari Ondo Samalele yang ditarikan secara massal 
sesudah tari Bone Balla pada saat upacara syukuran rumah tongkonan. Selain 
itu, ada pula Kellu Tunggari, yaitu  tarian asli Sa’dan yang dilakukan pada 
upacara rambu tukak, seperti syukuran rumah, upacara perkawinan, dan 
menyambut tamu-tamu penting. Sementara Merok adalah puncak upacara 
rambu tukak. Tari Pa’gellu adalah salah satu tarian Toraja yang dibawakan 
para gadis untuk mengekspresikan sukacita (Lestari, dkk., 2012). 

Seni musik dan nyanyian yang digunakan dalam upacara Rambu Solo’ 
disebut Pa’pompang, Pa’dali-dali, dan Unnosong. Lagu Menani pare dinyanyikan 
ketika akan menanam padi sebagai simbol harapan kepada Yang Kuasa agar 
padi bisa tumbuh subur dan panen melimpah. Lagu Nina Bobo digunakan 
untuk meninabobokan anak dan dinyanyikan pada saat orang tuanya tidak 
berada di rumah. Tulang didi daya para (cerita anak pengantar tidur) antara 
lain menceritakan anak tiri yang disembunyikan di atas para dimana ayam 
berusaha mengungkapkan, dan Bulu para tentang tanda bulu pada telapak 
tangan (Lestari, dkk., 2012).
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Ukiran Toraja

Pa’ssura (tulisan/ukiran) biasanya digunakan pada kayu panel-panel 
rumah Tongkonan. Setiap panel ukiran melambangkan niat baik yang 
merupakan konsep keagamaan dan sosial. 

Motif  ukiran biasanya hewan dan tanaman yang melambangkan 
kebajikan. Sebagai contoh adalah tanaman air seperti gulma air, juga hewan 
seperti kepiting dan kecebong yang melambangkan kesuburan. Panel 
tengah bawah melambangkan kerbau atau kekayaan, sebagai harapan agar 
suatu keluarga memperoleh banyak kerbau. Panel tengah melambangkan 
simpul dan kotak, sebuah harapan agar semua keturunan keluarga tersebut 
bahagia dan hidup dalam kedamaian, seperti barang-barang yang tersimpan 
dalam kotak. Kotak bagian kiri atas dan kanan atas melambangkan hewan 
air, menunjukkan kebutuhan untuk bergerak cepat dan bekerja keras, 
seperti hewan yang bergerak di permukaan air. 

Keteraturan merupakan motif  umum dalam ukiran kayu Toraja, selain 
abstrak dan geometris. Motif  ukiran yang berhubungan dengan kesehatan 
adalah motif  Paqlolo tabang (berbentuk daun tabang) sebagai simbol harapan 
agar anak cucu sehat jasmani dan rohani serta jauh dari penyakit dan motif  
Paqsalaqbiq ditoqmokki (berbentuk pagar bambu) sebagai simbol harapan 
agar anak cucu terhindar dari segala wabah penyakit dan marabahaya lain 
(Lestari, dkk., 2012).

Gambar 7.2. 
Kiri: Motif Paqlolo Tabang (berbentuk daun tabang), kanan: Motif Paqsalaqbiq 

ditoqmokki (berbentuk pagar bambu)

Sumber : Foto Ukiran Toraja (Lestari, dkk., 2012).
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Peralatan Tradisional Kesehatan Ibu dan Anak

Peralatan tradisional yang digunakan orang Toraja Sa’dan dalam 
kelahiran dan perawatan bayi baru lahir antara lain (Lestari, dkk., 2012) 
sebagai berikut.
• Billa (sembilu) adalah alat untuk memotong tali pusar bayi yang 

terbuat dari bambu tajam yang baru dipotong. 
• Ma’bekke (setagen) adalah kain panjang yang digunakan untuk 

membebat perut ibu yang baru melahirkan agar kencang kembali. 
• Lampin/duc (tampon/popok) adalah kain atau handuk yang digunakan 

oleh ibu nifas, diberikan bidan sebagai paket. 
• Gurita untuk mengikat perut bayi baru lahir sampai tali pusarnya 

mengering dan lepas. Saat ini beberapa ibu tidak memakaikan gurita 
karena kurang baik bagi kesehatan bayi. 

• Bantal yang terbuat dari kain panjang agar kepala bayi tetap bulat. 
• Perre’ (ayunan bayi) dari kain panjang yang digantungkan pada balok 

di atap rumah. Gunanya adalah untuk mengayun-ayun bayi ketika 
hendak tidur. 

Budaya Kesehatan Ibu dan Anak

a. Kasus Kematian Ibu dan Anak 

Di Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2009 dilaporkan tidak ada 
kasus kematian bayi (0-11 bulan) tetapi pada tahun 2010 dilaporkan 12 
kematian bayi. Penyebab kematian bayi antara lain asfiksia, berat badan 
lahir rendah (BBLR), dan lain-lain (Dinkes Toraja Utara, 2010-2011).

Untuk kasus kematian ibu, di Kabupaten Toraja Utara dilaporkan 
2 ibu meninggal, yaitu pada tahun 2009 di Puskesmas Ta’ba’ dan 
Pasang. Sementara pada tahun 2010 dilaporkan 3 ibu meninggal, yaitu di 
Puskesmas Rantepao, Sopai, dan Sa’dan Malimbong. Penyebab kematian 
adalah komplikasi kehamilan dan persalinan, yaitu perdarahan (Dinkes 
Toraja Utara, 2009-2011).
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Sebenarnya, tidak mudah menentukan faktor yang dominan atau 
tidak dalam kematian bayi. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain 
ketersediaan tenaga medis terampil, sarana kesehatan, akses ke pelayanan 
kesehatan dan kedaan geografis, serta faktor lain seperti perilaku 
masyarakat, dan lain-lain. 

b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pemeriksaan ibu hamil sedikitnya dilakukan 4 (empat) kali dan saat 
bersalin ibu ditolong oleh tenaga kesehatan agar persalinan aman. Di 
Kabupaten Toraja Utara sebanyak 19% ibu hamil tidak memeriksakan 
kehamilannya empat kali dan 18,5% ibu bersalin tidak ditolong oleh tenaga 
kesehatan, bahkan ibu nifas yang melakukan pemeriksaan sangat rendah, 
hanya 8,0%.

Sementara di Kecamatan Sa’dan, ibu hamil yang tidak memeriksakan 
kehamilannya empat kali lebih banyak, yaitu 42,3% dan persalinan yang 
tidak ditolong tenaga kesehatan sebanyak 41,4% (Dinas Kesehatan Toraja 
Utara, 2010).

c. Remaja 

Di Toraja Utara, pada masa remaja, para gadis dan remaja laki-
laki memiliki pengetahuan dan nilai-nilai kesehatan reproduksi yang 
berbeda. Pengetahuan kesehatan reproduksi didapatkan dari pelajaran 
biologi di sekolah dan dari peer group tempat mereka saling menceritakan 
pengalamannya tentang lawan jenis, alat reproduksi, menstruasi, dan lain-
lain. 

Sementara dari keluarga atau keluarga patron tempat pia-pia (anak 
sekolah) tinggal tidak pernah didapat penjelasan tentang kesehatan 
reproduksi dan pergaulan. Namun, remaja yang aktif  di gereja atau 
perkumpulan pemuda gereja mendapatkan ajaran tentang nilai-nilai 
pergaulan dan proses pendewasaan diri.

d. Perkawinan dan Nilai Anak

Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan memperoleh 
pembinaan pendewasaan iman dari Gereja yang disebut katekisasi. Di 
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Toraja Sa’dan masih dijumpai pasangan muda yang dijodohkan keluarganya 
dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga yang dikenal dengan 
istilah sepupu satu kali, dua kali, tiga kali, atau empat kali. Kini perjodohan 
tersebut lebih fleksibel.

Bagi orang Toraja Sa’dan anak memiliki nilai tinggi sebagai garis 
keturunan yang meneruskan tradisi dan menanggung biaya upacara 
keluarga, terutama Rambu Solo’. Anak laki-laki lebih disukai karena dalam 
kedudukan adat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Saat ini di Sa’dan Malimbong, perkotaannya, rata-rata keluarga 
muda mempunyai 3-5 anak, padahal dulu mencapai 7-15 anak. Di wilayah 
Sa’dan lainnya seperti Ballopasange, Sangkaropi, Ulusalu, keluarga muda 
masih memiliki 5-10 anak. Pasangan yang belum mempunyai anak akan 
menjadi sorotan keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya. Terdapat 
cara-cara lokal untuk segera memiliki keturunan, seperti tradisi diurut To’ 
Mapakianak (dukun beranak). 

e. Kehamilan

Perawatan kehamilan masyarakat Toraja Sa’dan mengalami pergeseran 
karena pengaruh agama dan pengaruh dari luar daerah walaupun sebagian 
masih percaya beberapa pantangan-pantangan ibu hamil, antara lain 
sebagai berikut (Lestari, dkk., 2012). 
• Dilarang makan banyak daging tetapi harus makan banyak belut dan 

lele agar kelak anak menjadi pintar. 
• Tidak boleh memakai sarung dari bawah ke atas agar bayi bisa keluar 

dengan lancar. 
• Saat hendak dan selesai mandi, handuk tidak boleh dililitkan di leher 

selama masa kehamilan (9 bulan) agar bayi tidak terlilit plasenta ketika 
lahir. 

• Dilarang duduk di depan pintu agar bayi lahir dengan lancar, tidak 
terhalang. 

• Tidak boleh makan jantung pisang karena dapat menyebabkan anak 
sakit jantung, tetapi menurut dokter, jantung pisang mengandung 
vitamin. 
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• Tidak boleh makan daging anjing agar perbuatan anak tidak seperti 
anjing atau harus duduk di atas parang supaya boleh makan anjing. 

• Makan daging anjing bisa menimbulkan penyakit. 
• Percaya bahwa keturunan bangsawan tidak makan anjing karena 

biasanya sehabis makan daging anjing akan sakit, tidak sadar, gemetar, 
keluar air liur, dan pingsan seperti ayan.

• Pada kehamilan 6 bulan tidak boleh terlalu banyak bekerja, tetapi 
memasuki bulan ke-8 atau lebih harus bekerja keras seperti membawa 
barang berat atau mengepel agar bayi cepat keluar.

• Sesudah kehamilan 3 bulan dan memasuki bulan ke-9 dilarang tidur 
pada pukul 8-10 pagi, karena diyakini bayi akan sulit lahir.

• Dilarang banyak duduk karena biasanya akan bersalin dengan cara 
operasi caesar. 

Sedangkan kebiasaan dalam perawatan kehamilan antara lain sebagai 
berikut.
• Masih ada kebiasaan keluarga ibu yang hamil 1-2 bulan untuk 

membuat sokko (nasi ketan) dari ketan dan kelapa. Ibu hamil diminta 
untuk mencicipi lebih dahulu, kemudian diberikan kepada seluruh 
anggota keluarga. Hal ini bertujuan agar ibu yang masih hamil muda, 
yang biasanya kondisinya rawan, menjadi kuat sampai melahirkan 
nanti.

• Ada makanan yang dipercaya dapat melancarkan kelahiran, yaitu 
masappi (ekor belut) yang diambil pada malam Jum’at. Ekor belut 
itu dipotong, lalu dibakar sebelum dimakan. Belut yang bersifat licin 
disimbolkan sebagai harapan agar memperlancar proses kelahiran. 

Pada umumnya ibu datang ke Posyandu untuk membawa anak atau 
memeriksakan kehamilannya. Posyandu diadakan oleh Puskesmas satu 
bulan sekali untuk mendukung program Kesehatan Ibu dan Anak. Dengan 
kondisi geografis perbukitan dan kondisi jalan yang kurang baik, maka 
perlu peningkatan akses jalan menuju daerah tersebut, juga perbaikan 
sarana dan prasarana seperti kendaraan yang sesuai dengan medan guna 
menunjang pelayanan kesehatan di desa-desa.
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f. Melahirkan

Dalam siklus hidup seorang perempuan yang sudah menikah, 
melahirkan atau persalinan dianggap wajar. Selama hamil perempuan akan 
menjaga kehamilannya, tidak melanggar pantangan-pantangan seperti yang 
dilakukan orang-orang terdahulu, rutin memeriksakan kehamilannya ke 
Posyandu atau Puskesmas, dan melakukan pijat (urut) ke To’ Mapakianak 
(dukun beranak) untuk mengetahui letak dan jenis kelamin janin atau ke 
dokter spesialis kandungan untuk mengetahui kepastian jenis kelamin si 
bayi. 

Sementara keputusan siapa yang menolong dan tempat melahirkan 
bisa menurut ibu hamil atau dari patron yang sangat dihormati keluarga 
besarnya. Pemilihan tempat bersalin juga dipengaruhi oleh jarak rumah 
dengan fasilitas kesehatan. Di wilayah Sa’dan yang dekat dengan Puskesmas, 
banyak ibu melahirkan di Puskesmas, antara lain karena dijamin oleh 
pemerintah (Jaminan Kesehatan Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan) atau karena dirujuk dukun beranak. Sementara wilayah yang jauh 
dari Puskemas, masih banyak ibu ditolong dukun beranak di rumah. Hal 
ini juga dipengaruhi oleh bidan desa yang tidak selalu berada di tempat 
atau karena bidan masih terlalu muda.

Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara melakukan program 
kemitraan bidan-dukun atau To’ Mapakianak. Puskesmas Sa’dan Malimbong 
sudah melakukan pelatihan kemitraan terhadap 15 dukun di wilayahnya. 
Saat ini kemitraan bidan-dukun ditujukan agar dukun merujuk persalinan 
ke puskesmas, sedangkan dukun dapat melakukan perawatan kehamilan 
seperti tradisi mengurut ibu hamil. Dalam hal ini dukun mendapat uang 
transportasi. Persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten bertujuan 
agar ibu mendapat persalinan aman. 

Dukun mitra yang membantu mengantar persalinan di fasilitas 
kesehatan mendapat kompensasi uang dari Dinas Kesehatan setempat 
sebesar Rp50.000 s/d Rp100.000 sesuai dengan kesepakatan yang ditanda-
tangani dukun sebagai mitra bidan (Lestari, dkk., 2012).

Ada tradisi di Toraja untuk memberikan air minum dengan Tawwani 
serre’ (ari-ari dari kucing melahirkan pada Malam Jumat yang dikeringkan). 
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Minuman ini diberikan To Mappakianak  agar proses kelahiran menjadi 
lancar.

Saat ini masih ada ibu yang memilih melahirkan ditolong keluarganya 
dengan pertimbangan pengalaman, kepercayaan, dan kenyamanan 
psikologis, yaitu ketenangan, fokus terhadap tindakan yang akan diambil, 
dan dalam suasana tidak selama proses melahirkan. 

Persalinan yang berisiko tinggi terhadap kematian dalam pemahaman 
logis orang Toraja juga dihubungkan dengan hal-hal terkait pelanggaran 
pantangan. Pantangan-pantangan yang dilanggar menyebabkan kesulitan 
dalam melahirkan sampai terjadinya kematian. Beberapa informan 
menceritakan kasus kesulitan melahirkan yang dialaminya dan meng-
hubung-hubungkan dengan pantangan yang dilanggarnya pada saat hamil. 
Kasus meninggalnya bayi dalam kandungan yang masih berusia 7 bulan 
dianggapnya karena ibu pergi ke sungai pada saat sore menjelang malam 
(di atas jam 6 sore). Informan yang lain menceritakan pantangan yang 
dilanggarnya, yaitu mandi pada malam hari dan pergi ke sungai pada malam 
hari sehingga pada saat akan melahirkan, dia mengeluarkan banyak air dari 
kemaluannya sebelum air ketubannya pecah. Seorang ibu menceritakan 
pengalamannya ketika melahirkan. Bayinya meninggal karena ibu kelelahan 
dan kurang tidur sehingga tekanan darahnya meningkat dan didiagnosis 
oleh dokter sebagai pre-eklamsi. 

Pandangan masyarakat Toraja berdasarkan falsafah Aluk Todolo yang 
memandang keseimbangan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, 
manusia, dan lingkungan alam. Dalam konsep keseimbangan, maka 
setiap kemalangan mencari keseimbangan, yaitu terhadap diri dan dunia 
kosmosnya. 

g. Masa Nifas

Tradisi merawat ari-ari (plasenta) di masyarakat Toraja Sa’dan, yaitu 
ditanam di dalam tanah atau digantung di pohon enau. Bayi baru lahir 
yang belum memiliki nama biasanya dipanggil Bato’ untuk laki-laki dan Lai 
atau Laili untuk perempuan.

Hanya sebagian ibu nifas melakukan pemeriksaan pasca-melahirkan. 
Sesudah bersalin, perempuan Toraja Sa’dan biasanya pulang ke rumah 
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ibunya, orang tua kandungnya, agar membantu merawat bayi dan dirinya 
selama belum kuat melakukan aktivitas berat.

Dalam perawatan persalinan, masyarakat Toraja Sa’dan meng-
ombinasikan penanganan tradisional dan medis yang saling melengkapi, 
asalkan ibu dan bayi lahir selamat. Beberapa ritual harus dijalani oleh ibu 
melahirkan untuk mengusir roh-roh jahat yang dianggap akan mengganggu 
bayi atau ibu. Mereka percaya bahwa ibu hamil dan bayi baru lahir berbau 
harum sehingga menarik roh-roh jahat dan bisa menyebabkan sakit atau 
kematian. 

Tanaman Kariango, semacam umbi bangle, dipercaya sebagai pengusir 
roh halus yang berusaha mendekati ibu hamil, ibu baru melahirkan, dan 
bayi baru lahir. Biasanya Kariango disematkan pada baju ibu hamil dan bayi 
baru lahir dengan peniti. Daun jeruk dipasang di sekeliling rumah ibu 
yang baru bersalin karena bau daun jeruk dipercaya tidak disukai makhluk 
halus. Bisa juga menggunakan asam cuka tang disiramkan atau garam 
yang ditaburkan di sekeliling rumah. Ibu dengan bayi sampai balita selalu 
membawa daun Sualang ketika berada di luar rumah, seperti ke Posyandu, 
pasar, atau tempay lainnya agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

h. Menyusui dan Makanan Pendamping ASI

Air susu yang pertama kali keluar berwarna kekuningan, yaitu 
kolostrum, dianggap kotor dan harus dibuang sampai air susu yang keluar 
berwarna putih, baru disusukan kepada bayi. Sebenarnya, kolostrum 
mengandung imunitas untuk menjaga daya tahan bayi. Lama pemberian 
ASI rata-rata sejak melahirkan sampai kelahiran anak berikutnya atau 
sekitar dua tahun, bila tanpa kontrasepsi. Pemberian ASI dimaksudkan 
agar bayinya tidak sakit-sakitan.

Susu formula juga dianggap baik oleh keluarga yang memiliki bayi 
tetapi tidak dibeli karena kondisi ekonomi. Ibu yang tidak mampu membeli 
susu formula berusaha agar ASI-nya lancar sehingga kebutuhan bayi 
terpenuhi. Ibu menyusui menggunakan cara alami untuk memperlancar 
ASI, yaitu mengonsumsi sayur-sayuran yang merupakan menu sehari-
hari. 
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Adapun makanan pendamping ASI secara tradisi sudah diberikan 
sejak bayi baru lahir, seperti memberikan sedikit seduhan kopi untuk 
mengeluarkan lendir-lendir si bayi. Bahkan, beberapa bayi yang masih 
berusia 3 bulan sudah diberi bubur karena khawatir bayinya lapar karena 
menganggap ASI-nya kurang mencukupi. 

i. Konsep Sehat Sakit

Secara umum Orang Toraja Sa’dan menginginkan panjang umur 
dan sehat agar dapat mencari penghasilan sebanyak-banyaknya sebagai 
tabungan bila meninggal dan membayar tanggungan utang keluarga dalam 
upacara Rambu Solo’. 

Konsep sakit menurut Orang Toraja Sa’dan adalah terkait dengan 
apa yang dirasakan (illness), bukan persepsinya tentang penyakit (disease). 
Hal tersebut seperti yang tergambar pada motif-motif  ukiran, misalnya 
motif  Paqlolo tabang (berbentuk daun tabang) sebagai simbol harapan agar 
anak cucu sehat jasmani rohani dan terhindar dari penyakit. Ada motif  
Paqsalaqbiq ditoqmokki (berbentuk pagar bambu) sebagai simbol harapan 
agar anak cucu terhindar dari segala wabah penyakit dan marabahaya 
lainnya (Lestari, dkk., 2012).

Sementara konsep sakit menurut Goodenough (1994), setiap orang 
yang berhubungan dengan orang lain di daerah geografis atau kompleks 
sosial berbeda akan menemui hal-hal yang berbeda satu dengan lainnya. 
Walaupun ada perbedaan, terdapat fenomena yang sama, yaitu orang saling 
berbicara, memperhatikan, walaupun penjelasannya berbeda-beda. Teori 
budaya menjelaskan bagaimana frekuensi interaksi, kelanjutan interaksi, 
dan motivasi orang dalam berpartisipasi adalah untuk mempromosikan 
atau menghalangi pemahaman sebuah aktivitas. 

j. Konsep Kehidupan dan Kematian

Konsep kehidupan dan kematian bagi orang Toraja Sa’dan berkaitan 
dengan mata angin, yaitu Timur-Barat dan Utara-Selatan. Timur-Barat 
merunut arah terbit dan tenggelamnya matahari, Timur dilambangkan 
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sebagai kehidupan dan Barat sebagai kematian. Sementara arah Utara-
Selatan merunut pada arus Sungai Sa’dan yang mengalir dari hulu ke hilir 
atau dari Utara dan berakhir di Selatan. Utara adalah awal kehidupan, yaitu 
hulu Sungai Sa’dan tempat air mengalir berasal, dan Selatan menandakan 
akhir kehidupan (kematian) tempat aliran sungainya berakhir. Oleh karena 
itu, setiap bangunan di Toraja selalu mempertimbangkan arah mata angin 
agar mencapai keseimbangan dalam kehidupan dan setelah kematian. 

Orang meninggal, yang masih disimpan dan belum dilakukan upacara 
adat Rambu Solo’, dianggap sebagai To’ Makula (orang sakit). Jenazah tersebut 
diperlakukan layaknya masih hidup, seperti diajak berbicara, disajikan 
makanan dan minuman setiap hari, ditempatkan di rumah tongkonan atau 
rumah sendiri yang ditunggui anggota keluarganya sampai upacara Rambu 
Solo’. Selama belum diadakan upacara Rambu Solo’, jenazah dianggap masih 
berada di alam dunia atau belum berpindah ke puya (alam leluhur) sebagai 
Tomembali puang (arwah yang berkumpul kembali dengan leluhur). Upacara 
adat Rambu Solo’ merupakan penghormatan tertinggi dari keturunan orang 
yang meninggal untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tua, 
pendahulu, atau leluhur yang sudah meninggal (Lestari, dkk., 2012).

k. Kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir

Kematian ibu melahirkan dan/atau bayi baru lahir dianggap sebagai 
suatu kepasrahan yang tinggi kepada Sang Pencipta yang menentukan 
kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, kematian ibu melahirkan atau 
kematian bayi tidak diadakan upacara Rambu Solo’ yang memerlukan waktu 
berhari-hari, tetapi cukup sehari saja dan hanya memotong seekor kerbau 
sebagai pengorbanan. Penguburan ibu melahirkan atau bayi baru lahir 
yang meninggal langsung dilakukan pada hari yang sama. 

Zaman dahulu, dalam tradisi Toraja, bayi yang lahir mati dimasukkan 
ke dalam pohon yang getahnya berwarna putih yang dianggap sebagai air 
susu. Hal ini memiliki harapan agar anak berikutnya dapat lahir selamat 
dan tumbuh bagaikan pohon tersebut (Lestari, dkk., 2012).
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Penutup

Di wilayah Toraja Sa’dan terdapat pergeseran dalam budaya Kesehatan 
Ibu dan Anak (KIA), yaitu di ibu kota kecamatan atau wilayah perkotaannya, 
keluarga muda rata-rata memiliki 3-5 anak sedangkan di pedesaan Sa’dan 
seperti Ballopasange, Sangkaropi, Ulusalu keluarga masih memiliki 5-10 
anak. Walaupun kebanyakan ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke 
tenaga kesehatan, bidan tetapi pada saat melahirkan pilihan pertolongan 
persalinan juga berbeda. Di Kecamatan Sa’dan perkotaan atau yang dekat 
dengan Puskesmas banyak ibu bersalin yang ditolong bidan, di pedesaan di 
tolong dukun beranak, bahkan masih ada yang bersalin ditolong keluarga.

Budaya kesehatan ibu dan anak memiliki pengaruh dalam kehidupan 
orang Sa’dan Toraja yang perlu dipertimbangkan Pemerintah Pusat dan 
Daerah serta Pengambil Kebijakan dalam mempercepat penurunan angka 
kematin ibu dan bayi serta derajat kesehatan pada umumnya. Terdapat 
tradisi-tradisi positif  yang merupakan potensi atau negatif  yang bisa 
menjadi kendala dimana mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat, 
khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. 
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Pendahuluan

Suku Ngalum adalah salah satu kelompok etnis yang mendominasi 
komposisi penduduk di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, 

terutama di wilayah Distrik Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan 
Bintang.

Berbicara tentang Suku Ngalum, tentang adat istiadat, praktik hidup 
keseharian, atau pun konsep-konsep mereka tentang hidup dan kehidupan, 
menjadi sangat penting untuk dipelajari dan menarik untuk dikaji. Posisi 
Kabupaten Pegunungan Bintang dalam peringkat Indeks Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, berada pada posisi terendah, yaitu peringkat 440 dari 
440 kabupaten/kota yang dinilai pada tahun 2007. Hal ini membuka mata 
bahwa banyak hal bisa menjadi penyebab keterpurukan ini. Kajian pada 
aspek-aspek domestik dan nilai kesukuan lokal yang khas (local spesific) serta 
upaya penggalian kearifan lokal (local wisdom) bisa menjadi tonggak serta 
modal awal untuk terlepas dari jeratan ketertinggalan di segala bidang, 
terutama bidang kesehatan, dibanding dengan saudaranya setanah air.

INOVASI DALAM BALUTAN TRADISI: 
UPAYA MENINGKATKAN DERAJAT 

KESEHATAN PEREMPUAN NGALUM

Aan Kurniawan
Agung Dwi Laksono

BAB 8
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Keterpurukan di bidang kesehatan juga diwarnai oleh kondisi 
geografis Kabupaten Pegunungan Bintang yang bergunung-gunung, sulit 
dijangkau, yang kemudian berimbas pada harga-harga kebutuhan dasar 
yang melangit hingga 10 kali lipat dibandingkan harga normal di pasaran 
(harga beras per 25 kilogram di Oksibil bisa mencapai Rp1.000.000, 
sedangkan di Jawa hanya sekitar Rp200.000).  

Permasalahan lain yang turut menyumbang keterpurukan bidang 
kesehatan di daerah ini adalah sulitnya untuk mendapatkan air bersih. 
Angka cakupan pencapaian ketersediaan air bersih serta sanitasi lingkungan 
berada pada level terendah 0%. Air sepertinya menjadi sebuah kebutuhan 
yang sulit untuk diperoleh. Untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Oksibil 
mengandalkan tampungan air hujan1. Biasanya mereka membuat semacam 
tampungan air yang diletakkan di bawah talang untuk mengumpulkan air 
hujan dari atap rumah mereka. Tampungan-tampungan tersebut biasanya 
terbuat dari drum-drum bekas penampung bensin atau minyak tanah yang 
didapatkan dari Jayapura. Jarang sekali warga membuat bak penampungan 
dari semen mengingat tingginya harga semen di wilayah ini. Air yang 
terkumpul di dalam bak-bak penampungan itu dipakai oleh masyarakat 
setempat untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, 
memasak, dan semua kebutuhan lain yang memerlukan air. Ketersediaan 
air itu pun sangat bergantung pada hujan yang turun. Artinya apabila hujan 
tidak turun, maka masyarakat harus mencari cara lain untuk mendapatkan 
air.

Miris rasanya apabila menyandingkan sajian keindahan alam dengan 
kondisi keterpurukan kesehatan di wilayah ini. Inilah potret realitas tidak 
meratanya kesejahteraan di negeri ini.

1 Dalam sebuah interpretasi disebutkan bahwa orang Ngalum adalah masyarakat pencari air. Mereka 
memilih tempat tinggal mereka berdasarkan lokasi-lokasi yang mereka percaya dekat dengan air, 
yaitu tempat-tempat di mana air melimpah dan sangat mudah untuk didapatkan. Air dalam bahasa 
ngalum berarti Ok. Jika ditelaah dari kata Ok yang berarti air, maka ada hal menarik yang dapat 
dilihat. Kata Ok muncul dalam banyak nama tempat di Kabupaten Pegunungan Bintang, seperti 
Oksibil, Okbibab, Okpol, Okyop, Oklip, dan beberapa nama tempat yang lain (Kurniawan, dkk., 
2012: 53).
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Posisi Perempuan Ngalum dalam Tradisi

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan telah terkonstruksi-
kan dalam adat Suku Ngalum. Dalam beberapa aspek kehidupan Suku 
Ngalum, pembagian tersebut terlihat sangat jelas, misalnya pada pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian sebagian besar orang Ngalum 
adalah petani. Jenis tanaman yang mereka budidayakan adalah ubi-ubian. 

Dalam aspek ini dapat dilihat bahwa seorang perempuan Ngalum 
adalah perempuan tangguh. Gambaran tentang perempuan Ngalum 
adalah gambaran para perempuan pekerja keras. Mereka adalah bagian 
dari keluarga yang harus mulai bangun sebelum anggota keluarga lain 
bangun, menyiapkan makan pagi untuk anak dan sang suami, kemudian 
menyiapkan tumpukan-tumpukan sayur, ubi-ubian, dan segala jenis hasil 
kebun yang dapat dijual di pasar ke dalam noken-noken2, memikul berkuintal-
kuintal hasil kebun tersebut dan berjalan puluhan kilometer jauhnya 
menuju pasar. Saat hari menjelang siang, mereka harus segera kembali 
ke rumahnya. Pada saat itulah mereka harus mengumpulkan hasil-hasil 
kebun yang akan dijual pada hari berikutnya di pasar. Seluruh kegiatan 
tersebut tetap mereka lakukan pada saat hamil, bahkan sampai dengan hari 
menjelang melahirkan. 

Pemisahan yang sangat jelas antara peran seorang laki-laki dan 
perempuan dalam adat Suku Ngalum juga terlihat dari rumah adat mereka. 
Kurniawan, dkk. (2012) menuliskan bahwa pemisahan, mulai dari kegiatan 
yang bersifat rituil sampai dengan posisi-posisi tertentu di dalam rumah 
tinggal, terjadi dalam pola tempat tinggal orang Ngalum3. Pada rumah 

2  Noken adalah tas khas yang dapat ditemukan di hampir seluruh tempat di Papua. Untuk Suku 
Ngalum, noken mempunyai nilai kultural tersendiri. Noken adalah simbol perempuan. Selain 
berfungsi sebagai tas yang multifungsi (mulai dari membawa barang, hasil kebun, bahkan bayi, 
noken juga berfungsi sebagai mas kawin).

3  Suku Ngalum mengenal beberapa jenis rumah dalam pola tempat tinggal mereka, yaitu: 1) Abip 
atau rumah induk tempat seluruh anggota keluarga tinggal, 2) Bokam atau rumah adat khusus 
kaum pria yang biasanya digunakan untuk musyawarah adat atau inisiasi, dan 3) Sukam atau rumah 
adat perempuan yang digunakan untuk kaum perempuan dalam masa kewanitaan mereka (lebih 
lanjut lihat Kurniawan, A., dkk. 2012:19).
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orang Ngalum, dapat dilihat pembagian ruang yang jelas antara wilayah 
laki-laki dan perempuan. Pembagian wilayah antara kaum pria dan wanita 
dapat terlihat dari ruang-ruang pada setiap rumah. Hal ini dimaksudkan 
agar kepentingan kaum pria dan wanita tidak tercampur, terutama ketika 
wanita baru saja selesai mengalami masa menstruasi atau masa melahirkan. 
Dalam kepercayaan orang Ngalum, ketika wanita sedang berada dalam 
masa tersebut, mereka membawa darah kotor yang bisa membawa penyakit 
pada keluarga. Apabila mereka berada di wilayah kaum pria atau wilayah 
keluarga, maka penyakit yang mereka bawa akan tertular kepada anggota 
keluarga lainnya dan membawa dampak buruk bagi kesehatan seluruh 
keluarga. 

 “Iya jangan sampai itu ya kaum ibu itu menginjak bayangan dari kaum 
laki-laki sehingga laki-laki itu tidak sehat. Yang lain itu, jangan sampai pada 
saat-saat menstruasi itu pada saat-saat itu juga kalau seandainya kami sama-
sama keluar masuk dari satu pintu itu jangan sampai sisa-sisa kotoran dari 
itu jangan sampai mereka kasih makan saya yang dikasih makan itu, itu 
kepercayaan saja, yang dikasih makan itu bukan dari ibu itu tapi dari satu lagi 
semacam ging, itu takutnya di situ, jadi harus bikin pintu sendiri.”

Segregasi yang kuat secara gender yang telah terkonstruksikan 
tersebut pada akhirnya menempatkan perempuan Ngalum pada posisi 
yang mengharuskan mereka menjadi perempuan tangguh. Dalam banyak 
hal sering kali muncul dikotomi urusan laki-laki dan urusan perempuan  
dan kedua hal tersebut tidak boleh bercampur satu dengan yang lain. 

Dikotomi tersebut juga terjadi dalam bidang kesehatan. Kesehatan, 
dalam hal ini kesehatan reproduksi dan juga kesehatan ibu dan anak, 
sering kali menjadi urusan perempuan. Kurniawan, dkk. (2012) dalam 
penelitiannya mengungkapkan bahwa sering kali ditemukan beberapa 
kasus ketika masa menstruasi atau kehamilan seorang perempuan tidak 
diketahui oleh pihak laki-laki. 
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Perempuan Ngalum dan Kesehatan

Dengan kondisi tersebut, upaya pencarian kesehatan terutama untuk 
kaum perempuan menjadi sebuah usaha yang tidak mudah. Kesehatan 
dalam pandangan orang Ngalum adalah sebuah sinergi antara kehidupan 
yang sekarang mereka jalani dengan adat setempat yang masih berlaku. 
Dalam bahasa Ngalum, sehat adalah yep, sedangkan sakit adalah yol. 
Kondisi sehat secara umum dapat diartikan sebagai kondisi siap kerja, 
yaitu kondisi ketika seseorang masih dapat beraktivitas secara normal dan 
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. 

Konsep mengenai  kesehatan dalam pandangan orang Ngalum dapat 
ditelaah dari beberapa faktor dan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu konsep 
kesehatan modern dan tradisional. Secara modern, orang Ngalum—
dalam hal ini adalah masyarakat Oksibil—telah mengenal konsep-konsep 
kesehatan yang diperkenalkan oleh dunia medis saat ini. Masuknya arus 
modernisasi yang cukup deras seiring dengan berkembangnya daerah ini 
menjadi kabupaten baru telah membawa perubahan yang cukup besar 
dalam hal kesehatan bagi orang Ngalum. 

Hadirnya pelayanan kesehatan di daerah ini secara umum harus 
berhadapan dengan kondisi geografis, faktor cuaca, dan sarana transportasi 
yang sulit. Daerah yang bergunung-gunung sering kali menjadi hal yang 
dikeluhkan oleh pihak pelayan kesehatan di daerah ini dan disebut-sebut 
sebagai sebuah hambatan terbesar. Hal tersebut diperparah dengan akses 
transportasi yang sangat terbatas, seperti dikatakan oleh salah seorang 
informan berikut. 

“... pelayanan kesehatan saat itu memang sampai dengan hari ini ya kondisinya 
tidak terlalu banyak yang berubah karena banyak kendala yang kami hadapi 
baik itu kita lihat dari kondisi geografis, kemudian sarana prasarana kesehatan 
yang ada selain itu juga tenaga. Sampai dengan 2003 setelah pemekaran, 
daerah Pegunungan Bintang sudah terpisah dari Jayawijaya ... ya sampai 
dengan tahun 2003 kurang lebih sudah 9 tahun kabupaten ini mendukung 
pada pembangunan bidang kesehatan, kurang lebih 9 tahun memang belum 
berjalan secara optimal artinya masih banyak kendala yang kami hadapi 
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baik itu dari kondisi geografis daerah ini kemudian dari fasilitas kesehatan 
kemudian apa namanya tenaga dan yang terpenting di sini adalah biaya untuk 
menunjang pembangunan kesehatan Pegunungan Bintang, tapi secara umum 
bahwa pelayanan kesehatan sampai pada saat ini apa namanya sedikit demi 
sedikit kita sudah mulai tingkatkan .…” 

Wajah pelayanan kesehatan di Distrik Oksibil bisa dikatakan terbaik 
untuk seluruh daerah Pegunungan Bintang. Sebuah rumah sakit, yang 
merupakan pengembangan dari Puskesmas plus yang telah dilengkapi 
dengan ruang bersalin yang memadai, telah berdiri di Oksibil sejak tahun 
2011. Rumah sakit ini terletak di wilayah Mabilabol, pusat keramaian 
Distrik Oksibil. 

Dengan adanya dukungan fasilitas kesehatan modern tersebut, 
pemahaman masyarakat mengenai sakit dan sehat tentu saja telah 
mengikuti konsep kesehatan secara umum (baca: modern). Masyarakat, 
terutama ibu dan kaum perempuan, sebenarnya sudah tahu bahwa mereka 
dapat memanfaatkan rumah sakit ini ketika mereka akan memeriksakan 
kehamilan, mencari pertolongan untuk melahirkan, atau mendapatkan 
pemeriksaan post-partum. Akan tetapi, dengan segala kesulitan dalam hal 
akses, pada akhirnya mereka harus kembali ke cara-cara yang telah mereka 
kenal sejak dahulu kala, yaitu kembali ke tradisi. Dalam budaya Ngalum, 
masyarakat telah mengenal cara-cara untuk memperoleh kesehatan. 
Kesehatan dapat diperoleh dengan cara memelihara alam, mengonsumsi 
makanan yang menurut tradisi dapat memberi kesehatan, mengikuti ritus-
ritus adat, dan lain sebagainya. Kepercayaan semacam inilah yang masih 
kuat berkembang dalam kehidupan orang Ngalum. Promosi kesehatan 
pun akhirnya harus berhadapan dengan kepercayaan yang masih kuat 
tersebut. 

Selain itu, situasi politik panas yang secara umum dirasakan di Papua 
pun turut menyumbang sulitnya pelayanan kesehatan untuk diterima di 
wilayah ini. Sebut saja isu antara Amber (pendatang) dan Komin (masyarakat 
asli)4, antara si “Rambut Lurus” dan Keriting. Stigma dan persepsi-persepsi 

4  Akhmad (2005) menjelaskan konsep Amber dan Komin dalam kehidupan sosial masyarakat Papua. 
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negatif  pun muncul sebagai akibat hal tersebut. Kecurigaan demi kecurigaan 
terhadap si “rambut lurus” melingkupi kehadiran tenaga kesehatan di 
wilayah ini. Akhirnya, dampaknya juga pada kepercayaan masyarakat akan 
pelayanan KIA yang notabene diberikan oleh para amber di wilayah ini. 
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Bidan Koordinator untuk 
wilayah Pegunungan Bintang, dari seluruh tenaga kesehatan di Distrik 
Oksibil, 20% di antaranya adalah pendatang. 

Kearifan Lokal, Sebuah Strategi menuju Sehat

Kondisi kesehatan, khususnya dalam hal ini kesehatan ibu dan anak, 
tidak bisa hanya dilihat dari sisi medis. Kondisi kesehatan ibu dan anak tidak 
dapat dilepaskan dari ruang lingkup sosio-kultural yang melingkupinya, 
dalam hal ini budaya masyarakat yang menjadi pelaku dalam kehidupan 
sosial pada suatu masyarakat tertentu. 

Kebudayaan, menurut Koentjaraningrat (2000) merupakan “ke-
seluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka 
kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. 
Dalam definisi lain, Clifford Geertz (1992) mengatakan bahwa kebudayaan 
merupakan sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam 
bentuk simbolik, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, 
melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap 
kehidupan. Kebudayaan merupakan sebuah sistem, dan sistem itu 
terbentuk oleh perilaku, baik itu perilaku badan maupun pikiran. Dan 
hal ini berkaitan erat dengan adanya gerak masyarakat, yaitu pergerakan 
yang dinamis dan dalam kurun waktu tertentu akan menghasilkan sebuah 
tatanan atau pun sistem tersendiri dalam kumpulan masyarakat.

Kata Amber dan Komin sebenarnya berasal dari bahasa Biak. Amber bisa diartikan sebagai para 
pendatang atau orang setempat yang telah pergi selama beberapa waktu dan kembali dalam kondisi 
sukses. Namun, penyebutan Amber dalam kehidupan sehari-hari biasanya lebih mengarah pada 
penyebutan para pendatang. Sementara Komin berarti masyarakat asli. Dikotomi ini menjadi isu 
yang sungguh-sungguh diperhatikan oleh masyarakat setempat mengingat situasi politik setempat 
yang sering kali naik turun dan sering dihubung-hubungkan dengan hal ini. 
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Lebih lanjut, J.J. Honigmann (dalam Koenjtaraningrat, 2000) 
membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu: (1) ideas, (2) activities, 
dan (3) artifact, dan ini diperjelas oleh Koenjtaraningrat (2000) yang 
mengistilahkannya dengan tiga wujud kebudayaan, yaitu pertama, wujud 
kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, 
nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, wujud 
kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 
manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda 
hasil karya manusia.

Dalam hal ini, wujud kebudayaan seperti yang telah diungkapkan oleh 
Koentjaraningrat (2000) tersebut dapat dilihat pada praktik pertolongan 
persalinan yang masih dilakukan secara adat oleh orang Ngalum. Dalam 
adat Ngalum, seorang ibu suku Ngalum yang akan melahirkan tidak 
diperbolehkan melahirkan anaknya di dalam rumah sendiri. Secara adat 
ia harus melahirkan anaknya dalam sebuah rumah khusus yang disebut 
sukam. Sukam adalah rumah khusus perempuan. Secara khusus rumah ini 
diperuntukkan bagi kaum perempuan ketika mereka sedang berada dalam 
masa kewanitaan mereka, seperti pada saat menstruasi dan beberapa 
hari setelah melahirkan. Dalam kepercayaan orang Ngalum, seorang 
perempuan yang sedang dalam masa kewanitaannya dipercaya membawa 
suatu jenis penyakit yang berbahaya bagi anggota keluarga yang lain. 
Oleh karena itu, dalam masa-masa itu mereka harus memisahkan diri dari 
keluarga mereka. 

“... Tidak bisa. Mama pu darah waktu mens atau kotoran dari anak waktu 
bongkar (melahirkan) ada penyakit. Kalau mama masak, bapa, anak sakit. 
Macam sakit panas malaria ....”

Rumah khusus ini dibangun tidak jauh dari rumah induk (abip), 
biasanya hanya beberapa meter jauhnya dari rumah induk. Kaum laki-
lakilah yang membangun rumah ini. Bentuk bangunannya tidak berbeda 
jauh dari bentuk rumah utama, hanya ukurannya lebih kecil. Biasanya 
sebuah sukam berukuran kurang lebih 2 x 2 meter. Tidak semua keluarga 
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dalam satu rumpun iwol memiliki sukam. Biasanya sebuah sukam dibangun 
untuk memenuhi kebutuhan sebuah keluarga besar. 

Gambar 8.1.

Sukam Suku Ngalum

Pada saat ibu merasa akan melahirkan, maka ibu pun langsung 
menuju sukam. Ketika ibu menuju sukam biasanya pihak keluarga, baik 
suami maupun anak, memberitahukan kepada tetangga atau dukun 
untuk segera menyusul ke sukam guna membantu proses persalinan ibu. 
Seseorang yang hendak masuk ke dalam sukam tidak boleh membawa apa 
pun kecuali daun-daun yang akan digunakan selama berada dalam sukam 
(Kurniawan, 2012).

Proses melahirkan dalam sukam dibantu oleh beberapa perempuan. 
Mereka adalah tetangga, anggota keluarga, dan seorang dukun. Selama 
proses ini berlangsung hanya kaum perempuan yang bisa berada di dalam 
sukam untuk membantu si ibu melahirkan. Sementara kaum laki-laki 
menyiapkan bahan makanan dan kayu bakar untuk digunakan selama ibu 
tersebut berada dalam sukam. Kayu bakar dan bahan makanan hanya boleh 
ditaruh dekat sukam dan yang boleh membawa masuk ke dalam sukam 
hanya kaum perempuan.

Proses melahirkan dilakukan dalam posisi jongkok. Kedua tangan ibu 
berpegangan pada seutas tali yang digantungkan di atap sukam. Dukun akan 
berada di depan ibu untuk menangkap bayi, satu atau dua orang perempuan 
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berdiri di belakang ibu untuk 
menopangnya, sedangkan be-
berapa perempuan lain akan 
membantu dari samping ibu 
tersebut. 

Gambar 8.2.

Ibu Suku Ngalum yang Sedang 

Melahirkan di Dalam Sukam

Keseluruhan proses pertolongan persalinan tersebut dilakukan 
hampir tanpa bantuan tenaga medis satu orang pun. Peran dukun dan 
masyarakat sekitar tempat ibu tersebut tinggal sangat besar dalam 
menolong keselamatan ibu dalam melahirkan. Keharmonisan dan gotong 
royong adalah kunci utama dalam kondisi ini.

Selain pertolongan persalinan melalui sukam, masyarakat Ngalum 
juga menggunakan bahan-bahan dan alat yang dapat diambil dari alam 
sekitar yang dipercaya bermanfaat untuk kesehatan. Salah satu contohnya 
adalah daun gatal (Laportea Indica). Tanaman yang termasuk dalam famili 
Urticaceae ini dipergunakan masyarakat seperti koyo yang ditempelkan 
pada bagian tubuh yang dirasakan pegal. Efek yang ditimbulkan adalah 
gatal-gatal yang pada akhirnya berujung pada hilangnya semua rasa lelah. 
Tanaman ini sebenarnya telah dikenal tidak hanya di wilayah Pegunungan 
Bintang, tapi seluruh Papua, bahkan Maluku. 

Secara ilmiah, daun gatal memiliki kandungan kimiawi seperti monoridin, 
tryptophan, histidine, alkaloid, flavonoid, asam formiat, dan authraguinones. Asam 
semut ini terkandung di dalam kelenjar “duri” yang ada pada permukaan 
daun. Saat “duri” tersebut mengenai tubuh, asam semut dalam kelenjar 
itu terlepaskan dan memengaruhi terjadinya pelebaran pori-pori tubuh. 
Pelebaran pori-pori ini rupanya merangsang peredaran darah (Afandi, 
2012).
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Kearifan lokal lain dipelopori oleh ibu bupati selaku Ketua Penggerak 
PKK Kabupaten yang memutuskan daun yamen sebagai salah satu suplemen 
wajib yang diberikan kepada ibu hamil dan anak-anak sebagai bahan PMT 
(pemberian makanan tambahan) di Posyandu. Sayuran asli Pegunungan 
Bintang ini terbukti mengandung banyak kalsium.

Pemanfaatan alam dan cara-cara tersebut memang telah diturunkan 
dalam tradisi Suku Ngalum dan masih dijalankan sampai dengan saat 
ini. Inilah salah satu strategi yang terbaik bagi masyarakat Ngalum untuk 
mencapai derajat kesehatan yang baik di tengah berbagai kekurangan dan 
permasalahan yang melingkupi kehidupan mereka. 

Inovasi Lokal untuk Mendongkrak Status 
Kesehatan

Dengan keseluruhan aspek hidup dan kehidupan yang serba-minimal, 
bukan berarti pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat, diam 
saja. Ada beberapa upaya kreatif  untuk mendekatkan upaya pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat.

Dahulu pernah ada upaya pendirian rumah singgah di Distrik 
Oksibil untuk mendekatkan ibu hamil pada pelayanan kesehatan. Hal ini 
diungkapkan oleh seorang Bidan. Bidan lulusan P2B (tenaga bidan setara 
lulusan SLTA) ini menyebutkan bahwa pada tahun 2008-2009 sempat 
didirikan rumah singgah dalam bentuk honai (rumah khas adat tanah 
Papua) untuk menampung ibu hamil dari luar Distrik Oksibil yang di 
wilayahnya tidak tersedia tenaga kesehatan. Tetapi sayang, fasilitas rumah 
singgah ini pada saat sekarang menjadi tidak menarik lagi bagi ibu hamil, 
dengan alasan yang bagi petugas kesehatan sendiri merasa kurang jelas.

Pada tahun yang sama, sekitar tahun 2008-2010, bidan berputra dua 
ini menyebutkan bahwa dalam rangka Gerakan Sayang Ibu (GSI) pernah 
dilakukan upaya sweeping ibu hamil risiko tinggi di seluruh wilayah kabupaten 
untuk dirujuk ke rumah sakit di Jayapura. Tetapi, sejak tahun 2010 upaya 
ini tidak lagi dibiayai oleh pemerintah kabupaten, karena mahalnya biaya 
rujukan yang menggunakan transportasi udara, karena tidak tersedianya 
alternatif  jalur transportasi lainnya.
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Menurut Kadinkes, sejak tahun 2009, pemerintah setempat 
mengajukan kepada Kementerian Kesehatan untuk mendirikan kelas 
khusus Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dan Sekolah Kebidanan 
yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Biak. Kenapa 
mengajukan hanya SPK yang setara SLTA? Bukankah pendidikan 
kesehatan saat ini minimal harus setara Diploma 3? Pilihan ini bukannya 
tanpa alasan. Minimnya sumber daya dengan pendidikan yang memadai 
membuat pilihan ini jauh lebih masuk akal. Akhirnya pada tahun 2012 
izin didapatkan dari Kementerian Kesehatan (PPSDM). Maka dimulailah 
proses rekruitmen dan seleksi putra-putri daerah setempat dengan cara 
mengambil 2 sampai 3 orang lulusan terbaik SLTP di setiap distrik dan 
semuanya dibiayai APBD setempat. Nantinya, mereka akan disekolahkan 
dan diasramakan di Kota Biak.

Selain beberapa upaya inovasi tersebut, pemerintah kabupaten juga 
akan membiayai penuh siapa saja putra daerah yang mampu menembus 
Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih (FK Uncen) di Jayapura, 
termasuk menyekolahkan spesialis bagi tenaga dokter umum yang mau 
ditempatkan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada saat ini ada sekitar 
12 mahasiswa FK Uncen yang dibiayai, dan hanya dua yang baru mencapai 
Sarjana Kedokteran (dokter muda).

Inovasi lain yang cukup “gila” disampaikan oleh seorang dokter. 
Menurut pengakuan dokter tersebut, Dinas Kesehatan sempat membuat 
pelatihan dukun bayi untuk Asuhan Persalinan Normal (APN), yang tentu 
saja tidak mempergunakan dana dari pemerintah. Alasannya sederhana 
saja, 

“Saya belum pernah mendengar lonceng gereja berbunyi yang memberitahukan 
ada kasus kematian bayi saat persalinan ....” 

Karena persalinan ke tenaga kesehatan, berdasarkan hasil survei 
Riskesdas pada tahun 2007, hanya 10%, siapa lagi yang berperan menolong 
persalinan sisanya, sebanyak 90%, selain dukun? Menurutnya, kebanyakan 
kematian bayi di kabupaten ini terjadi dalam kisaran waktu dua minggu 
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sampai satu bulan setelah lahir, bukan pada saat persalinan. Mungkin pada 
saat kisaran waktu inilah peran tenaga kesehatan lebih diperlukan.

Penutup

Budaya atau kebiasaan terkait kehidupan bermasyarakat di Suku 
Ngalum Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengikuti perkembangan 
modernisasi. Budaya tradisional sudah mulai ditinggalkan. Mereka 
mempercayai cara-cara modern dalam sistem pengobatan, terbukti dari 
pemanfaatan obat-obatan dan cara pengobatan modern yang mereka 
pergunakan, namun di satu sisi, cara tradisional seperti melahirkan di 
sukam masih dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Secara umum, masyarakat masih kurang paham akan pengetahuan 
dan pemahaman tentang kesehatan terutama terkait dengan beberapa 
penyakit, pencegahan, dan pengobatan beberapa penyakit menular dan 
juga pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi pada 
remaja dan pasangan yang belum mempunyai anak. Selain itu, ibu-ibu juga 
masih kurang paham akan cara menjaga kesehatan selama masa kehamilan, 
melahirkan, dan setelah melahirkan. Pengetahuan dan pemahaman yang 
masih kurang tersebut berdampak pada masih kurangnya kesadaran ibu 
dalam melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan pada saat hamil dan 
setelah melahirkan.

Dampak lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman tersebut 
adalah masih adanya kepercayaan terhadap beberapa makanan yang 
tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena bisa menjadi penyebab 
kematian. Dan hal yang paling memprihatinkan adalah masih banyak ibu 
melahirkan dengan ditolong oleh keluarga sebagai tenaga penolong pada 
saat melahirkan.

Faktor lainnya yang memengaruhi adalah faktor kurangnya 
kemampuan secara ekonomi untuk mengakses fasilitas dan tenaga 
kesehatan, faktor jarak rumah yang jauh dan sulit dari fasilitas dan tenaga 
kesehatan, serta ketidakpuasan masayarakat terhadap pelayanan kesehatan. 
Kondisi pelayanan di Puskesmas yang tidak sesuai dengan harapan 
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karena tidak mendukung nilai dan norma yang mereka anut (merasa 
malu melahirkan di fasilitas kesehatan), serta ketidakpuasan masyarakat 
terhadap obat yang disediakan perlu direspons positif  oleh Puskesmas. 
Ketidakpuasan terhadap pelayanan Puskesmas menyebabkan masyarakat 
enggan memanfaatkan Puskesmas meskipun pelayanan kesehatan diberi-
kan secara gratis. 

Kesehatan merupakan satu dari sekian persoalan yang harus dihadapi 
masyarakat Oksibil. Pelayanan kesehatan harus berhadapan dengan 
kondisi geografis yang ekstrem, akses transportasi yang terbatas, sarana 
kesehatan yang minim, serta adat dan arus modernisasi yang sering kali 
berseberangan. Meski masih minim, apabila ditinjau dari ketersediaan 
fasilitas kesehatan, Distrik Oksibil bisa dikatakan memiliki akses pelayanan 
kesehatan yang lebih baik daripada daerah lain di Pegunungan Bintang. 
Selama satu tahun terakhir, Distrik Oksibil sudah memiliki sebuah rumah 
sakit yang merupakan pengembangan dari Puskesmas plus. Dukungan 
tenaga kesehatan yang tersedia di rumah sakit ini bisa dikatakan cukup 
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di sekitarnya, 
khususnya daerah-daerah yang dekat dengan rumah sakit, atau pusat 
keramaian Distrik Oksibil dalam radius 2 km2. 

Suku Ngalum di Oksibil adalah sebuah potret kecil wajah kesehatan 
ibu dan anak di negeri ini yang masih terkendala berbagai keterbatasan. Hal 
ini merupakan fakta bahwa banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan 
terkait persoalan kesehatan ibu dan anak. Masih banyak perbaikan yang 
harus dilakukan. Tidak ada yang perlu dipersalahkan ketika kerja keras 
yang dilakukan tidak sejalan dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. 
Persoalan kesehatan tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan datang 
dan membawa ratusan tenaga dan bantuan peralatan kesehatan. Perlu 
bangunan keyakinan dan kepercayaan untuk dapat memosisikan pelayanan 
kesehatan pemerintah sebagai sebuah pilihan yang dilakukan dengan 
penuh kesadaran, sejalan, dan bisa berkompromi dengan praktik-praktik 
kesehatan tradisional yang sudah menjadi kebiasaan. 
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