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ABSTRACT
This article contains research findings that reveal about nasu cemba, a typical traditional cuisine of the
people of Massenrempulu in Enrekang Regency. The author uses qualitative methods with observational
techniques in examining various activities of actors and interviews in order to actualize the implicit meaning
of nasu cemba. Moreover, the authors also conducts a literature review of other types of cuisine related to
nasu cemba. Nowadays, the cuisine of nasu cemba is not only found in Cakke, Baraka and Sudu markets, but
can already be found in several cook shops or restaurants in Enrekang City, even this dish is served at every
ritual or traditional ceremony and celebration of the people of Massenrempulu. The cuisine of nasu cemba
has been ever served at the Governor’s Office as a special menu for invitation guests. This cuisine has been
known before the Japanese army came to South Sulawesi, including in the region of Enrekang. This cuisine
is able to survive until now because of the availability of raw materials, like beef and various spices. Several
types of spices are available and grow in Enrekang Regency, including tamarind leaves. Specially flavor of
tamarind leaves differentiate the cuisine of nasu cemba with similar meat dishes, such as, konro, Saudara
soup, and coto which are available everywhere in Enrekang Regency. For the people of Massenrempulu, the
cuisine of nasu cemba is a sacred cuisine. Therefore, this cuisine is always served at rituals and celebrations
as a great food. The people of Massenrempulu interpret that the cuisine of nasu camba contains unifying,
togetherness, economic, and great values.
Keywords: cuisine, traditional,nasu cemba
ABSTRAK
Artikel ini memuat hasil penelitian yang mengungkap tentang nasu cemba, masakan tradisional khas
masyarakat Massenrempulu di Kabupaten Enrekang. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik
pengamatan dalam mencermati berbagai aktivitas pelaku dan wawancara dalam rangka mengaktualisasikan
yang tersirat dalam memaknai masakan nasu cemba. Selain itu, penulis juga melakukan kajian literatur
terhadap jenis masakan lainnya terkait dengan masakan nasu cemba. Dewasa ini, masakan nasu cemba tidak
hanya ditemukan di pasar Cakke, Baraka, dan Sudu, tetapi sudah dapat ditemukan di beberapa warung atau
rumah makan yang ada di Kota Enrekang, bahkan masakan ini dihidangkan di setiap acara ritual atau upacara
tradisional dan hajatan orang-orang Massenrempulu. Masakan nasu cemba pernah dihidangkan di Kantor
Gubernur sebagai menu khas untuk santapan para tamu undangan. Masakan ini dikenal jauh sebelum tentara
Jepang menginjakkan kaki di Sulawesi Selatan, termasuk di daerah Enrekang. Masakan ini mampu bertahan
hingga saat ini karena ketersediaan bahan baku, berupa daging sapi dan berbagai rempah. Beberapa jenis
rempah tersedia dan tumbuh di Kabupaten Enrekang, termasuk daun asam. Daun asam yang beroma khusus
menjadi pembeda antara nasu cemba dengan masakan daging sejenisnya, seperti konro, sop saudara, dan
coto yang tersedia di mana-mana dalam wilayah Kabupaten Enrekang. Bagi masyarakat Massenrempulu,
masakan nasu cemba merupakan jenis masakan yang disakralkan. Oleh karena itu, masakan ini selalu
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dihadirkan pada acara-acara ritual dan hajatan sebagai makanan kebesaran. Masyarakat Massenrempulu
memaknai nasu camba sebagai unsur yang memuat nilai pemersatu, nilai kebersamaan, nilai ekonomi, dan
nilai kebesaran.
Kata Kunci: masakan, tradisional, nasu cemba

PENDAHULUAN
Terkait dengan makanan dan masakan,
dahulu orang bangun pagi, pergi ke pasar
tradisional demi memenuhi kebutuhan jajanan
pasar, “fresh from the oven”. Dewasa ini tokotoko kue dan beberapa makanan dan masakan
sudah tersedia di mana-mana dengan kemasan
ala modern, dengan segala rupa model dan cara
penyajian, termasuk kemasannya. Menurut
Bahri (2018), di Indonesia ditemukan beragam
jenis makanan karena kekayaan alamnya yang
mampu menyediakan beragam jenis bahan
baku untuk mendukung hadirnya beragam jenis
makanan dan masakan, berupa makanan yang
dapat dikonsumsi langsung, seperti halnya
beragam jenis buah, maupun makanan yang
dalam mencicipinya dibutuhkan proses terlebih
dahulu, baik dengan cara dimasak, dibakar atau
dipanggang, digoreng, maupun dengan cara
diasapi, seperti halnya kue dan masakan dalam
banyak ragam.
Bahan sajian dalam konsep modern
semua serba dikemas dalam kemasan yang
lebih menarik, termasuk penyajian yang apik
dan rapi sehingga menjelma menjadi kebutuhan
kaum urban atau masyarakat kota. Artinya,
jajanan tradisional pun ikutan “naik kelas”,
yaitu menjadi bagian gaya hidup (Wardhani,
2008:5). Bahkan Koentjaraningrat (1996: 103),
mengatakan, Art Culinary, merupakan salah
satu bagian dari budaya. Culinary mengacu
pada kekayaan varietas makanan tradisional,
makanan kecil/snack dan minuman yang
mengacu pada identitas regional dan kelompok
suku bangsa tertentu.
Makanan
pada
prinsipnya
dapat
diklasifikasi sesuai dengan fungsinya, yaitu
ada makanan pokok, makanan yang fungsinya
sebagai lauk, dan makanan yang fungsinya
sebagai sayuran. Makanan itu pada dasarnya
diperlukan manusia untuk melangsungkan

hidupnya. Makanan pada dasarnya dibuat agar
memberikan rasa puas untuk penikmatnya.
Sebuah makanan sedapat mungkin memenuhi
fungsi-fungsinya dalam perkembangan tubuh
bagi yang menikmatinya. Itulah sebabnya
pengetahuan dan keinginan untuk makan
akhirnya membentuk pola-pola tersendiri dalam
memilih makanan yang akan dikonsumsi.
Dengan adanya kebiasaan makan sehari-hari
dengan wujud yang sama, akan melahirkan
suatu konsep mengenai makanan yang harus
dipenuhinya (Syarifuddin, 1993:22). Begitu
juga dikatakan Wertz (dalam Wantasen,
2018:8), yang mengatakan makanan dapat
menjembatani suatu urutan waktu, masa kini,
masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Terkait dengan konsep yang dikemukakan
beberapa ahli, maka dapat disimak, bahwa
kehadiran jenis masakan nasu cemba,
merupakan suatu karya budaya masyarakat
Massenrempulu di Kabupaten Enrekang yang
pada prinsipnya dapat mencerminkan sebuah
kekhasan atau identitas kedaerahan. Bahkan
dengan masakan nasu cemba ini justru menjadi
sebuah karya yang mampu memperkenalkan
sekaligus memediasi masyarakat penggiatnya
untuk tampil dalam rangka menatapi kehidupan
masa lalu, masa kini, dan masa akan datang.
Makanan tradisional pada umumnya
masih terbuka lebar untuk tumbuh dan
berkembang, khususnya di Indonesia, lantaran
negara Indonesia memiliki penduduk dengan
beragam suku bangsa. Karena itu, setiap
daerah atau dalam kehidupan kelompok suku
bangsa mempunyai makanan dan masakan
tradisional yang tumbuh dan berkembang
dengan ciri khasnya masing-masing. Pada sisi
lain, mayoritas masyarakat Indonesia senang
merantau ke daerah lain, maka dengan sendirinya
saat berada di tanah perantauannya, kelompok
orang tersebut tetap mengingat kampung
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halamannya hanya karena dipersatukan dengan
makanan khasnya masing-masing. Bahkan
salah satu obat penyambung rasa kangen atau
rindu akan kampung halaman seorang perantau,
adalah ketika sedang mencicipi penganan
tradisional dari daerah asalnya masing-masing.
Kondisi seperti ini tentu menjadi pemicu
tingginya volume permintaan akan makanan
dan masakan, terutama pada momen-momen
tertentu, seperti halnya pada bulan ramadhan
(Hernita, 2017).
Khusus perkembangan kuliner dalam
hal ini berbagai jenis makanan dan masakan di
Indonesia dikisahkan tidak terlepas dari berbagai
sentuhan budaya lain. Itulah sebabnya dalam
usaha meramu jenis makanan dan masakan
dalam kemasan kuliner, bagi pemerhati kuliner
diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu mau
mempertahankan budaya asli (alamiah) atau
menerima unsur baru (modern), lalu kemudian
menyesuaikannya ke dalam kebudayaan sendiri.
Dua pilihan ini dapat kita simak, bahwa
salah satu babakan penting sejarah kuliner
Indonesia adalah masa kolonialisme dengan
berbagai sentuhan kebudayaannya. Menurut
Rahman (2011), silang pengaruh budaya masa
kolonial yang ditandai ramainya persentuhan
budaya (bazaar culture) itu dimulai abad
ke 16 dan memuncak pada abad 19. Masa
perkembangan di era modern yang serba
praktis ini, pilihan jenis makanan dan masakan
sudah sangat beragam. Salah satu pilihan bagi
masyarakat perkotaan yang sibuk dengan
aktivitasnya masing-masing adalah memilih
untuk makan makanan ala modern (Fast Food),
(Mufidah, 2012).
Ketersediaan
daya
dukung
dari
lingkungan alam, seperti kaitannya dengan
kualitas irigasi, ketinggian wilayah dari
permukaan laut, kondisi tanah, waktu tanam,
skema rotasi tanaman, penggunaan pupuk,
preferensi konsumen, lokasi seta kemampuan
tenaga kerja sangat berbeda antara di Jawa
dengan daerah lainnya di Indonensia (Eng,
1996:84-85). Adanya perbedaan seperti
disebutkan tentu pengaruhnya sangat signifikan

terhadap kualitas sumber daya alam yang
tersedia. Itulah sebabnya bahan baku makanan
dan masakan antara satu tempat dengan tempat
lainnya juga berbeda. Kondisi seperti inilah
sehingga Indonesia secara keseluruhan kaya
akan keanekaragaman makanan dan masakan.
Bahkan tidak terlepas pula dari kejelian manusia
yang dibarengi dengan pengetahuannya masingmasing mampu menciptakan jenis makanan
dan masakan yang intinya selalu menyesuaikan
hasil bumi yang ada tersedia di sekitar mereka
bertempat tinggal.
Bagaimana dengan masakan nasu cemba
yang kemungkinannya hampir tidak ditemukan
di daerah lain. Kalau pun jenis makanan
yang disebut nasu cemba ada ditemukan di
tempat lain, baik dalam posisinya sebagai
menu jualan maupun pada posisi sebagai
masakan yang dihidangkan dalam acara-acara
ritual atau hajatan, masih diyakini itu racikan
kelompok orang berlatar belakang masyarakat
Massenrempulu. Seperti yang dikemukakan
H. Saleh (Hasil wawancara) ketika menerima
permintaan masakan nasu cemba untuk
dihidangkan pada acara hajatan di gubernuran,
peracik adalah orang-orang Massenrempulu,
dan posisi masakan nasu cemba adalah makanan
pesanan. Yang menjadi terpenting dengan
masakan ini, kehadirannya tidak terlepas
dari dukungan sumber daya alam yang cukup
banyak tumbuh dan berkembang di Enrekang.
Artinya, segala bentuk dan wujud kebutuhan
akan masakan ini, seperti halnya daging sapi
dan beragam jenis rempah, khusus di wilayah
Enrekang sudah merupakan tanaman pertanian
bagi masyarakat. Artinya, sumber daya alam
yang ada di sekitar mereka dapat digunakan
untuk mempertahankan hidup, mengembangkan
turunan dan yang tidak kalah pentingnya adalah
meningkatkan kesejahteraannya (Syarifuddin,
1993:1). Manusia dengan bekal pengetahuan
tentunya mampu mempengaruhi, merubah,
dan menciptakan corak dan bentuk lingkungan
yang dapat memberikan sumber kehidupan
secara maksimal, seperti apa yang dilihat dan
dibayangkannya.
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Kesemua apa yang digambarkan
sebelumnya, tentu tidak terlepas dari perihal
membicarakan mengenai sosok manusia,
di mana ketika disorot pada persoalan awal
keberadaannya di muka bumi ini, mereka
memang sudah hidup dan berkembang dalam
suatu lingkungan alam tertentu. Alam ketika
itu sudah digunakan sebagai ajang untuk
berkompetisi, karena keinginannya, ia mampu
mempertahankan dan menjaga kelangsungan
hidupnya (Soemarwoto, 1987). Begitu juga
Soekanto (1982:1), yang mengatakan manusia
merupakan bagian integral dari suatu ekosistem
tertentu yang pada dasarnya mencakup
subsistem sosial dan subsistem biofisik.
Apalagi sumber daya dimaksud dikelompokkan
atas dua bagian utama, yaitu sumber daya
manusia (human resources) sebagai pemanfaat
lingkungan alam, dan sumber daya fisik
(physical resourse) lingkungan itu sendiri.
Terkait cita rasa khas suatu masakan akan
tersimpan di memori otak manusia, sehingga
sulit untuk dilupakan. Makanan atau masakan
mempunyai nilai untuk kehidupan manusia
(Wahjudi, dkk, 2014:1). Makanan atau masakan
dipandang dari sudut bahan mentahnya, yaitu
sayuran, buah-buahan, akar-akaran, biji-bijian,
susu, daging, ikan serta telur. Dari pengertian
ini secara garis besar, makanan atau masakan
termasuk juga minuman dapat kita lihat dari
sudut teknologi, konsumsi, dan dari sudut turun
temurun (Moertjipto, dkk, 1994:39).
Pengetahuan lokal tentang pengelolaan,
penyajian, dan konsumsi masakan nasu
cemba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti: adat istiadat, sosial budaya masyarakat,
ekonomi, teknologi, dan kondisi alam.
Apalagi usaha memperkenalkan makanan atau
masakan serta minuman tradisional membuat
wisatawan mancanegara mulai menyesuaikan
dan menyukai. Pengembangan produk adalah
pengembangan produk original, perbaikan
produk, modifikasi produk dan merek baru
perusahaan dikembangkan, Departemen Riset
dan Pengembangannya sendiri (Kotler dan
Armstrong, 2004:339).

METODE
Tulisan ini bertujuan menjelaskan makna
yang terungkap lewat jenis masakan khas
masyarakat Massengrempulu di Kabupaten
Enrekang. Proses pengungkapan jenis masakan
dimaksud melalui metode pengamatan,
wawancara yang dilakoni dengan face to face,
serta didukung dengan kajian-kajian pustaka.
Metode penelitian dalam mengungkapkan
tentang kuliner nasu cemba yaitu kualitatif
yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan
tentang nasu cemba berdasarkan hasil
pengumpulan data langsung di lapangan.
Pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara langsung dengan informan yang
mengetahui bahan yang digunakan dalam
mengolah nasu cemba, serta mengetahui
proses pembuatannya. Untuk mendukung data
wawancara, maka dilakukan observasi langsung
dengan melihat proses pembuatan nasu cemba,
dan menambah tambahan referensi melalui
studi pustaka.
PEMBAHASAN
Sekilas Wilayah dan Orang Massenrempulu
Wilayah
Enrekang dalam peta administrasi
pemerintahan, merupakan satu di antara 24
kabupaten kota yang tersebar di Provinsi
Sulawesi Selatan. Pada posisinya sebagai
daerah tingkat II, Kabupaten Enrekang terletak
di bagian utara dari pusat pemerintahan Provinsi
Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar.
Aktivitas pemerintahan Kabupaten Enrekang
terpusat di Kota Enrekang, dengan luas
wilayah sekitar 1.786,01 km2 dengan jumlah
sebaran wilayah kecamatan 12 buah, terungkap
dalam catatan buku profil Daerah Kabupaten
Enrekang, tahun 2018. Pembentukan Enrekang
sebagai daerah tingkat II, berpatokan pada
peraturan pemerintah No. 29 tahun 1959.
Dengan mengacu pada peraturan pemerintah
dimaksud, maka penetapan hari jadi Kabupaten
Enrekang adalah pada tanggal 19, bulan
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Februari, tahun 1960. Pada momen hari jadi
Kabupaten Enrekang setiap tahunnya, dijadikan
tolak ukur dalam rangka melihat sekaligus
mengevaluasi perkembangan dan kemajuan
yang disorot lewat berbagai aspek kehidupan,
terutama perihal yang terkait dengan kemajuan
dibidang kebudayaan, seperti halnya penciptaan
dan pelestarian karya-karya budaya, baik yang
masih bertahan hingga karya budaya yang
secara faktual hampir punah atau sudah punah.
Momen hari jadi Kabupaten Enrekang
setiap tahunnya dijadikan ajang mempekenalkan
berbagai produk hasil bumi, dan tidak kalah
meriahnya adalah menampilkan karya-karya
budaya, baik disuguhkan lewat pentas berbagai
seni dan pagelaran budaya, juga tidak kalah
pentingnya adalah menampilkan beragam
produk lokal berupa kerajinan tangan, seperti
alat musik, serta jenis makanan dan masakan
yang menjadi icon sekaligus identitas Kabupaten
Enrekang, seperti di antaranya kuliner yang
disebutnya te’tengan, nasu bura’, dangke, pulu
mandoti, dan masakan nasu cemba. Kesemua
ini diperkenalkan lewat pamaren-pameran baik
pameran yang berlebel lokal maupun nasional
hingga internasional. Salah satu karya budaya
yang diungkap dalam tulisan ini adalah masakan
nasu cemba.
Kabupaten Enrekang tepat berada pada
titik koordinat 3o14’36” LS dan 119o40’53’
BT.
Pemerintah
Kabupaten
Enrekang
dalam
memudahkan
mengatur
sistem
pemerintahannya, dewasa ini disebar dalam
dua belas wilayah kecamatan, 130 wilayah
kelurahan dan desa (17 kelurahan dan 113 desa).
Letak wilayahnya, berjarak tempuh sekitar 236
Km ke arah utara dari pusat Kota Makassar ke
pusat Kota Enrekang, sekaligus sebagai pintu
gerbang untuk masuk ke Kabupaten Tana Toraja
(Buku Profil Kabupaten Enrekang, Tahun 2018).
Daerah ini letaknya berbatasan langsung dengan
Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu di
sebelah selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang
di sebelah timur, dan Kabupaten Pinrang di
sebelah barat. Tofografinya bervariasi, mulai
dari tanah perbukitan, pegunungan, lembah

dengan dukungan sungai yang cukup dikenal di
Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Saddang.
Ketinggian wilayah Kabupaten Enrekang,
dimulai dengan angka terendah adalah terhitung
47 meter dari atas permukaan laut, hingga pada
daerah tertinggi, yaitu 3.293 meter dari atas
permukaan laut. Kabupaten Enrekang secara
georafis tidak didukung wilayah laut. Kondisi
seperti ini menuntut masyarakatnya dalam
beraktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya
dominan pada pengembangan sektor pertanian,
baik sektor pertanian tanaman pangan, seperti
padi, palawija, dan tanaman sayur-sayuran,
maupun sektor pertanian tanaman industri atau
jangka panjang, seperti coklat, lada, kopi, dan
tanaman lainnya.
Ditinjau dari kerangka pengembangan
wilayah, di Kabupaten Enrekang terbagi dalam
dua zona atau kawasan berdasarkan persebaran
kecamatan, yaitu Kawasan Barat Enrekang
(KBE) dan kawasan Timur Enrekang (KTE).
Untuk Kawasan Barat Enrekang, meliputi
Kecamatan Alla, Anggeraja, Enrekang, dan
Kecamatan Cendana. Sedangkan untuk
Kawasan Timur Enrekang, meliputi Kecamatan
Curio, Malua, Baraka, Bungin, dan Kecamatan
Maiwa. Dilihat dari aktivitas perekonomian
kedua zona wilayah ini terdapat perbedaan yang
cukup signifikan. Aktivitas perdagangan dan
industri berada di Kawasan Barat Enrekang,
termasuk industri jasa seperti transportasi,
telekomunikasi, perhotelan, restoran dan
perbankan. Sedangkan Kawasan Timur
Enrekang untuk pengembangan pertanian
tanaman pangan dan holtikultura serta tanaman
perkebunan dan kehutanan.
Kondisi alamnya seperti ini menuntut
masyarakat Massenrempulu secara keseluruhan
melahirkan karya-karya budaya, khususnya
terkait dengan beragam makanan atau masakan
yang dewasa ini popular dengan istilah kuliner.
Satu jenis kuliner yang dijadikan sasaran
bahasan
dalam tulisan adalah masakan
nasu cemba. Masakan ini pada prinsipnya
sudah dikenal jauh sebelum orang Jepang
menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan,
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termasuk di Enrekang. Masakan ini bahkan
digemari orang-orang Jepang. Sehingga
menurut salah seorang pemilik rumah makan
di pasar Baraka (H. Saleh) mengatakan, bahwa
hampir setiap hari pasar yang berlangsung dua
kali dalam seminggu ada orang Jepang datang
khusus mencari masakan nasu cemba.
Masakan nasu cemba sebenarnya
merupakan satu jenis makanan yang berkuah di
mana daging sapi menjadi bahan baku utama di
samping beberapa bahan baku berupa rempah.
Masakan ini dilihat secara kasat mata tidak
berbeda dengan masakan berkuah lainnya,
seperti coto, sop saudara, dan konro. Yang
menjadi pembeda dengan masakan lainnya dan
cukup signifikan ada pada daun asam. Artinya,
dengan campuran daun asam ini, maka masakan
nasu cemba memiliki rasa atau aroma yang
berbeda dengan masakan yang disebutkan
sebelumnya.
Selain panoramanya yang indah, di
Kabupaten Enrekang terdapat pula “situs
tontonan” (di Kelurahan Tanete, Kecamatan
Anggeraja) yang dahulu lebih dikenal
dengan sebutan “serambi mayat”, yaitu situs
peninggalan prasejarah. Kabupaten Enrekang
juga dikenal dengan sebutan “negeri seribu
gua” (di Desa Kandinge, Kecamatan Baraka).
Di Kabupaten Enrekang juga terdapat sebuah
gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, yaitu
gunung Latimojong, yang berada pada
ketinggian 3.478 dari atas permukaan laut
(di Desa Karangan dan Desa Latimojong,
Kecamatan Baraka). Kabupaten Enrekang yang
dijadikan lokasi penelitian, hadir dengan motto,
yaitu “EMAS”, yaitu Enrekang maju, aman dan
sejahtera, yang berkelanjutan dan religius.
Masyarakat Massenrempulu
Sisi sosial budaya masyarakat Kabupaten
Enrekang memang memiliki kekhasan tersendiri
yang terpatri lewat beberapa budaya kelompok
suku bangsa lain yang mempengaruhinya.
Seperti di antaranya kebudayaan Bugis,
Mandar, dan Kebudayaan Toraja. Digambarkan
dari sisi bahasa, masyarakat Massenrempulu

membaginya dalam tiga kategori akibat adanya
gabungan dari tiga rumpun etnik atau suku
bangsa yang berbeda, yaitu pertama bahasa
Duri, selanjutnya bahasa Massenrempulu,
dan bahasa Maiwa. Untuk bahasa Duri yang
menuturkan adalah penduduk atau masyarakat
yang bermukim di Kecamatan Alla, Baraka,
Malua, Buntu Batu, Maselle, Baroko, Curio,
dan sebagian penduduk yang bermukim di
Kecamatan Anggeraja.
Khusus
bahasa
Massenrempulu
dituturkan oleh penduduk yang bermukim dan
bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang,
Cendana, dan sebagian penduduk di Kecamatan
Anggeraja. Sedangkan khusus bahasa Maiwa
dituturkan oleh penduduk atau masyarakat
yang bermukim di Kecamatan Maiwa dan
Kecamatan Bungin. Kondisi seperti inilah
menuntut masyarakat pemikir yang tidak
henti-hentinya berusaha ingin merubah nama
Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu
yang hingga dewasa ini belum terealisasi.
Namun demikian dalam pandangan masyarakat
setempat wilayah ini atau Kabupaten Enrekang
tetap dilabeli masyarakat Massenrempulu.
Orang Massenrempulu secara keseluruhan
cukup kental dengan persoalan religius, yaitu
mereka tipe masyarakat yang mengedepankan
hidup rukun dan cinta damai, sehingga masalah
konflik antarwarga/penduduk hampir tidak
pernah terdengar. Apalagi hampir seluruh
penduduknya menjadikan agama Islam sebagai
agama anutan, namun tetap melihat ritual dan
upacara tradisional masih menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Seperti
halnya maccera manurung yang juga dikenal
dengan mattemmu taung. Pelaksanaan ritual ini
sekali dalam tujuh tahun dengan menghadirkan
banyak orang sebagai pendukung ritual ini.
Dalam acara ritual ini dilakukan pemotongan
hewan kerbau serta menghadirkan pula beragam
seni tari dan musik. Selain ritual ini, masyarakat
Massenrempulu juga mengenal dan masih
mempertahankan ritual memberantas babi hutan
yang dianggap kegiatan membasmi hama perusak
tanaman. Jadwal pelaksanaannya dilangsungkan
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dua kali dalam setahun dan diprakarsai instansi
pertanian. Bahkan di lingkungan masyarakat
Massenrempulu membangun sebuah desa
percontohan yang mana tujuan utamanya
mengedepankan hidup bersih dn sehat dalam
wujud aksinya lingkungan bebas dari asap rokok.
Penggambaran
disebutkan
menjadi
penguat penampakan identitas masyarakat
Massenrempulu secara keseluruhan. Pada acara
ritual inilah semua hasil bumi, baik berupa buah
atau bahan baku pendukung lahirnya sebuah
karya budaya, termasuk beragam karya budaya
selalu dihadirkan sesuai kapasitasnya. Seperti
halnya beragam kue tradisional dan masakan
tradisional dihadirkan sebagai penghias
sekaligus pendukung terselenggaranya sebuah
upacara atau ritual. Masyarakat Massenrempulu
merupakan kelompok masyarakat yang kreatif
karena mampu melahirkan karya-karya budaya
di bidang seni, serta di bidang lainnya.Salah
satu karya seni yang hingga kini masih bertahan
adalah musik bambu, di samping karya budaya
terkait dengan kuliner, satu di antaranya
adalah masakan nasu cemba. Dengan karyakarya budaya inilah mengantar masyarakat
Massenrempulu dikatakatan masyarakat yang
kreatif.

dengan pemilik usaha, seperti wawancara
yang dilakukan dengan pemilik rumah/warung
makan yang menyediakan masakan spesialis
nasu cemba yang berlokasi di Pasar Cakke
(H. Saleh). Beliau mengatakan masakan ini
merupakan masakan khas orang Massenrempulu
oleh karena kehadirannya pertama kali
diprakarsai oleh orang-orang Massenrempulu
yang menurut beliau sudah ada beberapa puluh
tahun silam. Nasu cemba dikatakan milik
masyarakat Massenrempulu juga tidak terlepas
dari pemanfaatan bahan baku pembuatannya
semua bahan lokal, artinya semua hasil produksi
masyarakat Massenrempulu. Jenis masakan ini
selalu tersedia setiap harinya, bahkan menjadi
makanan/masakan yang banyak diminati
orang, dan khusus yang ditemukan di Pasar
Cakke. Artinya masakan nasu cemba selalu
tersedia, sebab warung yang menyediakan jenis
masakan nasu cemba sudah menjadi tempat
persinggahan mobil-mobil penumpang yang
setiap saat lalu lalang, baik dari dan ke TorajaMakassar pulang balik, maupun ParepareToraja pulang balik rata-rata mampir mencicipi
masakan ini.
Masakan nasu cemba ini bukan hanya
diminati masyarakat lokal, tetapi masyarakat
luar yang lalu lalang juga sudah memilih,
bahkan meminati masakan ini yang dibuktikan
saat mereka mampir makan, maka masakan
nasu cemba yang menjadi pilihan utama.
Apalagi khusus di Pasar Cakke makanan ini
sudah dijadikan makanan kesukaan orang
pada saat mampir. Berbeda dengan apa yang
ditemukan di pasar-pasar lainnya, seperti di
Pasar Baraka dan Pasar Sudu, jenis masakan
ini hanya dapat ditemukan pada waktu sore
menjelang hari pasar keesokan harinya hingga
pada hari pasar tutup sore hari. Artinya di Pasar
Baraka dan Pasar Sudu
Jenis masakan ini juga tersedia setiap saat,
artinya dari pagi hingga malam hari masakan ini
mudah ditemukan pada dua buah rumah makan
yang ditemukan di Kota Enrekang. Hanya saja
kedua rumah makan dimaksud bukan khusus
menjual masakan nasu cemba, tetapi berbagai

Masakan Nasu Cemba
Masakan nasu cemba merupakan
satu di antara sekian banyak jenis masakan
yang terbilang khas. Masakan ini hadir
pertama kali di lingkungan masyarakat
Massenrempulu di Kabupaten Enrekang. Itulah
sebabnya sehingga masakan ini dikatakan
khas masyarakat Massenrempulu. Nasu
cemba juga dikatakan masakan khas oleh
karena jenis makanan/masakan ini hadir dan
pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang
Massenrempulu di Kabupaten Enrekang.
Banyak bukti-bukti yang bisa dijadikan acuan
dalam rangka mencap makanan/masakan yang
berkuah yang disebut nasu cemba ini menjadi
milik orang Massenrempulu.
Bukti-bukti dimaksud di antaranya
merujuk pada beberapa hasil wawancara
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jenis masakan, bahkan di kantor-kantor ketika
ada acara masakan nasu cemba menjadi
masakan utama yang dipesan.
Kekhasan dari masakan nasu cemba
ini tidak terlepas dari ketersediaan beragam
bahan baku yang umumnya mudah ditemukan
di wilayah-wilayah yang mempopulerkan
masakan ini, seperti di Kota Enrekang, ada
dua warung makan yang setiap harinya
menyediakan masakan nasu cemba. Sedangkan
warung makan lainnya, seperti di Pasar Cakke,
Pasar Sudu, dan Pasar Baraka hanya tersedia
saat menjelang dan hari pasar. Kesemua pasar
disebutkan tidak berlangsung setiap hari,
tetapi hari pasar berlangsung secara bergiliran
berdasarkan hitungan hari. Artinya perputaran
hari pasar di Kabupaten Enrekang, khususnya
di tiga wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan
Cakke, Kecamatan Baraka, dan Kecamatan
Alla, adalah dua kali dalam seminggu yang
mana hari pasar sudah menjadi kesepakatan
sejak dahulu kala.
Adapun hari-hari pasar yang ditemukan
di Kabupaten Enrekang, seperti hari senin dan
kamis adalah hari pasar di Kota Enrekang dan
Pasar Cakke. Hari selasa dan jumat adalah hari
pasar di Baraka, rabu dan minggu adalah hari
pasar di Sudu. Perputaran hari pasar inilah yang
digunakan masing-masing penyedia masakan
nasu cemba untuk meraih keuntungan dari
penjualan masakan nasu cemba. Bahkan pada
hari pasar, mereka atau pemilik warung makan
yang menyediakan masakan nasu cemba ini
selalu berusaha memenuhi kebutuhan para
peminat masakan ini hingga menjelang pasar
bubar atau tutup di sore hari, kecuali di Pasar
Cake masakan ini boleh dikatakan tersedia
setiap hari.
Adapun jenis bahan baku yang
kesemuanya bersumber dari usaha masingmasing pemilik warung mengadakannya.
Seperti halnya daging sapi diperolehnya
dengan dua cara, yaitu satu dengan cara
membeli langsung di area pemotongan hewan
yang setiap harinya tersedia. Artinya pemilik
warung sudah punya jatah daging setiap saat

mereka butuhkan dari kalangan atau kelompok
pemotong hewan. Sedangkan cara lainnya
adalah yang bersangkutan atau pemilik warung
yang melakukan pemotongan hewan setiap
hari.
Untuk menjaga agar pemilik warung tidak
kekurangan stok daging dan ramuan rempah
lainnya, pemilik warung selalu berusaha
membeli jauh lebih banyak dari kebutuhan per
harinya. Namun untuk menjaga agar daging
dan rempah lainnya tidak mudah rusak dan
tetap tersedia dalam kondisi baik, maka khusus
daging langsung dimasukkan dalam pendingin
(freezer). Dikondisikannya seperti ini bertujuan
agar pemilik warung menjaga kualitas daging,
yaitu tidak rusak atau busuk.
Membeli daging lebih banyak selain
menghindari akan terjadinya kekurangan stok
yang kemungkinan besar pemilik warung
tidak berjualan, umumnya pemilik warung
masakan nasu cemba didukung freezer yang
berkapasitas besar. Itulah sebabnya yang
dikatakan kekurangan stok daging pada setiap
pemilik warung masakan nasu cemba tidak
pernah terjadi. Bahkan dalam freezer dagingdaging yang akan digunakan sudah dipilahpilah sesuai besaran jumlah daging yang akan
digunakan sekali masak. Seperti di Pasar
Baraka dan Sudu, dalam memenuhi kebutuhan
daging, yang bersangkutan memotong hewan
sendiri. Sedangkan pemilik warung-warung
lainnya dalam usaha memenuhi kebutuhan
akan daging, yaitu dengan cara membeli pada
kelompok orang yang setiap harinya memotong
hewan sebagai bahan jualannya.
Bahan baku lainnya juga mudah didapatkan
di setiap wilayah di Kabupaten Enrekang,
namun tetap diusahakan selalu tersedia stoknya
di rumah masing-masing pengusaha masakan
ini, sehingga pada saat dibutuhkan sisa
diambil, bahkan khusus daun asam biasanya
dimasukkan dalam freezer disatukan dalam
bungkusan bersama dengan daging. Artinya
daging dibungkus menjadi satu dengan daun
asam yang banyaknya sudah disesuaikan dengan
kebutuhan daging yang terbungkus. Seperti daun
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asam, bawang merah dan bawang putih, serta
beberapa bahan baku lainnya, seperti ketumbar,
kelapa sangrai. Adapun kondisi bahan baku yang
menjadi kelengkapan dalam meramu masakan
nasu cemba (daging dan rempah) dapat kita lihat
pada gambar berikut.
Gambar 2. Daun Asam
Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 1. Daging
Sumber: dokumentasi pribadi
Gambar di atas menunjukkan daging
sebagai bahan baku utama digunakan dalam
meramu masakan nasu cemba. Daging yang
tampak di atas sudah dimasak dan telah
ditempatkan pada sebuah mangkok atau piring
yang dijadikan tempat menyajikan. Artinya
daging yang ada dalam mangkok tersebut sisa
disiram atau diberi kuah baru dihidangkan.
Daging dimaksud disatukan dengan tulang pada
saat dimasak. Tetapi daging yang terlanjur sudah
terpisah dengan tulang saat diolah, maka saat
akan dimasak terlebih dahulu diikat jadi satu
dengan menggunakan tali rapiah. Disatukan
daging dengan tulang pada masakan nasu
cemba adalah bertujuan untuk menambah rasa
aroma yang berbeda jika dipisahkan. Artinya,
ada perbedaan rasa dan aromanya, di mana
dianggap lebih baik jika daging yang menjadi
bahan baku utama saat dimasak disatukan
dengan tulang, jika daging dengan tulang
dipisah maka aromanya dianggap berkurang.
Itulah sebabnya untuk menjaga kekhasan rasa
aroma daging tersebut, ketika memang daging
yang dibeli berpisah dengan tulangnya, maka
daging sebelum dimasak terlebih dahulu diikat
menjadi satu hingga pada saat dihidangkan.
Sedangkan untuk melihat bahan baku lainnya,
perhatikan beberapa gambar berikut.

Gambar di atas memperlihatkan salah
satu bahan baku utama yang merupakan rempah
untuk masakan nasu cemba. Daun asam ini sudah
dipisahkan dengan tangkai dan secara faktual
siap dijadikan bahan ramuan pada masakan nasu
cemba. Daun asam yang digunakan sebagai
rempah pada masakan nasu cemba untuk
menjaga aroma khasnya (masam) sebaiknya
selalu dalam kondisi tidak kering, bahkan saat
dihidangkan daun asam ini mengapung dan
tetap terlihat masih berwarna kehijauan. Usaha
pemilik warung makan yang menyediakan
nasu cemba agar tidak kering, maka daun
asam tersebut dibungkus dengan menggunakan
aluminium foil, lalu dimasukkan atau disimpan
dalam freezer atau lemari es. Bahkan umumnya
pengusaha masakan nasu cemba, daun asam ini
selalu dibungkus menjadi satu dengan daging
yang akan digunakan, sehingga saat digunakan
tidak menjadi kering, dan ukuran banyaknya
pun sudah diprediksi berdasarkan berapa kilo
daging yang akan dimasak. Untuk melihat bahan
baku lainnya yang umumnya hanya pada posisi
rempah, perhatikan gambar berikut.

Gambar 3. Kelapa Sangrai
Sumber: dokumentasi pribadi
Gambar di atas memperlihatkan salah
satu ramuan yang juga merupakan bahan yang
dibutuhkan dalam masakan nasu cemba, yaitu
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kelapa sangrai. Ramuan atau rempah ini berasal
dari bahan baku kelapa tua diparut selanjutnya
digoreng sampai terlihat menjadi kering, dan
tetap berminyak. Kelapa sangrai ini menurut
pelaku yang terlibat dalam meramu masakan ini,
fungsinya selain menambah aroma masakan,
juga berfungsi sebagai pengental kuah dari
masakan nasu cemba. Untuk melihat bahan
ramuan lainnya, perhatikan gambar berikut.

Gambar 4. Gabungan dari beberapa
bahan baku
Sumber: dokumentasi pribadi
Gambar di atas memperlihatkan ramuan
yang akan digunakan dalam meracik masakan
nasu cemba. Pada gambar yang tampak di atas
adalah gabungan dari beberapa jenis rempah
yang sudah tercampur melalui proses, dahulu
dengan cara ditumbuk pada sebuah lesung, dan
sekarang ini prosesnya berbeda, yaitu dengan
cara di blender. Ada pun rempah yang diramu
menjadi satu sehingga tampak seperti gambar
di atas, seperti bawang merah, bawang putih,
batang sereh, lingkuas, jahe, asam biasa, merica,
ketumbar, daun bawang, bawang goreng, cabe
rawit, dan jeruk nipis. Kesemua jenis bahan
baku tersebut, sebelum disatukan, yang perlu
menjadi perhatian peramu adalah banyaknya
setiap rempah, yaitu selalu disesuaikan dengan
kebutuhan dan ukuran banyaknya masingmasing. Menurut pengakuan pemilik warung
sekaligus peracik masakan, bumbu atau rempah
yang dibutuhkan selalu berpatokan pada
banyaknya daging yang digunakan.
Ketersediaan
bahan
baku
yang
dibutuhkan untuk meramu masakan nasu
cemba, saya berkesimpulan bahwa masakan
ini tetap bisa bertahan sampai kapanpun.
Sebab umumnya sebuah hasil produksi yang

membuat dia tidak kekal atau bertahan hingga
lestari, adalah ketika bahan baku yang menjadi
pendukungnya sudah susah di dapatkan. Tetapi
ketika bahan baku yang menjadi pendukungnya
tetap mudah didapatkan, maka hasil produksi,
seperti halnya nasu cemba tetap bisa eksis.
Apalagi jenis masakan yang popular dengan
sebutan nasu cemba merupakan jenis masakan
yang sudah dianggap merakyat di Kabupaten
Enrekang, oleh karena beberapa tahun silam
sudah menjadi makanan pesanan dari berbagai
kalangan, terutama pesanan dari kelompok
orang yang akan melaksanakan hajatan. Dan
pesanannya sudah dalam porsi besar, artinya
untuk kebutuhan dimakan banyak orang.
Peluang Nasu Cemba
Masyarakat Luas

Menjadi

Milik

Persoalan menjadikan berbagai karya
budaya lokal menjadi karya budaya yang diakui
sebagai milik masyarakat luas, bukan persoalan
yang gampang. Tetapi selama tetap diusahakan,
maka suatu saat karya-karya budaya tersebut
akan dikenal masyarakat luas. Apalagi ketika
kita memperhatikan masakan nasu cemba yang
telah lama dikenal masyarakat, maka upaya yang
perlu menjadi fokus perhatian adalah bahan baku
sebagai pendukung utama bertahannya masakan
ini. Sebab ketika bahan baku tidak mendukung,
maka harapan bertahannya jenis masakan ini
tentu tidak seperti yang kita perhatikan sekarang,
yaitu masakan nasu cemba tetap bertahan sebagai
masakan tradisional yang perkembangannya
cukup berarti. Bahkan masakan nasu cemba yang
kita kenal dewasa ini sudah sering ditemukan
pada beberapa acara ritual dan hajatan, bukan
hanya di lingkup Kabupaten Enrekang, tetapi
penyebarannya sudah ke mana-mana, seperti di
Makasaar dan beberapa daerah lainnya.
Apabila kita menyimak secara seksama,
masakan nasu cemba secara faktual merupakan
salah satu warisan budaya tak benda yang
menjadi milik masyarakat Massenrempulu.
Karya budaya ini menjadi penting mendapat
perhatian agar ke depan bukan hanya sebatas
menjadi warisan budaya yang dikenal di tingkat
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lokal, tetapi jenis masakan nasu cemba adalah
masakan yang sudah diakui sebagai budaya
nasional dan tidak tertutup kemungkinannya
akan menjadi budaya milik dunia.
Kemungkinan jenis masakan ini dapat
diakui sebagai warisan budaya dunia tetap
terbuka lebar, oleh karena keidentitasan
masakan ini didukung berbagai faktor, terutama
ketersediaan sumber daya alam (bahan baku)
yang diyakini selalu tersedia juga termasuk
peminat dari masakan ini bukan saja dari
kalangan masyarakat lokal, tetapi jenis masakan
ini sudah menjadi kebutuhan dalam berbagai
momen penting, seperti jamuan para tamu
dalam satu pesta basar dan acara seremonial
lainnya. Bahkan jenis masakan ini sudah sering
diperkenalkan pada momen-momen penting.
Artinya jenis masakan nasu cemba ini tidak lagi
hanya sebagai makanan yang dihidangkan begitu
saja, tetapi jenis masakan ini sudah diposisikan
sebagai makanan yang disakralkan, sehingga
kehadirannya sudah pada hampir semua momen
penting, khusus di Sulawesi Selatan.
Kebertahanan jenis masakan ini tentu
tidak terlepas dari bentuk penyajian dan
pelayanan terhadap pengkonsumsi, terutama
mempertahankan kebersihan makanan terkait
dengan nilai kesehatan, ketersediaan makanan
terkait dengan keberlangsungan pemenuhan
kebutuhan konsumen, dan paling penting
adalah mempertahankan aroma sehingga menjadi pembeda dari beberapa jenis masakan
yang berkuah lainnya, seperti yang diungkap
sebelumnya. Untuk melihat berbagai macam
proses penyajian serta kalangan pengkonsumsi
masakan ini, perhatikan beberapa gambar
berikut.

Gambar di atas memperlihatkan salah
satu aktivitas memasak daging yang menjadi
bahan baku utama pada jenis masakan nasu
cemba. Dari beberapa tempat warung/kios yang
menyediakan jenis masakan ini, terkait proses
memasak daging yang umumnya dari hewan
sapi, ada yang dilangsungkan menggunakan
sumber api dari bahan baku kayu bahkan dengan
memanfaatkan tungku yang dibuat dari bahan
baku tanah liat atau sekam, di samping ada juga
yang menggunakan sumber api dari bahan baku
gas elpiji dengan merancang stand dari bahan
besi. Menurut para pemilik warung makan
memasak daging yang dianggap paling cocok
adalah menggunakan sumber api dari kayu
bahkan dengan menggunakan kuali dari bahan
tanah liat. Hanya saja dalam menggunakan
kayu bakar banyak orang terganggu dengan
asapnya. Itulah sebabnya dominan pemilik
warung menggunakan gas.
Proses memasak daging bisa berlangsung
sekitar empat jam dalam waktu normal. Sambil
daging dimasak dengan menggunakan belanga
yang berkapasitas sesuai kebutuhan, juga
dibarengi dengan memasak kuah yang telah
diramu dengan beragam rempah sebagaimana
disebutkan dalam bahasan sebelumnya.
Untuk melihat aktivitas lainnya, seperti
mempersiapkan daging yang telah dimasak,
perhatikan gambar berikut.

Gambar 6. Daging di Mangkok
Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 5. Memasak Daging
Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar di atas memperlihatkan kondisi
daging yang sudah dimasak dipilah-pilah
langsung sesuai ukuran satu porsi, ditempatkan
pada sebuah mangkok. Daging yang terlihat
pada mangkok ini siap dihidangkan dan sebelum
dihidangkan terlebih dahulu disiram atau diberi
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kuah. Untuk melihat bentuk suguhan dari jenis
masakan nasu cemba ini, perhatikan gambar
berikut.

Gambar 7. Model Penyajian Nasu Cemba
Sumber: dokumentasi pribadi
Gambar di atas memperlihatkan model
penyajian masakan nasu cemba, di mana di
atas meja telah tersedia beberapa mangkok,
serta kelangkapan yang mesti terhidangkan
pula adalah nasi, artinya masakan nasu cemba
baiknya dimakan bersama nasi. Untuk melihat
kalangan penikmat dari masakan nasu cemba
ini, perhatikan beberapa gambar berikut.

Gambar 8. Penikmat di pasar Cakke

Gambar 9. Penikmat di Pasar Baraka

Gambar 10. Penikmat di Pasar Sudu

Tiga gambar di atas, yaitu gambar 8
memperlihatkan para pengunjung menikmati
masakan nasu cemba yang ada di Pasar
Cakke, gambar 9 di Pasar Baraka, dan gambar
10 di Pasar Sudu. Mereka datang ada yang
tujuannya semata untuk mencicipi makanan
yang memang tersedia pada hari pasar kecuali
rumah makan yang ada di Pasar Cakke hampir
setiap hari tersedia oleh karena warung ini juga
menjadi tempat persinggahan mobil angkutan,
baik angkutan barang maupun angkutan
orang. Selain itu ada juga pengkonsumsi
datang mencicipi masakan ini karena selain
keinginannya mencicipi masakan juga ada
tujuan lain, yaitu mau membeli keperluan lain,
terutama kebutuhan bahan pokok sehari-hari.
PENUTUP
Masakan nasu cemba yang ditemukan
di lingkungan masyarakat Massenrempulu
merupakan salah satu jenis masakan yang
hadir dan berkembang yang diprakarsai oleh
kelompok masyarakat yang populer dengan
sebutan masyarakat Massenrempulu. Masakan
ini sudah dikenal jauh sebelum tentara Jepang
menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan,
termasuk di Kabupaten Enrekang. Dalam
perkembangannya, jenis masakan ini tidak lagi
hanya ditemukan di tiga warung makan yang
menjadi prakarsa memperkenalkan masakan
ini, tetapi khusus di Kota Enrekang sudah ada
dua warung makan yang menjadikan masakan
nasu cemba salah satu menunya, bahkan
jenis masakan ini sudah dijadikan menu yang
disakralkan oleh karena masakan ini sudah
mampu dihadirkan sebagai hidangan utama
para tamu undangan pada berbagai kegiatan
ritual dan hajatan. Jadi dewasa ini boleh
dikatakan masakan nasu cemba tidak lagi
sebatas penikmatnya di kalangan masyarakat
Massenrempulu, tetapi sudah menjadi Makanan
digemari orang banyak.
Masakan nasu cemba merupakan salah
satu jenis masakan yang mampu bertahan
hingga kini. Bahkan tidak hanya bertahan pada
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kapasitasnya sebagai makanan masyarakat
lokal, tetapi makanan ini mampu ditampilkan
berdampingan dengan masakan tradisional
lainnya yang menjadi milik masyarakat atau
kelompok suku bangsa lainnya. Kebertahanan
masakan ini tidak terlepas dari dukungan
kondisi alam Kabupaten Enrekang yang nota
benenya penghasil buah dan beragam rempah.
Itulah sebab sehingga dapat bahwa masakan
akan berkembang terus oleh karena bahan baku
sebagai penunjang utama cukup tersedia.
Bagi masyarakat Massenrempulu di
Kabupaten Enrekang, masakan nasu cemba
dalam perkembangannya telah dimaknai
sebagai makanan disakralkan, sebagai makanan
kebesaran. Dikatakan seperti ini oleh karena
masakan nasu cemba sudah menjadi identitas
diri orang-orang Massenrempulu. Tentunya
pada posisi sebagai identitas, maka masakan ini
diusahakan hadir di setiap momen penting, baik
dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup
masyarakat luas. Apalagi yang namanya
makanan khas suatu daerah seperti halnya nasu
cemba, adalah tersirat nilai pemersatu/perekat,
nilai integritas, nilai kebersamaan, serta nilai
kebesaran.
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