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ABSTRACT 

 
Background :The caring behavior is very important and 30% of marasmic kwashirokor 
occur to welfare families due to negative behavior. The study was conducted at an 
isolated mountain area in Barru regency. 
 
Objective : The objectives of the study was to identified the concept nutritional behavior 
pattern to children under two years old from the family, nutritional knowledge, belief, food 
consumption and its relation to food and cultural chains. 
 
Methods : The study was qualitative by ethnography. The number of informants was 16 
mothers and 4 review informants selected by snowball sampling. The data were collected 
through in-depth interview and focus group discussion. 
 
Results : The results of the study indicate that the breastfeeding is generally done 
whenever the child cries, unscheduled, and colostrums is not given to the baby because 
they believe that it will make the baby suffer from stomach ache and diarrhea. The 
provision of complementary breastfeeding is generally porridge to the children of 6-7 
months old and beyond. Pre-lactation before the breast feeding is honey and tea to make 
the child not cry, not feel hungry, and grow up quickly. It is a taboo for the pregnant 
mothers to consume Moringa oleifera), squids, shrimps, chilly sauce with coconut milk, 
and meat. The essence of this is that to make the delivery smooth and the baby’s head is 
not full of fat. The belief to use Caloppeng baku-baku leaves (Buginese), Eugenia Curini 
Merr (Latin) is meant to accelerate the breast milk. 
 
Conclusion : It can be concluded that the breastfeeding pattern is unscheduled and 
provided any time the baby cries. The provision pattern of complementary breastfeeding 
is porridge. It is recommended to preserve and make use of colostrums, various 
supplementary foods, traditional medicine, and consumption of various foods as the 
application of health behavior. 
 
Key words: Nutritional behavior pattern, breastfeeding and complementary breastfeeding 
children under two years old. 

 
 
PENDAHULUAN 
 
Cara hidup manusia dipengaruhi oleh Iklim 
terwujudkan dalam bentuk rumah, alat 
perhubungan, aktifitas, waktu aktifitas, tempat 
aktifitas, jenis tumbuhan atau hewan yang 
dimakan, dan sebagainya  (Nanampek, 2004). 
Penyediaan makanan di rumah tangga 
dipengaruhi oleh perilaku konsumsi. 
Masyarakat pedesaan menerima dan mewarisi 
pola konsumsi secara turun temurun. Pola 
konsumsi adalahi susunan makanan yang 

dimakan setiap hari oleh seseorang untuk 
mencukupi kebutuhan zat gizi (Ishak, 1999). 
Pola asuh dipengaruhi oleh lingkungan, 
genetika,  kebiasaan makan dalam keluarga. 
Ibu adalah pengasuh utama dan membentuk 
persepsi, sikap, dan perilaku makan pada 
anak (Ieda, 1996). Gizi buruk pada masyaakat 
mampu disebabkan oleh perilaku asuh 
(30%).Moeloek, 2000,. 
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 Pola kebiasaan makan adalah tingkah 
laku manusia atau kelompok manusia dalam 
memenuhi kebutuhannya akan makan; 
meliputi sikap, kepercayaan dan pemilihan 
makanan (Khumaidi, 1989), dan kebiasaan 
makan dipengaruhi oleh faktor budaya meliputi 
cara seseorang berpikir atau berpengetahuan, 
berperasaan, dan berpandangan tentang 
makanan. Apa yang ada dalam pikiran, 
perasaan dan pandangan, kemudian 
dituangkan dalam bentuk tindakan memilih 
dan makan. Faktor sensori suatu makanan 
meliputi kenampakan, warna, bau, rasa, 
tekstur, suhu dan nilai gizi sangat penting 
(Kuntjaraningrat, 1985), dan pola konsumsi 
dan kebiasaan makan umumnya dipengaruhi 
berbagai faktor, antara lain adalah (1) 
lingkungan alam; (2) bahan makanan tersedia; 
(3) pertimbangan ekonomi; (4) adanya 
pantang dan tabu; (5) pendidikan dan 
kesadaran gizi. Faktor ekonomi dan non 
ekonomi saling berpengaruh, bahkan faktor 
sosial budaya sangat dominan (Handajani, 
1994). 
 Salah satu faktor yang mempengaruhi 
suksesnya pemberian ASI adalah memberikan 
ASI setengah jam pertama setelah lahir. Hasil 
penelitian menunjukkan hanya 8,3% bayi 
mendapat ASI setengah jam pertama setelah 
lahir (Depkes, 2003), dan penelitian pada 
masyarakat Bugis Mandar, menemukan pola 
pengasuhan makanan anak pada sub etnik ini 
adalah pola pengasuhan lepas. Pola 
pengasuhan lepas adalah pola pemberian 
makanan yang memungkinkan anak sedini 

mungkin mandiri dalam mengasuh 
makanannya, Pola ini dianggap salah satu 
hipotesis yang menerangkan kausa tingginya 
angka berat badan rendah pada anak 
(Hamzah, 2000). Salah satu faktor yang 
berhubungan dengan status gizi secara tidak 
langsung  adalah pola asuh yang tidak 
memadai  (Atmarita dan Fallah, 2003).  
 Penelitian pemberian Air Susu Ibu dan 
Pendamping Air Susu Ibu pada anak di Barru 
Sulawesi Selatan (Thaha, 2001), di peroleh 
hasil hampir seluruh anak pernah memperoleh 
ASI (99%) umumnya pada 24 jam pertama 
(60%). Sebagian besar ibu memberikan 
makanan prelaktal kepada bayinya (75%) 
umumnya berupa air putih dan madu (48% 
dan 33%), makanan padat mulai diberikan 
pada bayi 4-5 bulan (51%) dan meningkat 
menjadi 94% pada saat bayi berumur 6-8 
bulan, dan umur  18-23 bulan masih terdapat 
70% anak yang menyusu. Jumlah asupan 
Kalori makanan pendamping ASI lebih rendah 
dari RDA (Recommended Dietary Allowances) 
anak umur diatas 9 bulan dan asupan protein 
memenuhi jumlah yang dianjurkan, sedangkan 
asupan lemak tampak masih rendah.  
 Tujuan penelitian ini adalah menemukan 
konsep pola asuhan gizi pemberian ASI dan 
MP-ASI anak baduta keluarga etnik Bugis 
Manuba menurut musim, geografis dan 
budaya dengan tujuan untuk menemukan 
konsep pola asuhan gizi pemberian ASI dan 
MP-ASI dari perubahan musim, geografis dan 
budaya.

  
BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
metode studi etnografi. Pendekatan ini 
digunakan untuk menggali konsep pola 
asuhan gizi pemberian ASI dan MP-ASI anak 
Baduta dengan rantai pangan oleh perubahan 
musim, kondisi geografis dan budaya. Proses 
memperoleh data dilakukan dengan 
wawancara mendalam dan focus group 
discussion. Informan adalah  ibu dan atau 
pengasuh baduta umur 0-23 bulan, 
pengamatan langsung ke rumah informan 
utama untuk oleh peneliti dan enumerator 
terlatih. Validasi data dengan triangulasi 
sumber yaitu informan kunci (informan review) 
sebagai cross-check yaitu pemuka/tokoh 
masyarakat (kepala desa dan kepala dusun), 
dukun senior dan bidan. Bentuk pertanyaan 
adalah terstruktur open ended (Structured and 
open ended question).  

 Lokasi penelitian di Kabupaten Barru 
Kecamatan Mallusetasi Desa Manuba 
mewakili etnik Bugis Manuba. Alasan 
pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan 
letak geografis dan dihuni oleh warga 
masyarakat Manuba. Waktu penelitian bulan 
Nopember 2004 s.d. Pebruari 2005. Informan 
dalam penelitian yaitu : (1) Ibu baduta dan 
atau pengasuh  (16 orang) ; tidak dibedakan 
status sosial dan ekonomi, mempunyai anak 
satu atau lebih dan berumur 0-23 bulan dan 
masih mempunyai ibu atau orang tua 
informan, telah menetap lebih dari 2 tahun 
ditempat penelitian, cakap berkomunikatif 
dalam berbahasa daerah dan Indonesia,  
bersedia diwawancarai sampai selesai 
(informed concern)  (2) Pemuka/Tokoh 
Masyarakat, Dukun Senior dan Bidan (4 
orang)

 
 

47 



Media Gizi Pangan, Vol. XI, Edisi 1, Januari – Juni 2011  Nutritional behavior pattern, breastfeeding 

HASIL PENELITIAN  
Pola Menyusui dalam Pemberian ASI 

Pola menyusui etnik Bugis Manuba 
untuk pemberian ASI ditransfer dari leluhurnya 
(ibu nenek, nenek, orang tua ke calon ibu atau 
ibu baduta, dan dilakukan ketika waktu 
mengasuh bayi atau anak yang dilahirkannya, 
kemudian dituangkan dalam pelaksanaan 
perilaku sehari-harinya dan dipraktekkan dari 
generasi ke generasi berikutnya, sehingga 
terbentuklah pola pemberian ASI secara 
spesifik. Hasil peneliti, seperti penuturan 
informan berikut ini:      

“Ripassusu anae, lima atau italai uluna, 
lima abiota itaro borina, susu atau riolo 
ripassusu nasaba nanrena, purai atau 
ripassusu, susu abio ripasiselle nasaba kajuna 
mapakoro batuanna” (“Menyusui anak tangan 
kanan dipegang kepalanya, tangan kiri 
dipegang pantatnya, menyusui payudara 
kanan duhulu karena sebagai nasinya dan 
bergantian dengan payudara kiri karena 
sayurnya, maknanya seperti itu”). (FT, 24 
tahun) 

“Kalau saya pak" dibersihkan dulu 
payudara (tete) kedua-duanya pakai air, 
setelah itu baru saya menetekkan anakku, 
kedua payudara kanan dan kiri, dimana kalau 
ada yang keras, menetes dan dirasakan agak 
berat, itu dahulu yang diberikan pada anak 
saya pak” (SR, 37 tahun) 

“Wettunna matekko wattakkaleku 
tudangnga riwai ripassusu anakku, biasa lokka 
leu ilaleng kamarae ripassusu” (“Waktu sakit 
badan saya karena lama duduk menyusui, 
maka saya berbaring dikamar untuk menyusui” 
(SRN, 35 tahun) 

“Yang diajarkan orang tua saya pada 
waktu itu pak" mengenai cara memelihara, 
merawat, menggendong, cara menyusui dan 
memberi makan anak saya pak", dan sudah 
membudaya disini selalu diajarkan oleh nenek, 
dukun, orang tua kami” (SR, 37 tahun) 

 
Waktu Pemberian ASI 
 Pola pemberian ASI pada bayi atau 
anak ibu baduta etnik Bugis Manuba umumnya 
adalah setiap anak menangis, dimana dan 
kapan saja menginginkan anak langsung 
disusui dan menyusui tidak membutuhkan 
tempat-tempat khusus seperti ruangan 
tersendiri di dalam rumah dan tidak dijadwal 
pemberiannya (on demand), seperti penuturan 
informan: 

“De’ma itentukangngi wettunna 
ripassusu pa’, kerra’ni anae ripassusuni” 
(“tidak ditentukan waktunya bayi untuk disusui, 

kalau menangis bayi lansung disusui”). (SL, 39 
tahun) 

“Riolo lettu makkukue wettunna bosi 
tama wettunna tekka pada-pada wettunna 
ripassusu ana-anae” (“Waktu dahulu sampai 
sekarang musim hujan dan kemarau waktu 
menyusu anak sama saja”). (SRN, 35 tahun) 

“Pemberian ASI musim hujan dan 
musim kemarau pengalaman ketiga anak saya 
sama saja waktu pemberiannya, tetapi anak 
saya laki-laki lama sekali menetek dari pada 
perempuan, kalau laki-laki masekkang  (kuat 
sekali) menetek dan setiap menangis saya 
kasih netek” (SR 37 tahun) 
 
Kolostrum  

Pemberian ASI pertama (kolostrum) 
tidak diberikan pada bayi karena dianggap dan 
dipercaya dapat mengakibatkan bayi sakit 
perut dan diare, dan nanti ASI yang jernih baru 
diberikan pada bayinya. Fakta sesuai 
penuturan informan:  

"ASI pertama dibuang, karena tidak 
diperhatikan, dukun yang memeras ASIku 
sampai keluar, nanti ASIku yang jernih baru 
saya berikan pada anakku” (NR, 24 tahun) 

”Pole tomatoakku makkada riabiyangngi 
wae susu bunge nasaba mawari” (“dari orang 
tuaku katanya dibuang ASI pertama keluar 
karena basi”) (RS, 35 tahun) 

Fakta ini dikuatkan dengan informan 
kunci Dukun: 

“Wettu riolo wae susu bunge 
riabiyangngi, mawari, maja, biasa tama ilaleng 
mappeddi bua-buana ana-anae narekko 
ripasusuangngi” (“zaman dulu ASI pertama 
dibuang karena basi, tidak baik, biasa  bayi 
sakit perut, bila bayi disusui”). (Sandro MK, 60 
tahun) 
 
Pola Pemberian MP-ASI 

Konsep pola pemberian MP-ASI ibu 
baduta etnik Bugis Manuba umumnya yaitu 
bubur (nanre peca) dicampur air sayur (duro 
kaju) dan air ikan (duro bale). Seorang anak 
telah diperkenalkan dengan MP-ASI biasanya 
setelah berumur 4-6 bulan, dan bentuk MP-
ASI yang diberikan pada bayi hanya berupa 
bubur saring dan bubur dari tepung beras yang 
dibuat sendiri oleh ibu bayi, dan dicampurkan 
dengan air sayur (duro kaju), air ikan masak 
(duro bale), dan ikan masak. Sebagian 
penduduk memberikan bubur saring setelah 
bayinya berumur 6-7 bulan, namun ada 
informan yang mulai memberikan makanan 
saat bayi berumur 2 bulan berupa nanre peca 
(bubur atau nasi dilumatkan pakai air dan 
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diberi garam sedikit) adapula yang sudah 
memberikan nasi biasa saat bayinya berumur 
7 bulan, seperti penuturan informan: 

“Engka pole tomatoakku ripodakka, 
makkada ripassusu matterru lettu de’na melo 
susu, bunge’na macinna melo manre anae 
taritai, panreni, riyalangngi riolo nanre peca” 
(“Kata orang tua saya, bahwa disusui sampai 
anak tidak mau menyusu lagi, pertama ingin 
sekali anak dilihat mau makan, maka diberikan 
makan, dan diambilkan dahulu bubur”). 

(RS, 35 tahun) 
“Kapan saja anak saya mau makan 

nanre peca (bubur) langsung diberikan, tidak 
ditentukan jadwalnya, kalau dilihat laparmi 
diberi makan, dan buburnya biasa dicampur 
sayur daun kelor, kacang panjang, pepaya, 
anak saya selama ini pak’ tidak ada perbedaan 
saya beri makan apa saja, hanya banyaknya 
saja anak saya makan yang beda, supaya 
anak cepat besar, matedde (kuat), magala 
manre (kuat makan) “ (YL, 27 tahun) 

        “Umuru duampuleng werenni nanre 
peca” (“Umur 2 bulan, saya berikan nasi yang 
dilumatkan”). YL, 27 tahun) 

“Wettunna umuru ennang uleng werenni 
buburu labbu berre campurukangngi pejje” 
(Waktunya umur 6 bulan saya berikan bubur 
tepung beras saya campur dengan garam).                                                                                             
(RS, 35 tahun) 

“Ripodangngika sanro Makkuraga, 
narekko umuru’na pitumpuleng anakmu 
nasuwanni labbu berre, nanre peca aga 
nasaba mammulatoni makurang wae susutta” 
(“Saya diberi tahu dukun Makkuraga, kalau 
anaknya sudah berumur 7 bulan, masakkanlah 
tepung beras, bubur beras karena air susunya 
sudah mulai berkurang” (SL, 39 tahun) 

“Pitumpuleng umuru`na anakku, 
upanreni buburu berre bawang, nasaba 
kurangni uwaena susukku” (“Umur 7 bulan 
anakku, saya berikan bubur beras saja, karena 
air susu saya sudah kurang”) SRN, 35 tahun) 

“Kira-kira tette petu ele’e 
wabbuburukanni, ucampurukangngi wae kaju, 
kajuna biasa to bale nasu narekko essona 
pasae, narekko lettuni arawenni upellangassi” 
(“Kira-kira jam 7 pagi saya buatkan bubur 
beras dicampur air sayur, sayurnya biasa juga 
ikan masak kalau hari pasar, kalau sampai 
sore hari saya panaskan lagi”). (SD, 37 tahun) 

 “Genne’ni umuru sitaung anakku 
upanreni inanre tedde, nasaba makuranitoni 
waena susukku, mappakuanairo pak” (Waktu 
sudah umur 1 tahun anakku saya beri makan 
nasi biasa sebab sudah kurang juga air 
susuku, begitumi pak”). (YL, 27 tahun) 

“Lebbini sitaung umuru`na, nasuroka 
indokku panrei inanre tedde, apa deto 
mallopponi ana’kku, wae susu ceddeni titti” 
(“Lebih dari 1 tahun umurnya, saya disuruh 
ibuku memberikan nasi, karena sudah besar 
anakku, air susuku tinggal sedikit menetes”) 
(SRN, 35 tahun)  

Umumnya makanan sapihan diberikan 
sesuai makanan orang dewasa (misalnya nasi, 
ikan, sayur, telur), tetapi yang sering diberikan 
nasi dengan air sayur, air ikan dan ikan basah 
atau ikan kering. Frekuensi pemberian diatas 2 
kali sehari semalam dan jenisnya tergantung 
makanan orang dewasa. Fakta pengamatan 
dan penuturan informan: 

“Mabela pasae komaie, aga-aga iyelli 
degaga, tania essona pasae, de’na engka 
kaju, bale, berra komaie maega” (“disini jauh 
pasar, apa-apa yang dibeli tidak ada, kalau 
bukan hari pasar, tidak ada sayur, ikan, beras 
disini banyak”). ( FT, 24 tahun) 

Fakta ini dibenarkan oleh informan kunci 
Kepala Dusun: 

“Bahwa warga Manuba untuk kepasar 
memang jauh dan apa yang dibeli disini 
apabila bukan hari pasar tidak bisa makan ikan 
segar, bahkan sayur yang tidak tumbuh di 
Manuba, dan untuk kebutuhan beras boleh 
dikatakan tercukupi” (ABR 49 tahun) 

Waktu penyapihan, anak mulai diajar 
makan sendiri walaupun kadang-kadang 
masih disuapi oleh ibunya atau pengasuhnya 
dengan menggunakan sendok atau tangan. 
Hal ini dilakukan oleh informan secara umum 
setelah anak beumur dua tahun lebih. Bila 
anak telah kenyang, mereka meninggalkan 
makanannya dan membiarkan berhamburan di 
lantai hal ini bertentangan dengan adat 
kebiasaan etnik Bugis yang sangat 
menghargai “Sangiang Sri” karena nasi 
sebagai makanan pokok seperti penuturan 
informan: 

“Umuru dua taung lebbi pa" nappa 
upessangngi manre alena, biasa tabure-bure 
nanrena” (“Umur dua  tahun lebih pak’ 
dibiarkan makan sendiri, bisanya nasinya 
berhamburan”). 

 (RS, 35 tahun) 
“Sudah berumur 2 tahun lebih pak”, tapi 

saya sendiri ambilkan makanannya itupun 
makanan yang diberikan banyak yang 
berhamburan dilantai” (MT, 39 tahun)  

Selain makanan pokok, anak juga 
diperkenalkan dengan makan yang manis-
manis seperti permen, kolak, kue yang dibuat 
sendiri pihak keluarga atau jajanan seperti 
kerupuk chiki-chiki, indo mie dan sebagainya 
yang berasal dari pabrik. Bila keinginan anak 
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untuk jajan tidak dituruti, dia akan menangis 
atau bahkan memberontak. Fakta sesuai 
penuturan informan: 
“Kalau dari pasarka dan saya lupa 
membelikan biskuit dan biasanya kerupuk 
chiki-chiki, anak saya menangis, dan untuk 
mendiamkannya saya belikan keinginan anak 
saya pak” (ML, 27 thun) 

 
Pengetahuan Gizi Ibu Baduta dan atau 
Pengasuh 

Penyediaan bahan makanan, 
pengolahan sampai penyajian makanan, pada 
masyarakat Bugis Manuba tidak semuanya 
dilakukan sesuai prinsip ilmu gizi. Bahan 
makanan itu tidak dikonsumsi karena alasan 
kepercayaan menurut pandangan 
pengetahuan dari leluhurnya (ibu nenek, 
nenek, kakek, dan dukun) yang diturunkan 
kepada ibu baduta. Bahan makan yang 
dimaksud yaitu daun kelor, cumi-cumi, udang, 
kepiting, sambal santan kelapa dan daging 
yang untuk memperlancar ASI, dianjurkan 
untuk mengkonsumsi bahan makan tersebut 
akan memantangnya. Fakta ini sesuai 
penuturan informan: 

“Wettunna matampu de’na wedding 
manre bangsana comi, ladang, daung kiloro, 
makkada marajjing makkidara kiloro” (“waktu 
hamil dilarang makan cumu-cumi, lombok, 
daun kelor karena biasanya anak lahir 
melengket dimulut rahim ibu”). (SL, 39 tahun) 

“Dilarang makan cumi-cumi nanti 
anakmu lahir seperti gurita, makan kepiting 
nanti melahirkan anak terjepit, dan udang nanti 
kulitnya keras” (SR, 37 tahun) 

“Engka witai pa” nureku wettunna 
bunge makkiana maressa ana’na messu 
saliweng, tattahang ilaleng bua-buana, nasaba 
purai manre daung kiloro sibawa comi sariolo, 
tongeng pa’ purai makkiana, ana’na materru 
mate” (“Pernah saya lihat pak, kemenakan 
saya waktu melahirkan anak pertama, sulit 
sekali bayinya keluar diluar rahimnya, tertahan 
didalam perutnya sebab kemarin dulu pernah 
makan daun kelor dengan cumi-cumi, betul 
pak, sehabis melahirkan anaknya langsung 
meninggal dunia”) (IYB, 56 tahun) 

Nanre peca yang bahan dasarnya 
dibuat dari beras atau tepung beras dan 
setelah matang cukup dicampur air ikan (duro 
bale) dan air sayur (duro kaju) adalah MP-ASI 
yang diberikan terus menerus. Fakta 
pengamatan dan penuturan informan: 

“Nanre peca itaroi santan, itaroi golla 
cedde, ifojini pa’ mapakoro manre nanre peca, 
engka to isullei biasa, itaroi duro kaju nanre 
peca’na" (“Buburnya dicampur santan, diberi 

gula sedikit, disukaimi pak’ makan bubur, ada 
juga diganti-ganti diberi air sayur pada 
buburnya”) (RS, 35 tahun) 

Fakta ini dibenarkan oleh informan 
kunci Dukun: 

“Pole idimi, engka moa pole 
keluargana napanreangngi nanre peca” (“Dari 
kita sendiri dan dari keluarganya juga 
diberikan bubur pada anaknya”) (Sanro MK, 60 
tahun) 

Pengetahuan gizi ibu baduta etnik 
Bugis Manuba ASI pertama Kolostrum dibuang 
karena basi dan tidak baik diberikan pada bayi, 
yang dapat mengakibatkan sakit perut atau 
diare. Fakta ini sesuai penuturan informan: 

“Riabiyangngi wae susu bunge’na 
wettunna jaji ana-anae, mawari, maja, de’na 
wedding ripassusuangngi, nasaba nullei tama 
mapeddi bua-buana” (“dibuang ASI pertama 
waktu bayi pertama lahir, basi, tidak baik dan 
tidak boleh diberikan pada bayi, sebab kalau 
disusui dapat menyebabkan anak sakit perut”). 
(YL, 27 tahun) 

Namun saat sekarang, ada juga ibu 
yang memberikan ASI pertama khususnya 
waktu anak ketiganya, tetapi dahulu masih 
mengikuti anjuran leluhurnya. Hal ini berkat 
pengetahuan yang diperoleh dari petugas 
kesehatan yang memberikan penyuluhan di 
Posyandu sehingga pemberian kolostrum 
dapat diketahui manfaatnya dan dipraktekkan. 
Fakta ini sesuai penuturan informan: 

“Pada waktu melahirkan anak 
pertamaku, dukun memberitahu saya, supaya 
membuang ASI pertamaku, karena tidak baik 
dan basi, dan setelah anak ketiga saya lahir 
baru saya berikan langsung ASI pertamaku” 
(MT, 39 tahun) 

 
Kepercayaan Ibu Baduta dan atau 
Pengasuh  

Konsep kepercayaan ibu baduta etnik 
Manuba mempercayakan dukun lebih besar 
dibanding bidan yang menolong persalinan. 
Sebelum ASI keluar, ibu dimandikan selama 3 
hari iremmei dan payudara ibu diremas supaya 
ASI cepat keluar yang dilakukan oleh Dukun. 
Waktu ASI belum keluar, ibu tidak langsung 
menyusui dan memberikan ASInya, tetapi 
membiarkan Dukun dan orang tuanya 
memberikan madu pada bayinya dengan 
alasan supaya anaknya tidak menangis, cepat 
kuat tubuh bayi dan cepat merasa kenyang 
bayinya. Fakta ini sesuai penuturan informan: 

“Karena ASIku belum keluar, sehingga 
dukun memberikan madu dicampur air sedikit, 
air teh ditambah gula sedikit lalu diberikan 
pada anak saya” (MT, 39 tahun) 
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“Riayalangngi cani campurukangngi wae 
cedde, nasaba wae susutta deppa messu” 
(“diberikan madu dicampur air sedikit karena 
ASInya belum keluar”). (SRN, 35 tahun) 

“Sandro riayalangngi cani pa’ nasaba 
wae susutta deppa messu” (“dukun 
memberikan madu pada bayinya karena 
ASInya belum keluar”). (RS, 35 tahun) 

“Diberi madu dicampur air sedikit 
supaya tidak menangis dan lapar, orang tuaku 
sendiri juga diberi air teh dan kopi, nanre peca 
(bubur) pada umur 2 bulan, hanya anak 
pertama saya dulu umur 6 bulan, saya sendiri 
berikan kopi dicampur gula sedikit” (YL, 27 
tahun) 

“Waktu ASI belum keluar bayi diberi cani 
(madu), air teh, kopi juga” (FM 24 tahun) 

Fakta ini dikuatkan penuturan informan 
kunci Dukun: 

“Cani, campurukangngi wae cedde, 
iyanaro” (“diberikan madu di campur air 
sedikit”) (Sanro MK, 60 tahun) 

 
Untuk memandikan ibu, dukun 

menggunakan daun-daunan untuk 
memperlancar ASI yang tumbuh di hutan atau 
pekarangan warga, namanya daun Caloppeng 
baku-baku (Bugis) dan Eugenia Curini Merr 
(Latin). Kepercayaan Dukun menggunakan 
daun Caloppeng baku-baku sebagai ramuan 
khusus, dengan cara mengerjakannya 
dimasak dahulu lalu didiamkan sampai panas-
panas kuku kemudian di sapukan ke seluruh 
tubuh (istilah Bugis iremmei selama tiga hari 
dan sekali sehari dilakukan perlakukan 
iremmei oleh dukun). Waktu yang ditetapkan 
dukun dapat dipercaya ASI keluar dengan 
lancar, seperti penuturan informan: 

“Dipanggilkan dukun dahulu, nappa 
cemmeiki, riayalangngi daung caloppeng 
baku-baku risusuangngi katellu, ciceng 
iremmei sesso, jaji tellu ngesso iremmei nappa 
menre wae susue” (Dimandikan, ambilkan 
daun caloppeng baku-baku dan disapukan 
sebanyak tiga kali dan dimandikan sekali 
sehari, baru ASI keluar). (AS, 37 tahun) 

Fakta ini dibenarkan informan kunci 
Dukun:  
“Iremmei riolo, daung caloppeng baku-baku 
indo'na pura mappemmana, tellu ngesso, 
katellu, ciceng sesso, iremmei nappa menreni 
wae susuna indo’na” (Saya mandikan ibunya 
pakai daun caloppeng baku-baku setelah saya 
menolong persalinannya, sekali sehari selama 
tiga hari). (Sanro MK, 60 tahun) 

Fakta temuan ini pula dibenarkan oleh 
penuturan informan kunci lainnya Bidan Desa 
Kepala Desa dan Kepala Dusun: 

“Selama saya bertugas di desa ini, 
hanya dusun Manuba saya tidak pernah 
menolong persalinan dan yang melakukan 
persalinan ibu hamil disana adalah dukun, dan 
apa yang dilakukan oleh dukun seperti 
memandikan ibu memakai daun caloppeng 
baku-baku itu dibenarkan” (JS, 27 tahun) 

”Apa yang dikatakan ibu-ibu seperti itu 
benar dan dukun juga, karena jauh dengan 
bidan dan puskesmas” (MTL, 56 tahun) 

“Masyarakat disini memang dukun 
dianggap sebagai pengganti bidan, karena 
dusun Manuba jauh dari puskesmas dan ibu 
kota kecamatan sehingga masyarakat mau 
melahirkan anak atau berobat ya dukun saja 
dipanggil” (ABR, 49 tahun) 

Penggunaan sayuran tertentu khusunya 
daun kelor dipercaya dapat memperlancar ASI 
dan sebagai bahan membuat MP-ASI. Bagi ibu 
hamil tidak boleh makan sayur daun kelor, 
karena dianggap dan dipercaya dapat 
memberikan dampak yang tidak baik untuk ibu 
hamil waktu melahirkan anak kelak. Fakta ini 
dipercaya sesuai penuturan informan: 

“Anak tidak bisa keluar karena dapat 
mengakibatkan ‘makkidara kiloro makkiana’ 
(“melengket seperti perekat daun kelor waktu 
bersalin”). (YL, 27 tahun) 

 
Konsumsi Makanan Keluarga dan 
Masyarakat 

Makanan yang dikonsumsi keluarga 
etnik Bugis Manuba umumnya adalah nasi, 
sayur, telur dan ikan. Konsumsi buah jarang 
dilakukan, kecuali apabila ada acara-acara 
tertentu di keluarga dan masyarakat seperti 
acara pesta perkawinan, akikah, syukuran 
keluarga, dan waktu-waktu senggang 
keluarga. Untuk sajian minuman air panas 
yang paling sering air teh dan kopi, sedangkan 
susu boleh di katakan jarang. 

Bahan makanan tertentu yang 
dikonsumsi keluarga dan masyarakat etnik 
Bugis Manuba setiap hari umumnya adalah 
beras, telur, ikan segar seperti ikan layang, 
ikan tembang, ikan ekor kuning, ikan mujair, 
cakalang kecil, bandeng dan kebanyakan ikan 
kering asin, daun bayam, kacang panjang, 
kangkung, terong, rebung, labu kuning, kacang 
hijau, pepaya muda, dan daun kelor. Konsumsi 
bahan makanan tersebut diyakini merupakan 
bahan makanan untuk memperlancar ASI, dan 
sebagai bahan makanan membuat MP-ASI.  

Fakta ini sesuai penuturan dan 
pengamatan (saat bersama keluarga informan 
dan informan kunci):  
“Purani makkiana weddingngi iyanre kaju lare, 
daung pue, cang goreng, winung wae pute, 
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makkoangngi pa’ jaji maegani wae susue" 
(“sesudah melahirkan anak boleh makan sayur 
kangkung, daun kacang tolo, kacang tanah, 
begitulah pak’ jadi banyakmi ASI kita”). (SR, 
37 tahun) 
“Engka ripodangngi manre maega kaju 
durona, kaju lare, loka dadi, canggoreng 
bunga loka” (ada saya beritahu banyak makan 
sayur dan airnya, sayur kangkung, pisang 
susu). (Sanro MK, 60 tahun) 
 “Kalau sudah menolong persalinan diberi tahu 
banyak makan sayur kacang-kacangan seperti 
makan kacang tanah, kacang ijo, kangkung, 
ikan, lauk hewani dan banyak minum air putih” 
disini juga ibunya diberitahu oleh neneknya, 
keluarganya sesuai kemampuannya. (JS, 27 
tahun)  
“Makan banyak kacang-kacangan, sayuran” 
(ABR, 49 tahun) 

 
Musim dan Kondisi Geografis 

Desa Manuba beriklim tropis. 
Masyarakat Bugis Manuba mendapatkan 
pangan dengan cara menanam padi di sawah 
dan menanam tanaman sayuran, umbi-
umbian, biji-bijian, dan kacang-kacangan di 
ladang, karena iklim yang mendukung pada 
musim hujan dan musim kemarau disertai 
tanah subur, aliran sungai yang mengairi 
sawah di musim hujan maupun di musim 
kemarau, mendukung hukum agraris orang 
Bugis Manuba. Pasar Mangkoso Kecamatan 
Soppeng Riaja dengan jarak ± 8 Km dan pasar 
Mallawa di Palanro Kecamatan Mallusetasi 
dengan jarak ± 25 Km adalah mata rantai 
penyediaan makanan lainnya, sesuai 
kenyataan di lapangan bahwa modus ini 
merupakan model terjadinya rantai pangan 
yang ada di Desa Manuba saat ini. 

Arus rantai pangan di Desa Manuba, 
mulanya di awali dari interaksi warga 
masyarakat etnik Bugis Manuba sendiri, 
khususnya pertukaran pangan di lingkungan 
keluarga, antara keluarga dan warga 
masyarakat serta interaksi di luar Desa 
Manuba (pengamatan di lapangan). 

Masyarakat Bugis Manuba 
membutuhkan pangan untuk dikonsumsi 
keluarga sehari-harinya dan sebagai 
tambahan ekonomi, faktor kepercayaan dan 
nilai status sosial. Fakta ini sesuai penuturan 
informan RS dan dibenarkan oleh informan 
kunci Kepala Desa menuturkan: 

"Iyae kajue pa’ iyala bawang kidarrae, 
pada-pada berra hasele’na moa galungnge, 

nasaba purai itaneng, biasa to iyelli kopasae, 
wettunna mapasa" (“Sayuran diambil saja di 
kebun, sama dengan beras merupkan hasil 
dari sawah sawah, sebab kami sudah 
menanamnya, biasa juga membeli dipasar 
apabila waktu hari pasar”). (RS, 35 tahun) 

“Warga masyarakat Manuba untuk 
mendapatkan kebutuhan pangan keluarga 
mereka menanam padi di sawahnya, yang 
punya ladang menanam tanaman di ladangnya 
seperti kacang tanah, sayuran dan lain 
sebagainya, dan yang tidak punya sawah atau 
ladang mereka membantu juragan sawah atau 
ladang sebagai buruh tani untuk mencukupi 
tambahan ekonomi keluarganya” (MTJ, 56 
tahun) 

 Tanaman yang ditanam di sawah 
adalah padi, dan biasanya dibarengi sistem 
tumpang sari tanaman apabila sehabis panen 
padi. Tanaman tumpang sari tersebut adalah 
semangka dan jagung. Tanaman yang 
ditanam di ladang adalah kacang tanah, 
jagung, padi ladang, sawi, terong, mangga, 
pepaya, nenas, pisang, semangka, kacang 
panjang, bayam, kangkung, kelor, cabe, tomat, 
kemiri. Tanaman yang berfungsi sebagai 
tanaman obat atau bumbu masak yaitu 
lengkuas, kunyit, sereh, jahe, mengkudu, dan 
kumis kucing.  
 
Budaya 

Budaya warga etnik Bugis Manuba 
adalah budaya bercocok tanam. Fakta di 
lapangan, menunjukkan seperti penuturan 
informan: 

“iyae komaie lettu makukkue maggalung 
sibawa madarre bawang jamang ipolei, engka 
to sappa jammang laingnge, hasele’na biasa 
genna moa biasa de’ma, tapi degaga wita 
tauwwe massussa anre-anrena” (“Masyarakat 
disini sampai sekarang hanya mengerjakan 
sawah dan ladang, ada juga mencari 
pekerjaan lain, hasilnya biasa cukup bisa tdak 
cukup, tapi tidak pernah saya lihat disini 
kehidupan keluarganya susah untuk makan”). 
(SR, 37 tahun) 

Fakta ini, dibenarkan penuturan 
informan kunci Kepala Dusun Manuba: 

“Alhamdulillah selama ini pak’ saya 
berada di dusun Manuba dan sekitarnya belum 
pernah ada sejarahnya terjadi kejadian 
masyarakat disini terkena kelaparan karena 
kekurangan beras” ABR, 49 tahun)
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KESIMPULAN 
Konsep pola menyusui bayi atau anak 

etnik Bugis Manuba ditransfer dari leluhurnya 
melalui pengetahuan, keterampilan, dan 
kepercayaan yang mereka pahami, kemudian 
dituangkan dan dipraktekkan dalam 
pelaksanaan perilaku sehari-harinya. Fakta 
ditemui pada ibu baduta etnik Bugis Manuba 
waktu menyusui payudara kanan dan kiri 
diberikan secara bergantian supaya seimbang, 
dan menyusui umumnya duduk memangku 
bayinya dan berbaring ditempat dimana saja 
disukainya. 

Pemberian ASI umumnya setiap anak 
“menangis”, dimana dan kapan saja 
menginginkan anak langsung disusui dan 

menyusui tidak dijadwal pemberiannya, dan 
lama waktu menyusui anak laki-laki lebih lama 
menyusui dari pada anak perempuan. 
Kolostrum bagi ibu baduta etnik Bugis Manuba 
tidak diberikan pada bayinya, karena 
dipercaya dapat mengakibatkan bayi sakit 
perut dan diare, dan setelah ASI yang jernih 
baru diberikan pada bayinya. Konsep pola 
pemberian MP-ASI umumnya bubur (nanre 
peca) dicampur air sayur dan air ikan, dan 
merupakan MP-ASI yang sering dibuat setiap 
hari. Pemberiannya dimulai pada usia anak 6-
7 bulan keatas dengan frekuensi pemberian 
diatas 2 kali sehari semalam.

 
SARAN 

Melestarikan dan membudayakan 
manfaat kolostrom, variasi makanan 
pendamping ASI (MP-ASI), konsumsi aneka 
ragam makanan dengan komunikasi yang 
tepat melalui pendekatan persuasif dan 
penyuluhan kesehatan terpadu dengan 
melibatkan Dinas Kesehatan sebagai wadah 
promosi kesehatan dan gizi masyarakat, Dinas 
Pertanian dan Perkebunan menangani 

ketersediaan pangan setempat, Dinas 
Peternakan penyediaan makanan sumber 
protein hewani, Dinas Kehutanan menangani 
keamanan pangan dari binatang pengganggu 
terutama hama dan hewan babi, dan mencari 
solusi persamaan persepsi, menghindari 
konsekuensi yang dapat mengganggu tatanan 
sosial etnik Bugis Manuba 
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