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BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum wilayah Sumba Timur – Desa Haikatapu

1. Keadaan Geografis Sumba Timur – Kecamatan Rindi - Desa Haikatapu1

Gambar 1. Peta Pulau Sumba

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten dari keempat kabupaten

di Pulau Sumba, propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini menempati bagian

timur dari Pulau Sumba. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba, sebelah Timur

dengan Laut Sabu, sebelah Selatan dengan Samudra Hindia, dan sebelah Barat dengan

Kabupaten Sumba Barat.

1 Rindi dalam Angka 2012, Badan Pusat Statistik Kab. Sumba Timur, 2-3.
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Adapun Desa/Keluharan Haikatapu dengan Ibu kotanya Tanalingu, merupakan

salah satu desa yang berada di Kecamatan Rindi, yang terletak di Pulau Sumba bagian

Barat Laut Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas desa

Haikatapu 48,9 Km2 atau 4.890 hektar dengan letak yang umumnya di sepanjang Utara

berbukit dan curah hujan yang sangat rendah dan tidak merata tiap tahun, di mana

musim hujan relatif pendek bila dibandingkan musim kemarau.

2. Kependudukan Desa Haikatapu2

Berdasarkan data kependudukan Agustus 2012, jumlah penduduk desa Haikatapu

sebanyak 1.356 jiwa dengan 315 KK, yang terdiri dari laki-laki 704 jiwa dan

perempuan 652 jiwa.

Penduduk desa Haikatapu dapat dikatakan memiliki tingkat pendidikan yang belum

bisa dikatakan baik. Hal ini dilihat dari data tingkat pendidikan penduduk desa

Haikatapu yang menyatakan bahwa sekitar 40% dari jumlah penduduk desa Haikatapu,

yang tidak bersekolah atau tidak menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah

Dasar (SD); 30% penduduk desa Haikatapu menyelesaikan pendidikannya hingga ke

tingkat SD;  dan 25% untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah

Menengah Atas (SMA); 5%  untuk tingkat perguruan tinggi, baik S1, D3 dan lain

sebagainya.

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk desa Haikatapu yang rendah, membawa

pengaruh terhadap mata pencaharian penduduk. Sebagian besar penduduk desa

2 Ibid, 19-24.
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Haikatapu, memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 615 jiwa,

peternak 330 jiwa, nelayan 74 jiwa, pedagang 33 jiwa, industri kerajinan 28 jiwa,

PNS/ABRI 43 jiwa dan pensiunan 20 jiwa.

Dari segi kepercayaan dan keagamaan, sebagian besar dari penduduk desa

Haikatapu menganut agama Kristen, yang terdiri dari Gereja Kristen Sumba (GKS),

Gereja Bebas, Bethel, Pentakosta dan Kristen Katholik. Selain itu, ada juga dari

beberapa penduduk Haikatapu yang tinggal di daerah pesisir, yang menganut agama

lain yakni agama Islam. Sisanya masih tetap menganut aliran kepercayaan asli suku

Sumba, yaitu Marapu. Adapun kepercayaan Marapu ini masih sangat dominan dalam

kehidupan penduduk desa Haikatapu, meskipun mereka sudah menganut agama

Kristen, namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih melakukan kebiasaan-

kebiasaan dalam agama Marapu. Hal ini bisa dilihat saat mereka melaksanakan

berbagai upacara adat berkenaan dengan daur hidup seperti perkawinan (lalei atau

mangoma) dan kematian (pa taningu), dan lain sebagainya.
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3. Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Tanalingu

Gambar 2. Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Tanalingu

Keterangan gambar :
Gambar menunjukkan bangunan GKS Tanalingu yang sebagian biaya
pembangunan gedung gereja ini disumbang oleh Alm. Umbu Mehang
Kunda.

GKS Tanalingu termasuk salah satu jemaat dalam wilayah pelayanan klasis Rindi.

GKS Tanalingu berada di kecamatan Rindi khususnya di desa Haikatapu. GKS

Tanalingu memekarkan diri menjadi sebuah jemaat yang berdiri sendiri dari jemaat

GKS Kayuri pada tanggal 22 Juni 2004. Berdirinya GKS Tanalingu dipelopori oleh

Alm. Ir. Umbu Mehang Kunda (pernah menjabat Bupati Kab. Sumba Timur. Beliau

merupakan keturunan bangsawan/keturunan raja Rindi) dan dua tokoh masyarakat

lainnya yaitu, Umbu Nai Hiwa dan Umbu Nai Meta, yang juga merupakan keturunan

bangsawan di desa Haikatapu. Pada tanggal 28 Februari 2005, GKS Tanalingu
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menabiskan dua orang pendeta perempuan, yaitu Pdt. Trince B. Dondu, S.Th3 dan Pdt.

Katrina R. Hawu, S.Th. Kemudian GKS Tanalingu berkembang dan mempunyai dua

cabang, yaitu cabang Tanaraing dan cabang Kahembi, serta satu ranting yaitu

Andaluri.4

Sebagai gereja yang bernaung di Sinode GKS sebagai induk, GKS Tanalingu

memiliki visi dan misi, serta tujuan yang sejalan dengan Sinode GKS. Visinya adalah

“Sumba yang damai sejahtera, adil dan bermartabat serta terpeliharanya keutuhan

ciptaan Tuhan.” Sedangkan misi dari GKS adalah “GKS membina, memperlengkapi

dan memberdayakan pelayan dan warganya sebagai tubuh Kristus agar mampu

mewujudkan Sumba yang damai sejahtera, di mana masyarakatnya hidup sehati sepikir

dan memelihara keutuhan ciptaan Tuhan.” Selanjutnya tujuan dari Sinode GKS secara

umum dan GKS Tanalingu secara khusus adalah (a) meningkatkan kualitas iman warga

gereja, (b) meningkatkan mutu pelayanan pada semua aras, (c) meningkatkan suasana

kebersamaan dalam hidup bergereja dan bermasyarakat, (d) meningkatkan mutu

kehidupan (sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan), (e) meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pelestarian alam, (f) meningkatkan mutu kelembagaan dalam

berbagai aras pelayanan.5

Berdasarkan data statistik Juli 2012, jumlah seluruh jemaat GKS Tanalingu (baik

jemaat pusat maupun cabang) ialah 741 jiwa, yang terdiri atas: anggota sidi 314 jiwa,

3 Terpilihnya Pdt. Trince B. Dondu, S.Th menjadi pendeta yang melayani di GKS Tanalingu

merupakan permintaan langsung dari Alm. Ir. Umbu Mehang Kunda kepada Sinode GKS. Wawancara

dengan U. H., pada tanggal 03 November 2012.
4 Benggelina C. A. Riwu, Laporan Akhir Vicariat GKS Tanalingu, 2009.
5 Garis-garis Besar Kebijakan Umum GKS, (Waingapu: BPM Sinode GKS, 2010), 18.
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anggota baptis 225 jiwa, belum baptis 105 dan simpatisan berjumlah 97 jiwa. Selain

itu, data statistik yang dibuat oleh Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat (BPH MJ)

GKS Tanalingu tentang tingkat pendidikan anggota jemaatnya adalah, 42% Sekolah

Dasar (SD), 10% Sekolah Menengah Pertama (SMP), 23% Sekolah Menengah Atas

(SMA), 5% Perguruan Tinggi (PT) dan 20% tidak bersekolah.6

Adapun dalam pelayanan gereja terhadap masyarakat Rindi dan terkhusus yang ada

di desa Haikatapu, adat-istiadat dan strata sosial adalah tantangan terbesar yang

dihadapi oleh GKS Tanalingu. Mengenai adat-istiadat, dalam kehidupan sehari-hari,

masyarakat desa Haikatapu masih sangat terikat dengan adat, terutama dalam hal

pernikahan dan kematian. Walaupun sudah memeluk agama Kristen, banyak anggota

jemaat masih melakukan ritual kematian dalam agama suku Marapu, terutama yang

berasal dari kaum Maramba (bangsawan).7 Sehubungan dengan upacara kematian

dalam agama suku Marapu yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Haikatapu,

GKS Tanalingu pernah menolak pelayanan ibadah penghiburan keluarga sewaktu

menunggu pengebumian Ir. Umbu Mehang Kunda (pendiri GKS Tanalingu).

Alasannya adalah karena setiap kali selesai ibadah penghiburan dilakukan, keluarga

Alm. Ir. Umbu Mehang Kunda melanjutkannya dengan upacara kematian dalam agama

suku Marapu. Sikap tegaspun di ambil oleh Pdt. Trince bahwa GKS Tanalingu tidak

mau melayani ibadah penghiburan, meskipun itu dijadwalkan oleh Sinode GKS.8

6 Laporan Tahunan GKS Tanalingu 2012.
7 Wawancara dengan Pdt. T. B. D., S.Th, tanggal 01 November, 2012.
8 Wawancara dengan U. H., SPt, tanggal 03 November 2012.
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Terkait dengan masalah strata sosial yang ada, gereja mengakui adanya pembagian

golongan dalam kehidupan masyarakat secara umum, namun dalam persekutuan

Kristus, gereja menolak pembagian kelas dalam masyarakat (stratifikasi sosial). Pdt.

Trince B. Dondu (sebagai ketua majelis jemaat GKS Tanalingu) mengatakan bahwa:

Dalam pemahaman Kristen semua manusia diciptakan setara
dan sederajat. Dan menurut saya, dalam budaya Yahudi memang
sistem perhambaan itu masih ada. Namun, Yesus Kristus itu datang
untuk meniadakan perbedaan kelas dalam masyarakat. Saya kira ini
yang menjadi dasar dari GKS, secara khusus GKS Tanalingu dalam
menyikapi permalasahan stratifikasi sosial di desa ini.9

Dengan demikian, GKS secara umum dan GKS Tanalingu secara khusus bertindak

tegas dalam menolak pemisahan dan pembedaan di jemaat yang berkaitan dengan

stratifikasi sosial dalam masyarakat Sumba. Seperti contoh, permasalahan yang

dihadapi oleh GKS Tanalingu pada awal masa pelayanan Pdt. Trince B. Dondu, S.Th

dan Pdt. Katrina R. Hawu, S.Th, ibadah hari minggu tidak akan dimulai kalau para

Maramba (kaum bangsawan) belum datang. Selain itu, keputusan-keputusan yang

hendak dibuat oleh kedua pendeta tersebut harus dibicarakan dahulu dengan para

Maramba (kaum bangsawan) di desa itu. Kedua pendeta ini tidak boleh bertindak apa-

apa tanpa sepengetahuan para Maramba (kaum bangsawan). Di samping hal di atas,

banyak kasus kekerasan terhadap kaum Ata (hamba), jual-beli hamba dan berbagai

tindak ketidakadilan lainnya yang dilakukan kaum Maramba (bangsawan) terhadap

hambanya (Ata) di desa ini.10

9 Wawancara dengan Pdt. T. B. D., S.Th, tanggal 01 November, 2012.
10 Wawancara dengan U. H., SPt, tanggal 03 November 2012.
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4. Adat-Istiadat dan Kebudayaan Desa Haikatapu

1. Kesenian

Beberapa macam keseniaan yang masih dipertahankan dalam kehidupan

masyarakat Sumba khususnya di desa Haikatapu ialah terdiri dari bahasa, tarian,

nyanyian dan tenunan. Berbicara mengenai bahasa, masyarakat Sumba Timur

khususnnya masyarakat desa Haikatapu, selain menggunakan bahasa Indonesia,

mereka lebih sering memakai bahasa Sumba Kambera dan Sumba Mangili.

Masyarakat Sumba Timur juga mempunyai beberapa tarian yang dikenal dengan

nama Kadingangu, Kabokangu, dan Pai. Tarian-tarian ini diiringi oleh irama

gong dan nyanyian. Tarian-tarian ini dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti

pada acara perkawinan, penerimaan tamu, pesta panen, malam tahun baru,

pembuatan rumah adat, serta kematian seorang golongan Maramba. Adapun hasil

kerajinan tangan khas Sumba Timur adalah tenun ikat. Tenunan merupakan

pekerjaan kesenian yang terus dipertahankan di Sumba karena pekerjaan

menenun ini merupakan adat-istiadat, kewajiban bagi perempuan Sumba, untuk

membantu suami dalam menopang kehidupan keluarga. Kain tenunan Sumba

Timur terdiri dari atas dua macam yakni hinggi (selimut-kain panjang yang

dikhususkan untuk pakaian laki-laki) dan lau (sarung, pakaian wanita) ini

memiliki beragam motif, seperti kuda, ayam, udang, manusia dan buaya, yang

mana masing-masing motif memiliki arti tersendiri.11

11 Wawancara dengan U. L. K., tanggal 03 November 2012.
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2. Perkawinan12

Salah satu upacara yang juga sangat penting dalam kehidupan orang Sumba

ialah upacara perkawinan adat Sumba. Dikatakan penting, karena merupakan

perintah dan kehendak Marapu yang harus dilaksanakan oleh umat, sesuai

dengan ketentuan adat yang berlaku. Adapun tujuan perkawinan dalam

masyarakat Sumba ialah memenuhi perintah nenek moyang (Marapu),

memelihara persekutuan keluarga, memelihara status sosial atau derajat,

memperkuat pengaruh kekuasaan dan untuk memperoleh tenaga kerja yang

melakukan tugas sehari-hari.

Dalam sebuah perkawinan adat Sumba, ditandai oleh  dua hal yang sangat

penting, yakni belis (mas kawin) dan balasan. Belis adalah barang-barang yang

diberikan oleh pihak pengambil isteri (anakawini-layia) kepada pihak pemberi

isteri (yera) berupa hewan (kerbau dan kuda), mamuli yang terbuat dari emas,

perak dan tembaga. Balasan yang dimaksudkan ialah barang-barang yang

diberikan oleh pihak yera sebagai balasan atas pemberian pihak anakawini

berupa kain (hinggi), sarung (lau), manik-manik (anahida), dan gading

(nggeding).

Adapun belis dan balasan haruslah seimbang karena sangat mempengaruhi

penghargaan yang diberikan masing-masing pihak. Agar terjadi keseimbangan

antara belis dan balasan, biasanya masing-masing pihak melalui juru bicara

(wunang) saling mengunjungi untuk melakukan negosiasi. Belis memperlihatkan

12 Ibid.
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tinggi rendahnya nilai penghargaan pihak pengambil isteri kepada calon isteri

dan klen pemberi isteri. Demikian halnya dengan balasan, menunjukkan

penghargaan pihak pemberi isteri kepada anak perempuan mereka dan klen

pengambil isteri. Selain itu, belis dan balasan menunjukkan Karena itu,

pandangan-pandangan yang mengatakan perkawinan adat Sumba itu, adalah

transaksi penjualan perempuan, tidaklah benar, karena di balik adat itu ada nilai

kekerabatan dan saling tolong menolong yang sangat tinggi.

Dalam hal perkawinan, terdapat sedikit perbedaan antara golongan Maramba

dan masyarakat biasa serta golongan Ata. Dalam perkawinan, golongan

Marambalah yang sanggup kawin keluar paraingu, baik pria maupun wanita.

Seorang pria Maramba yang kawin keluar selalu sudah harus siap dengan

sejumlah mas perak dan kuda kerbau yang pantas. Adapun upacara perkawinan

yang dilaksanakan dalam golongan Maramba, diadakan secara besar-besaran

dengan mengundang banyak orang, diadakan pesta dan sebagainya. Sedangkan

bagi masyarakat biasa dan golongan Ata, dilaksanakan secara sederhana dan

sesuai dengan tahap-tahap adat istiadat yang telah disepakati oleh masyarakat

Sumba secara keseluruhan, seperti ketentuan belis-balasan dan sebagainya.

Jumlah undangan, belis dan balasan pun hanya sedikit, berbeda dengan jumlah

undangan, belis dan balasan dalam perkawinan para bangsawan.
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3. Kematian13

Dalam upacara kematian dan penguburan, khususnya bagi golongan Maramba

dirayakan secara megah dan besar-besaran, dengan menyembelih korban seperti

kerbau, kuda, sapi, babi, pemberian makan terhadap roh orang mati, penjagaan

mayat, dihadiri ratusan rombongan adat, dan sebagainya, kemudian dimakamkan

sebagai jamuan upacara kematian. Mayat dikubur dengan pakaian lengkap, dengan

tumpukan kain sarung serta perhiasan seperti, emas maupun perak. Hal ini

dilakukan oleh masyarakat Sumba dengan harapan bahwa korban yang berupa, kain

sarung, serta perhiasan, merupakan bekal bagi roh si mati dalam perjalanan dari

langit lapisan pertama hingga langit lapisan kedelapan (Surga).

Kepercayaan suku Sumba mengenai kematian sebagai suatu peralihan dari

anggota masyarakat di bumi menjadi anggota masyarakat di dunia baru, di Parai

Marapu, karena itu, apa yang telah dilakukan oleh keluarga, atau orang yang hidup

dalam upacara kematian-penguburan, seperti pemotongan hewan, papangangu

(pemberian makan) dan hamayang (sembayang adat Marapu), kesemuanya itu

ditujukan sebagai penghormatan kepada si mati, perbekalan si mati dalam menjalani

hidup barunya di Parai Marapu.

Adapun dalam upacara ini, prestise keluarga dipertaruhkan, karena besarnya dan

megahnya upacara tersebut menunjukkan seberapa besar kemampuan ekonomi,

kekayaan, status keluarga. Sedangkan upacara kematian-penguburan bagi

masyarakat biasa atau golongan Ata, upacara tersebut dilaksanakan secara

13 Wawancara dengan Pdt. E. R.., tanggal 10 November.
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sederhana dan waktu yang digunakan secepatnya 3 hari atau seminggu, sesuai

kesepakatan keluarga, jika terdapat pemotongan hewan kurban, jumlahnya hanya

sedikit, sekitar satu hingga tiga ekor. Adapun perbedaan ini didasarkan pada status

sosial dan faktor ekonomi keluarga.

5. Stratifikasi Sosial di Sumba Timur – Desa Haikatapu

Stratifisikasi sosial yang ada di Pulau Sumba, dapat dilihat dari dua cerita yang

berkembang di tengah masyarakat, yaitu mitos dan sejarah. Dari segi mitos, dipercaya

bahwa ketika leluhur suku Sumba, yaitu Marapu datang ke Sumba, mereka datang

bersama-sama dengan hamba sahaya. Ketika mereka tiba di Sumba mereka mendapati

penduduk asli yang masih sangat sederhana kebudayaannya, sehingga dengan mudah

mereka ditaklukkan dan dijadikan hamba. Para hamba inilah yang sampai sekarang

dikenal dengan nama hamba pusaka (Ata ndai).14 Sedangkan dari segi sejarah,

dijelaskan bahwa pada abad ke XVI sebelum VOC menguasai Sumba, orang-orang

Eropa datang ke Sumba. Mereka tertarik dengan kayu cendana, kayu kemuning, kayu

arang dan kuda yang ada di Sumba. Mereka menukar kayu-kayu dan kuda tersebut

dengan barang-barang pecah belah, kain, bermacam-macam muti, parang, pisau dan

sebagainya. Dari orang-orang Eropa ini juga, orang-orang sumba mendapat meriam,

bedil dan mesiu, terlebih kalangan bangsawan dan hartawan. Dengan adanya senjata

14 Ibid.
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api inilah yang mendorong perang-perangan antara kabihu lawan kabihu (marga).

Orang-orang yang kalah perang ditawan dan dijadikan hamba.15

Masyarakat Sumba mengenal tiga golongan masyarakat berdasarkan keturunannya,

yaitu:

a. Golongan Bangsawan (Maramba)

Maramba adalah golongan bangsawan, yang menurut sejarah, mereka tetap

memeliharan status mereka sebagai bangsawan lewat hubungan perkawinan.

Maramba (golongan bangsawan) terdiri dari dua kelompok, yaitu bangsawan

tinggi (Maramba bokul) dan bangsawan biasa (Maramba kudu). Bangsawan

tinggi inilah yang menjadi raja. Mereka disebut bangsawan tinggi bukan

karena tingkat pendidikan atau kekayaan melainkan ditentukan oleh asal-

usulnya. Selanjutnya dalam kelompok bangsawan biasa dikenal dua

kelompok, yaitu Maramba mendamu dan Maramba kalawihi. Bangsawan

mendamu merupakan keturunan dari perkawinan antara laki-laki dari

bangsawan tinggi menikah dengan perempuan dari golongan kabihu (orang

merdeka). Sedangkan bangsawan kalawihi merupakan keturunan dari

perkawinan antara laki-laki dari bangsawan tinggi menikah dengan seorang

perempuan dari golongan Ata (hamba).16

Seorang bangsawan ditandai dengan gelar tertentu yang ada di depan

namanya. Seorang bangsawan laki-laki diberi gelar Umbu atau Umbu Tai,

15Ibid. Bnd. Oe. H. Kapita, Sumba dalam Jangkauan Jaman, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1987),

18-19.
16 Wawancara dengan U. L. K., tanggal 04 November 2012.
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sedangkan bangsawan perempuan diberi gelar Rambu atau Tamu Rambu.

Dalam kehidupan masyarakat Sumba, golongan bangsawan adalah golongan

sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Golongan ini pada umumnya

kaya, hal ini diukur oleh kepemilikan hewan dan hamba. Kehidupan

masyarakat dari golongan Maramba sangat berbeda dari kehidupan golongan

yang lain, dalam hal ini golongan kabihu dan golongan Ata. Hal ini dapat

dilihat dalam kehidupan sehari-hari, mereka memiliki tempat makan dan

minum sendiri yang tidak boleh dipakai oleh orang lain, apalagi oleh seorang

hamba (Ata). Selain itu, jika mereka bepergian, mereka diiringi oleh sejumlah

hambanya untuk memenuhi keperluannya. Apabila seorang bangsawan

meninggal, tari-tarian dipentaskan dan banyak hewan yang dipotong. Pada

umumnya, jenasah seorang bangsawan tidak langsung dikuburkan, tetapi

disimpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hingga semua persiapan

penguburan secara akbar dan megah bisa dilaksanakan. Pada umumnya

golongan bangsawan hanya kawin dengan bangsawan pula. Pada perkawinan

anak perempuan seorang bangsawan, orang tua menyertakan beberapa orang

hamba perempuan dan laki-laki untuk melayaninya di rumah suaminya.

Hamba ini disebut dengan hamba bawaan (Ata ngandi). Pada umumnya, para

pejabat dalam pemerintahan yang ada di Sumba, berasal dari golongan

bangsawan atau raja, karena sebagian besar keturunan dari golongan ini yang

memperoleh pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi.17

17 Ibid.
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b. Golongan Kabihu (orang merdeka)

Golongan kabihu (orang merdeka) adalah golongan yang paling banyak

dalam masyarakat Sumba. Golongan ini merupakan lapisan yang kedua dalam

masyarakat Sumba. Golongan kabihu (orang merdeka) adalah golongan yang

dianggap sebagai rekan oleh para bangsawan. Mereka diberi tugas-tugas

kemasyarakatan yang sesuai dengan adat-istiadat yang ada di Sumba.18

c. Golongan Ata (hamba)

Golongan Ata merupakan lapisan yang terendah dalam stratifikasi

masyarakat Sumba. Dalam bahasa Sumba Timur sehari-hari, kata “orang”

yang dipergunakan adalah kata “tau,” sedangkan kata “Ata” tidak beda artinya

dengan kata “tau,” hanya ditujukan lebih khusus kepada para hamba. “Tau

Ata” sama artinya dengan “tau palewa,” yaitu orang-orang yang disuruh,

suruhan, pesuruh.19

Golongan Ata dibagi dalam dua kelompok, yaitu pertama hamba pusaka

(Ata ndai). Hamba pusaka adalah golongan yang sejak semula memang

hamba. Nenek moyang orang Sumba yang datang ke Sumba pada masa

lampau membawa hamba-hamba mereka. Di Sumba mereka mengambil

hamba lagi dari penduduk yang telah ada. Kedua, kelompok hamba ini disebut

hamba besar (Ata bokulu). Kedudukan mereka sangat istimewa. Mereka

18 Wawancara dengan Pdt. E. R., tanggal 10 Novemver 2012.
19 Ibid.
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menjadi juru bicara, bendahara, pengawal kepercayaan tuannya, bahkan

tuannya memberikan sejumlah ternak untuk dipeliharanya. Oleh karena itu,

mereka dihormati oleh masyarakat seperti menghormati tuannya. Kebutuhan

hidup, perkawinan dan kematian serta penguburan mereka dibiyayai oleh

tuannya.20

Selain dua jenis hamba yang telah disebutkan di atas, di Sumba juga

terdapat golongan hamba yang baru (Ata bidi). Mereka menjadi hamba karena

dibeli atau tertawan dalam peperangan. Hamba yang dibeli disebut hamba

belian (Ata pakei), sedangkan jenis hamba tawanan diperoleh karena tertawan

dalam peperangan, disebut hamba tawanan (Ata payappa). Di samping itu,

terdapat hamba yang disebut hamba bawaan (Ata ngandi). Hamba bawaan

adalah hamba yang diberikan oleh orang tua perempuan atau laki-laki ketika

anak mereka kawin. Pada umumnya hamba bawaan ini berasal dari golongan

hamba pusaka. Hamba ini tidak termasuk sebagai mas kawin.21

Sebagai orang-orang yang berasal dari kelas yang paling rendah dalam

masyarakat, mereka diperlakukan sebagai manusia pekerja bagi tuannya.

Mereka menggarap ladang dan sawah serta menjaga dan memelihara ternak

tuannya. Menyiapkan segala keperluan sang Maramba. Mereka hanya

memiliki nilai ekonomis bagi tuannya.

20Ibid.
21 Wawancara dengan U. L. K., tanggal 04 November 2012.
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6. Hak dan Kewajiban dari Maramba & Ata di Desa Haikatapu

Dalam kehidupan masyarakat Sumba, termasuk masyarakat desa Haikatapu, baik

Maramba (bangsawan) dan Ata (hamba) memiliki hak dan kewajiban.

1. Maramba

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh Maramba (bangsawan) terhadap Ata

(hamba),22 seperti:

 Hak untuk mempunyai hamba pusaka

Seorang keturunan Maramba (bangsawan), khususnya mereka yang masih

memiliki banyak hamba, mempunyai hak untuk memiliki hamba pusaka

Atau hamba warisan dari orang tuanya. Ketika mereka menikah, hamba

inilah yang nanti mereka bawa ke rumahnya sendiri.

 Hak untuk memeritah hamba

Seorang bangsawan mempunyai hak mutlak untuk memerintah hambanya,

dan perintah itu harus dilakukan. Kalau seorang hamba tidak melakukan

Atau menuruti perintah tuannya, maka ia akan mendapat sanksi/hukuman.

 Hak untuk menghukum hamba

Seorang bangsawan mempunyai hak mutlak untuk menghukum hambanya,

jika berbuat kesalahan atau tidak menuruti perintah tuannya. Ketika seorang

hamba tidak menuruti perintah tuannya atau melakukan kesalahan, biasanya

hamba tersebut dihukum dengan cara dipukuli atau diberikan pekerjaan yang

lebih berat lagi, bahkan tidak akan diberi makan. Hukuman tersebut harus

22 Wawancara dengan U. M. A., tanggal 06 November 2012.
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diberikan dengan tujuan agar hamba yang melakukan kesalahan tadi tidak

mengulangi lagi perbuatannya/jera.

 Hak untuk menjual hamba

Seorang bangsawan mempunyai hak untuk menjual hambanya, selain hamba

pusakanya atau hamba pusaka anaknya. Biasanya seorang tuan menjual

hambanya karena dia memiliki hamba yang banyak, sehingga ketika ada

orang yang ingin meminta hambanya, maka dia akan menjual (biasanya

hamba ini dijual kepada bangsawan yang masih ada hubungan

keluarga/kerabat).

 Hak atas belis dari pernikahan sang hamba

Biasanya bila hamba akan dinikahi oleh seseorang yang berasal dari

golongan bangsawan atau orang kaya, sang tuan yang  berhak untuk

menentukan jumlah belis dari sang hamba. Belis tersebut bukan menjadi

milik orang tua dari hamba tersebut, melainkan milik bangsawan tersebut.

Sedangkan kewajiban Maramba dalam hubungan dengan hambanya, yaitu

bertanggungjawab penuh terhadap hambanya. Baik ketika hambanya sakit; ketika

hambanya menikah; meninggal dunia; maupun ketika hambanya menghadapi

masalah dalam masyarakat.23

23 Ibid.



53

2. Ata

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh Ata (hamba) dalam hubungannya dengan

Maramba (bangsawan),24 seperti:

 Hak untuk menikah dengan sesama hamba

Dalam perkawinan, ketika seorang bangsawan perempuan menikah dengan

seorang bangsawan laki-laki, maka diantara hamba merekapun punya hak

untuk menikah, kalau mereka saling menyukai. Jadi, tidak ada larangan

untuk mereka menikah, malah perkawinan seperti ini yang diinginkan.

 Hak untuk mendapatkan belis anak

Kalau ada anak perempuan dari golongan (tidak termasuk hamba pusaka

anak tuannya) yang disetujui oleh tuannya untuk menikah dengan orang lain,

maka orang tua dari anak ini punya hak untuk mendapat/menikmati sedikit

dari hasil belis tersebut.

 Hak untuk berkunjung ke rumah keluarga

Hak ini hanya dimiliki oleh hamba bawaan (Ata ngandi). Mereka punya hak

untuk mengunjungi keluarga, misalnya kalau ada yang sakit, atau kalau ada

upacara-upacara tertentu, misalnya perkawinan atau kematian.

 Hak untuk menikmati hasil kerjanya

Para hamba ini punya hak untuk menikmati upah hasil kerjanya. Misalnya

hasil tenun ikat yang dia kerjakan, dll.

24 Wawancara dengan N. L., tanggal 11 November 2012.
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Sedangkan kewajiban dari para hamba ini adalah mengerjakan segala pekerjaan

yang menjadi tanggungjawab mereka; mereka wajib patuh dan taat serta

menghormati tuannya; apapun yang dikatakan tuannya, harus didengar dan dipatuhi;

mereka tidak boleh membantah atau melawan terhadap perlakuan yang mereka

terima dari tuannya, walupun tidak sesuai dengan keinginan hati mereka.25

B. Hubungan Maramba (Bangsawan) dengan Ata (Hamba) di Desa Haikatapu

1. Golongan Maramba (bangsawan) di Desa Haikatapu

Kecamatan Rindi merupakan kampung adat di Sumba Timur, yang masih

melestarikan budaya Sumba termasuk di dalamnya sistem kasta atau stratifikasi sosial.

Di kecamatan ini sistem pemerintahan adat masih dipertahankan, ditandai dengan

adanya kampung raja Rindi. Golongan bangsawan tersebar di delapan paraingu

(kampung) yang ada di kecamatan Rindi. Memang desa Rindi dengan ibukota

kelurahannya Praiyawang merupakan kampung yang dipercaya sebagai tempat pertama

yang didatangi oleh leluhur nenek moyang suku Sumba, sehingga pusat pemerintahan

desa ditempatkan di desa itu, termasuk tempat berdiamnya raja Rindi. Namun, karena

proses kawin-mawin, maka keturunan bangsawan tersebut membentuk kampung-

kampung lain, yang sampai sekarang masih ada, termasuk di dalamnya desa Haikatapu.

Di desa Haikatapu, terdapat sekitar 105 orang keturunan bangsawan yang masih tetap

mempertahankan kedudukannya sebagai bangsawan asli, dilihat dari segi perkawinan,

yaitu menikah dengan sesama bangsawan. Jumlah tersebut sudah termasuk anak-anak.

25 Ibid.
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Selanjutnya, di desa ini terhadap lima (5) buah rumah yang disebut dengan uma

praing/uma mbatang. Rumah ini terletak di tengah-tengah kampung. Bagi mereka yang

masih menganut agama asli Marapu, di rumah ini juga terdapat satu tempat untuk

memuja atau penyembahan terhadap Marapu. Beberapa keturunan bangsawan yang

sudah tua (sesepuh) biasanya tinggal di rumah ini. Biasanya, dalam satu kampung

didiami oleh keturunan bangsawan yang masih bersaudara dekat.26

Gambar 3. Rumah Besar (uma praing/uma mbatang)

Keterangan gambar :
Gambar menunjukkan lima uma praing/uma mbatang yang
merupakan kompleks tempat tinggal beberapa bangsawan yang
sudah tua (sesepuh). Rumah ini ada di tengah-tengah kampung.
Berdekatan dengan kuburan-kuburan batu yang merupakan ciri
khas kuburan seorang keturunan Maramba (bangsawan).

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar keturunan bangsawan yang ada di

desa Haikatapu merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan

Tinggi (PT), kecuali mereka yang sudah lanjut usia karena mereka mendapat

pendidikan di Sekolah Rakyat (SR), pada masa penjajahan. Namun, keturunan

26 Wawancara dengan U. N. H., tanggal 15 November 2012.
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bangsawan ini ada juga yang tidak sampai lulus Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP), karena mereka sendiri yang tidak mau sekolah. Dalam

usaha memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai anak-anak yang sekolah, khususnya

melanjutkan studi di tingkat Perguruan Tinggi (PT), maka para bangsawan ini tidak

terlalu berharap pada hasil pertanian dan peternakan yang mereka miliki. Oleh karena

itu, sebagian para bangsawan ini mencari uang dengan berwiraswasta, seperti jual-beli

hewan, jual-beli kain tenun ikat sumba, bahkan ada yang melakukan jual-beli Ata

(hamba) dan ada juga pengusaha yang mempunyai toko-toko kecil (yang menyediakan

kebutuhan sehari-hari masyarakat), dan angkutan umum seperti bis, angkot dan motor

ojek. Sedangkan perempuan, lebih memilih tenun ikat sebagai pekerjaan tetapnya.

Selain itu, ada juga yang menjadi PNS (misalnya guru, perawat atau pegawai di kantor

desa maupun kecamatan).27 Golongan Maramba (bangsawan) memiliki pengaruh yang

besar terhadap masyarakat di desa Haikatapu. Selain karena merupakan keturunan dari

golongan tertinggi di masyarakat, memiliki banyak harta benda, hamba dan hewan

peliharaan, mereka juga merupakan orang penting dalam pemerintahan. Keturunan

para bangsawan inilah yang selama ini menjadi kepala desa dan aparat pemerintahan di

desa Haikatapu. Dalam bidang sosial budaya, mereka sangat berbeda dengan golongan

masyarakat lainnya. Hal itu dapat dilihat, misalnya dari cara berpakaian mereka, gaya

hidup, cara bergaul, pembuatan rumah, mata pencaharian dan pendidikan. Oleh karena

27 Ibid.



57

itu, dapat dikatakan bahwa Maramba (bangsawan) punya pengaruh yang besar dalam

masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial-budaya.28

Gambar 4. Kaum Maramba (bangsawan)

Keterangan gambar :
Gambar 1 menunjukkan rumah seorang keturunan

bangsawan di desa Haikatapu. Rumah ini masih berbentuk
tradisional (rumah adat sumba). Rumah besar ini merupakan
tempat tiinggal dari kaum Maramba (bangsawan) beserta
dengan hamba-hambanya. Gambar 2 adalah pasangan suami-
istri yang berasal dari keturunan Maramba (bangsawan).
Dalam budaya Sumba, pernikahan dengan status sosial yang
sama adalah pernikahan yang dikehendaki. Pernikahan beda
status, misalnya antara kaum bangsawan dan hamba dinilai
akan menjadi aib bagi keluarga besar dan merusak status sosial
masyarakat Sumba. Dalam gambar ini, mereka memakai
pakaian adat\daerah Sumba Timur. Gambar 3 adalah
keturunan bangsawan beserta kerabat dan keluarga dalam
sebuah perundingan adat. Gambar 4 adalah kuda peliharaan
seorang Maramba (bangsawan) yang ada di desa Haikatapu.
Kuda-kuda ini diurus oleh para hamba (Ata).

28 Wawancara dengan Pdt. E. R., tanggal 12 November 2012.
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2. Golongan Ata (Hamba) di Desa Haikatapu

Di desa Haikatapu terdapat sekitar 152 orang Ata (hamba) yang masih ada sampai

sekarang. Mereka merupakan hamba pusaka (Ata ndai), keturunan hamba yang sejak

semulanya memang hamba dan hamba bawaan (Ata ngandi), yaitu hamba yang

diberikan oleh orang tua perempuan atau laki-laki kepada anak mereka ketika kawin.

Dari jumlah tersebut, yang masih tinggal dengan tuannya dalam uma paraing/uma

mbatang sekitar 55 orang. Sedangkan yang lainnya tinggal di uma wooka (rumah

kebun), yaitu sekitar 97 orang. Para hamba (Ata) ini pada awalnya tinggal bersama

tuannya di uma paraing/uma mbatang, namun seiring berjalannya waktu, jumlah

hamba dalam uma paraing/uma mbatang itu juga bertambah banyak karena proses

perkawinan, maka mereka ditempatkan tuannya di uma wooka (rumah kebun).29

Uma wooka (rumah kebun) terletak di tanah milik tuan dari para hamba ini, baik itu

tanah kebun maupun tanah yang diolah menjadi sawah. Uma wooka (rumah kebun) ini

biasanya berjarak cukup jauh dari uma mbatang yang terletak di tengah-tengah

kampung, bahkan ada bangsawan di desa Haikatapu yang memiliki tanah di desa lain,

dan di sana juga di bangun uma wooka yang ditempati oleh para hamba. Hamba yang

tinggal di uma wooka (rumah kebun) biasanya adalah hamba yang sudah berkeluarga.

Merekalah yang bertugas mengelola dan menjaga kebun/sawah dan mengembalakan

ternak (sapi, kuda, kerbau, babi) milik tuannya. Ketika selesai musim panen, mereka

mengantar sebagian hasil panennya ke uma paraing/uma mbatang. Dalam hal

kebutuhan sehari-hari, untuk hamba yang tinggal di uma wooka ini, bukan lagi

29 Wawancara dengan U. N. H., tanggal 15 November 2012.
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merupakan urusan/tanggung jawab tuannya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari dari hasil tanah tuannya yang mereka kerjakan, mereka inilah yang dilihat

agak bebas (tidak terlalu tertikat dengan tuannya). Ada diantara mereka yang

mempunyai usaha sendiri, misalnya dengan membuka warung kecil yang menjual

kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi, mereka tidak tergantung sepenuhnya lagi

kepada tuannya. Pada waktu-waktu tertentu para hamba yang tinggal di uma wooka ini

berkumpul di uma praing (rumah besar), misalnya ketika ada acara perkawinan dan

kematian, atau ritus keagamaan mereka. Sedangkan sebagian hamba lainnya tinggal

bersama dengan tuannya di kampung, baik di uma praing/uma mbatang, maupun di

rumah tembok yang di bangun di samping uma praing/uma mbatang. Para hamba yang

tinggal di uma paraing/uma mbatang, biasanya adalah hamba kepercayaan tuannya.

Keturunan kaum Ata (hamba) yang menjadi orang kepercayaan dari tuannya biasanya

memiliki tugas sebagai juru bicara dalam berbagai kegiataan adat (wunang). Selain itu,

biasanya hamba yang juga tinggal bersama dengan tuannya adalah hamba perempuan

dan masih berusia muda, dan juga yang sudah tua tetapi tidak menikah. Merekalah

yang menyiapkan segala keperluan tuannya dan orang dalam rumah tersebut. Tugas

sehari-hari mereka adalah memasak, mencuci, membersihkan rumah dan sekitarnya,

menumbuk padi, mengurus anak dari tuannya (khususnya yang masih kecil). Mereka

juga bertugas untuk mengolah/mengerjakan kebun yang ada di sekitar kampung, serta

mencari dan memberi makan ternak atau hewan yang ada di kampung. Selain mereka

memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, kehidupan hamba yang ada di uma

paraing/uma mbatang, merupakan tanggungjawab tuannya, baik itu makan, minum,

kesehatan, juga keamanan. Namun, keberuntungan sedikit berpihak pada hamba yang
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tinggal di uma wooka (rumah kebun), karena mereka sedikit diperhatikan oleh

pemerintah. Di antara mereka ada yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dan

LSM, misalnya bantuan berupa modal untuk membuka usaha atau ternak.30

Gambar 5. Keluarga Keturunan Ata (hamba) yang tinggal di uma wooka (rumah

kebun)

Keterangan gambar :
Gambar ini menunjukkan keluarga dari keturunan Ata
(hamba) yang tinggal di uma wooka (rumah kebun) milik
majikannya (Maramba). Biasanya para hamba yang tinggal
di uma wooka (rumah kebun) adalah hamba yang sudah
berkeluarga. Mereka bertugas menjaga dan memelihara
kebun dan hewan yang ada di rumah kebun ini.

30 Ibid.
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Gambar 6. Tugas dan pekerjaan kaum Ata (hamba)

Keterangan gambar :

Gambar 1 adalah para Ata perempuan yang menunjukkan koleksi
kain tenun ikat yang mereka buat untuk dijual. Gambar 2
menunjukkan pada aktifitas menenun kain sumba yang dilakukan
oleh seorang perempuan dari keturunan Ata (hamba) di desa
Haikatapu. Kain tenun ikat Sumba ini dijadikan sebagai salah satu
sumber mata pencaharian baik oleh kaum bangsawan maupun
hamba di desa ini. Gambar 3 adalah seorang anak laki-laki dari
kaum Ata melakukan pekerjaan menjaga hewan peliharaan
tuannya, tetapi ini dilakukan setelah pulang sekolah. Gambar 4
salah satu tugas dan pekerjaan dari para kaum hamba (Ata) yaitu
menggembalakan ternah (sapid an kuda) di padang.
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Gambar 7. Wunang (juru bicara untuk acara adat)

Keterangan gambar :
Gambar ini menunjukkan para wunang (juru bicara) yang
merupakan keturunan Ata (hamba), tetapi memiliki kedudukan
yang penting sebagai juru bicara Maramba (bangsawan) dan
orang kepercayaan. Wunang biasanya menjadi juru bicara
bangsawan dalam upacara adat, seperti pernikahan, kematian
dan sebagainya.

Para hamba yang ada di Haikatapu memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah.

Hampir semua hamba yang ada di desa patawang tidak bersekolah terutama mereka

yang sudah berkeluarga dan lanjut usia. Mereka biasanya hanya mengenyam bangku

pendidikan sebatas Sekolah Dasar (SD), bahkan ada yang tidak lulus SD, dan yang

sedikit beruntung karena merupakan keturunan hamba kesayangan sang tuan, bisa

mendapat pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah

Menengah Atas (SMA). Ini dikarenakan mereka harus mengurus tuannya, rumah

tuannya, kebun dan hewan peliharaan sang Maramba. Dengan pendidikan yang

rendah, para Ata (hamba) tidak mempunyai peranan dalam pemerintahan di desa
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Haikatapu. Mereka hanya dibutuhkan oleh pemerintah atau aparat desa, ketika ada

kerja bakti atau gotong royong.31

3. Hubungan Maramba dan Ata di Desa Haikatapu

Dalam kehidupan masyarakat Sumba, dengan adanya pembagian kelas dalam

masyarakat, akan sangat jelas bahwa hubungan seorang Maramba (bangsawan) dengan

Ata (hamba) adalah hubungan antara tuan dengan pesuruhnya. Seorang Maramba

(bangsawan) memiliki hak terhadap hidup hambanya. Sebagai orang suruhan, hamba

tidak boleh membantah perintah sang Maramba (bangsawan). Hubungan Maramba

(bangsawan) dengan Ata (hamba), dapat dilihat dari dua (2) hal, yaitu:

1. Ekonomi

Dalam kaitannya dengan ekonomi, hubungan Maramba (bangsawan) dan Ata

(hamba) dapat dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai lapisan terendah

dalam masyarakat Haikatapu, kaum Ata (hamba) bisa dibilang sebagai bagian dari

kepemilikan seorang Maramba (bangsawan). Ata (hamba) yang merupakan orang

suruhan (pesuruh) merupakan tenaga kerja bagi tuannya. Para hamba ini bekerja

untuk mengolah kebun, sawah, hewan peliharaan dan bahkan usaha-usaha milik

sang Maramba (bangsawan) yang merupakan sumber ekonomi para tuannya.

Bahkan para Ata (hamba) ini pun juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi bila

dijual atau bahkan ditukar dengan hewan (kuda, sapi dan kerbau). Selain itu, secara

ekonomi, para Ata (hamba) ini menggantungkan kehidupan sehari-hari mereka

31 Wawancara dengan Pdt. T. B. D., S.Th, tanggal 03 November 2012.
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untuk tetap bertahan hidup kepada tuannya. Segala kebutuhan hidup mereka

dibiayai oleh sang Maramba (bangsawan), oleh karena itu ini menimbulkan

hubungan ketergantungan dan utang budi terhadap sang Maramba (bangsawan).32

2. Sosial-budaya

Hubungan sosial-budaya antara Maramba (bangsawan) dan Ata (hamba), dapat

dikatakan seperti ada jurang pemisah yang tidak mungkin menyatu. Seorang

Maramba (bangsawan) tidak boleh bergaul terlalu intim dengan para Ata (hamba).

Seorang Ata harus mengetahui posisinya sebagai budak yang adalah orang suruhan

bagi sang bangsawan. Oleh karena itu, ada cara berkomunikasi, cara menyebut

nama tuannya, sikap ketika bertemu tuannya, perbedaan tempat makan, perbedaan

pakaian yang digunakan, upacara perkawinan, kematian dan penguburan yang

sangat jauh berbeda dengan keturunan Maramba (bangsawan). Seorang Ata

(hamba) ketika berbicara dengan tuannya, harus menunduk atau tidak boleh

mengangkat muka dan berbicara harus sopan, baik itu kepada Maramba

(bangsawan) yang masih kecil (di bawah umur dari hamba itu) sekalipun. Para Ata

(hamba) biasanya menyebut tuan mereka dengan sebutan appu mirri (tuan

kakek/nenek) untuk yang sudah sesepuh, dan aya mirri ma aya (tuan yang kakak)

dan aya mirri ma eri (tuan yang adik) untuk yang dewasa atau sudah berkeluarga,

sedangkan untuk yang masih anak-anak sampai dengan yang belum menikah,

biasanya disebut tamu rambu untuk perempuan dan tamu umbu (umbu tamu) untuk

32 Wawancara dengan  U. N. H., tanggal 15 November 2012.
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laki-laki, dan dibelakangnya disertai dengan nama-nama mereka (hamba) masing-

masing.33

Pembedaan yang paling mencolok adalah dalam hal berpakaian, khususnya

dalam acara adat. Kain/sarung yang dipakai oleh Maramba (bangsawan), berbeda

dengan kain/sarung yang dipakai oleh Ata (hamba). Hal ini dibedakan oleh motif

kain tersebut. Kain/sarung para Maramba (bangsawan) memiliki motif yang khusus.

Para Ata (hamba) tidak diperbolehkan atau diperkenankan memakai motif-motif

tersebut. Selain itu, tempat makan dari seorang Maramba (bangsawan) tidak boleh

dipakai oleh para Ata (hamba) mereka. Biasanya para Maramba (bangsawan)

memiliki peralatan makan yang khusus, yaitu terbuat dari kaca, sedangkan para Ata

(hamba) makan di piring plastik atau melamin.34

Selanjutnya, dalam upacara pernikahan, terlihat perbedaan antara pernikahan

seorang Maramba (bangsawan) dengan pernikahan seorang Ata (hamba). Pesta

pernikahan seorang Maramba (bangsawan) dilakukan dengan akbar. Selain itu,

dalam aturan masyarakat Sumba di desa Haikatapu, seorang Maramba (bangsawan)

tidak boleh menikah dengan Ata (hamba). Ini merukapan hal yang tabu dalam

masyarakat. Ketika seorang Maramba (bangsawan) menikah dengan Ata (hamba),

maka derajat dan statusnya akan turun, dan sudah tentu Maramba (bangsawan)

tersebut akan dikucilkan oleh keluarganya. Di antara Maramba (bangsawan) yang

ada di desa Haikatapu, belum ada Maramba (bangsawan) yang menikah sah dengan

Ata (hamba). Yang ada hanyalah Maramba (bangsawan) yang melampiaskan hawa

33 Ibid.
34 Wawancara dengan U. M. A., tanggal 06 November 2012.
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nafsunya kepada hamba tersebut. Dilihat dari upacara kematian dan penguburan,

antara Maramba (bangsawan) dan Ata (hamba) sangat berbeda. Ketika seorang

Maramba (bangsawan) meninggal, biasanya jenasahnya disimpan lama, bisa

berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan disertai dengan pembantaian hewan-

hewan yang banyak. Sedangkan, ketika seorang hamba meninggal, biasanya hanya

disimpan beberapa hari, dengan upacara yang sangat sederhana bahkan tanpa

upacara.35

Hubungan antara Maramba (bangsawan) dengan Ata (hamba) seperti yang

digambarkan di atas merupakan fakta yang berlaku bukan hanya di desa Haikatapu,

tetapi terjadi hampir di seluruh desa yang ada di Sumba Timur. Fakta di atas

menggambarkan hubungan sosial yang bersifat dominatif dari kaum Maramba

(bangsawan) kepada kaum Ata (hamba). Kaum Ata (hamba) diperlakukan sebagai

masyarakat kelas rendah yang seluruh hak hidup mereka dipegang oleh sang tuan.

C. Peran GKS Tanalingu dalam Memperjuangkan Hak Kaum Ata (Hamba)

Melihat fenomena budaya Sumba, terutama stratifikasi sosial yang kesannya sangat

hirarkis dan feodal, sepertinya sangat sulit perubahan dapat terjadi dalam sistem yang

melanggengkan pembagian kelas dalam masyarakat tersebut. Masyarakat dari kelas

bangsawan (Maramba) akan selalu mengganggap masyarakat dari kelas hamba (Ata)

adalah manusia kelas dua.

35 Wawancara dengan Pdt. E. R., tanggal 12 November 2012.
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GKS Tanalingu mempunyai keprihatinan terhadap masalah stratifikasi sosial dalam

masyarakat Sumba yang telah merampas hak asasi masyarakat dari kelas hamba (Ata)

sebagai manusia yang merdeka. Pdt. Trince B. Dondu mengatakan bahwa:

Masa kini, gereja harus peka dengan masalah sosial di mana gereja
itu ada. Bagi saya, gereja itu adalah salah satu lembaga sosial dalam
masyarakat, yang keberadaannya harus menyuarakan keadilan dan
membantu membebaskan manusia dari ketertindasan. Ini merupakan
tugas gereja yang tidak kalah penting selain melakukan pelayanan
kerohanian. Dan GKS Tanalingu melihat stratifikasi sosial sebagai
tantangan dalam pelayanan. Sistem perhambaan di sini masih begitu kuat
dalam masyarakat. Kedudukan Ata dalam budaya Sumba itu disejajarkan
dengan harta-hartanya lain dari Maramba, oleh karena itu, mereka bisa
berbuat sesuka hati Atau bertindak kejam terhadap Ata. Dalam kehidupan
sehari-hari, Ata diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh
Maramba. Mereka bekerja mengurus segala keperluan Maramba, serta
mengurus kebun, sawah, hewan dan usaha-usaha lain, dan itu merupakan
kewajiban yang harus para Ata ini penuhi. Bahkan mereka (Ata) dijual
Atau ditukar dengan hewan peliharaan (kuda, sapi dan kerbau). Mereka
melakukan semua itu dengan sukarela sebagai bentuk pengabdian.36

Kekuasaan seorang Maramba (bangsawan) di desa Haikatapu, tidak hanya pada

tatanan sosial dan politik saja, tapi juga sampai pada tatanan keagamaan. Hal ini terlihat

pada awal masa pelayanan GKS Tanalingu yang dibangun juga oleh keturunan raja Rindi

(bangsawan), Alm. Ir. Umbu Mehang Kunda, hampir semua majelis jemaat adalah

keturunan Maramba (bangsawan). Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas dan

pelayanannya, pendeta tidak boleh bertindak di luar sepengetahuan kaum Maramba

(bangsawan). Selain itu, dalam setiap ibadah termasuk ibadah minggu, ibadah tidak akan

dimulai kalau para kaum Maramba (bangsawan) belum datang. Dan ini merupakan

36 Wawancara dengan Pdt. T. B. D., S.Th, tanggal 03 November, 2012.
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tanggung jawab terbesar dari GKS Tanalingu dalam fungsinya sebagai lembaga sosial bagi

seluruh masyarakat desa Haikatapu. Seperti yang dikatakan oleh Pdt. Katrina Hawu bahwa:

GKS Tanalingu sangat menyadari betul bahwa keberadaannya di
tengah-tengah masyarakat desa Haikatapu, terutama kaum Ata mungkin
tidak akan membawa dampak yang besar. Pembagian kelas dalam
masyarakat Sumba (stratifikasi sosial) mungkin tidak mudah dihilangkan
atau mungkin tidak akan pernah hilang. Namun, yang menjadi tujuan dari
GKS Tanalingu adalah penghargaan yang pantas sebagai seorang manusia
terhadap kaum Ata dan pengembalian hak asasi mereka sebagai manusia
yang merdeka oleh kaum Maramba di desa Haikatapu ini.37

Dalam masa pelayanan GKS Tanalingu, dibawah kepemimpinan Pdt. Trince (ketua

majelis jemaat) dan Pdt. Katrina, GKS Tanalingu menyadari bahwa masyarakat desa

Haikatapu memiliki tingkat perekonomian yang rendah, sehingga kemiskinan menjadi

masalah tidak hanya bagi warga jemaat GKS Tanalingu tetapi juga masyarakat desa

Haikatapu. Kemiskinan ini diakibatkan karena rendahnya sumber daya manusia (SDM)

masyarakat di desa Haikatapu. Rendahnya SDM masyarakat Haikatapu dikarenakan

rendahnya tingkat pendidikan mereka, terutama kaum Ata (hamba). Masyarakat dari

golongan Ata (hamba) tidak pernah mengenal hak asasinya sebagai manusia dan warga

negara Indonesia, terutama dalam memperoleh pendidikan yang layak. Sebagai orang

suruhan dari para bangsawan, para hamba ini tidak diberikan kesempatan atau ijin untuk

mendapatkan pendidikan yang layak. Biasanya para Ata (hamba) ini hanya menikmati

bangku pendidikan sebatas SD kelas II Atau III. Hanya beberapa saja yang dapat

menikmati pendidikan sampai pada tingkat SMA. Ini karena mereka harus bekerja

mengurus keperluan sang Maramba (bangsawan) dan harta sang tuan, seperti menggarap

37 Wawancara dengan Pdt. K. H., S.Th, tanggal 20 November 2012.
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kebun dan sawah, menggembalakan hewan peliharaan kuda, sapi, kerbau dan babi, serta

membantu sang Maramba (bangsawan) dalam mengolah usaha-usaha lain yang mereka

miliki, seperti industri tenun ikat, usaha pertokoan, ojek dan bus. Oleh karena itu, mereka

tidak diberikan ijin untuk sekolah karena kalau mereka sekolah siapa yang akan

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dengan demikian, karena tidak memiliki

ketrampilan atau pendidikan yang layak, serta ketergantungan hidup kepada sang Maramba

(bangsawan), maka Ata (hamba) bukan saja menjadi masyarakat kelas rendah dalam

kehidupan masyarakat Sumba di desa Haikatapu tapi juga menjadi masyarakat termiskin di

desa tersebut.38 Inilah kenyataan yang membuat GKS Tanalingu harus bekerja keras untuk

meningkatkan taraf hidup kaum Ata (hamba), karena GKS Tanalingu menyadari dengan

kemajuan IPTEK, kalau para Ata (hamba) terus dibiarkan dan tidak mendapatkan

pendidikan yang layak sebagai bekal bagi mereka untuk bertahan hidup maka para Ata

(hamba) akan menjadi masyarakat yang terus tertinggal di belakang.39

GKS Tanalingu, terutama kedua pendeta yang bertugas di gereja ini, Pdt. Trince dan

Pdt. Katrina, sadar bahwa dalam mencapai tujuan mereka mendapatkan ijin bagi kaum Ata

(hamba) untuk memperoleh pendidikan yang layak akan berhadapan dengan kaum

Maramba (bangsawan) yang memiliki kekuasaan dalam setiap tatanan masyarakat yang

berada di desa Haikatapu, membuat mereka harus bekerja lebih keras dalam mencapai

tujuan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Pdt. Trince B. Dondu bahwa:

Ini merupakan pekerjaan yang berat. Yang kami hadapi ini adalah
orang-orang yang punya pengaruh di ini desa. Mereka (Maramba)
menguasai semua tatanan hidup yang ada di ini desa. Di pemerintahan

38 Wawancara dengan U. R., SH, tanggal 22 November 2012.
39 Wawancara dengan Pdt. T. B. D., S.Th, tanggal 13 November 2012.
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dan gereja, mereka yang pegang. Di GKS Tanalingu saja, hampir semua
majelis jemaat keturunan Maramba. Jadi, kami harus memulai
pekerjaan ini dari dalam tubuhnya kami sendiri.40

GKS Tanalingu memulai pekerjaannya lewat bidang pelayanan yang memberi teladan

bagi warga jemaatnya. Artinya, GKS Tanalingu mencoba melayani semua jemaat tanpa ada

pandang bulu, baik kaum Maramba (bangsawan) dan Ata (hamba) semua dilayani tanpa

membedakan status sosial. Satu per satu, Pdt. Trince, sebagai ketua majelis jemaat yang

juga merupakan masyarakat asli Sumba Timur dan keturunan Maramba (bangsawan) yang

berasal dari kecataman Mangili, membenahi ketidakaturan yang terjadi di jemaat GKS

Tanalingu. Pekerjaan ini dimulai dengan membenahi sikap anggota jemaat bahkan majelis

jemaat yang merupakan kaum Maramba (bangsawan) yang bertindak seenak hatinya di

gereja. Ibadah minggu dilakukan tepat jam 09.00 pagi, baik itu dengan atau tanpa

kedatangan kaum Maramba (bangsawan) yang ada di desa Haikatapu. Selanjutnya, dalam

usaha untuk menciptakan rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap kaum Maramba

(bangsawan) dalam hubungan mereka dengan para hambanya (Ata), GKS Tanalingu

membuat tema-tema gerejawi dengan topik-topik kemanusiaan, keadilan dan kasih yang

membuat manusia saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Mereka

mengemas topik-topik ini dalam khotbah dan renungan mingguan (dibagi setiap hari

minggu).41 Menurut Pdt. Trince dan Pdt. Katrina, topik-topik tentang kemanusiaan,

keadilan dan kasih dipilih karena diharapkan jemaat GKS Tanalingu dapat menjadi

manusia yang tidak hanya mampu membangun relasi dengan Tuhan saja, namun mereka

40 Ibid.
41 Wawancara dengan U. R., SH, tanggal 19 November 2012.
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(jemaat) mampu dan mau untuk membangun rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama.

Pdt. Trince dan Pdt. Katrina, mengatakan bahwa:

Saya dan Pdt. Katrina banyak berdiskusi tentang masalah ini. Dalam
diskusi-diskusi, kami ingin agar masyarakat desa Haikatapu yang
kebanyakan adalah jemaat GKS Tanalingu memiliki rasa empati dan
simpati terhadap sesama. Mereka harus peduli dengan persoalan sosial
yang juga menjadi masalah dalam desa ini. Terutama kalangan Maramba,
karena mereka berada kelas sosial yang tinggi. Dari segi ekonomi saja,
kebanyakan mereka ada di tingkat ekonomi menengah ke atas. Kita
berdua sangat menyadari betul bahwa tugas dari kita bukan hanya
memperbaiki kehidupan rohaninya jemaat saja tapi juga memperbaiki
kehidupan jasmani mereka. Peningkatan taraf hidup dan pendidikan juga
mereka (jemaat) butuh.42

Selanjutnya, dalam usaha untuk memperbaiki pola pikir dan tindakan dari kaum

Maramba (bangsawan) terhadap kaum Ata (hamba), terutama mendapatkan hak

memperoleh pendidikan yang layak bagi kaum Ata (hamba), Pdt. Trince menggagas suatu

ide agar mereka melakukan pembekalan khusus kepada para majelis jemaat, yang adalah

kaum Maramba (bangsawan). GKS Tanalingu membuat program pembekalan terhadap

majelis jemaat yang adalah kaum Maramba (bangsawan) selama empat (4) bulan.

Pembekalan ini dilakukan tidak hanya menanamkan paham-paham kristiani, namun GKS

Tanalingu mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Hak

Asasi Manusia (HAM) dan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar majelis

jemaat yang juga berasal dari kaum Maramba (bangsawan), mengerti dan memahami betul

nilai-nilai kemanusian dan HAM, serta pentingnya pendidikan sebagai bekal masyarakat

desa Haikatapu untuk menghadapi arus globalisasi yang semakin menggila. Dengan

harapan bahwa kemudian kaum Maramba (bangsawan) ini tidak hanya sebatas menerima

42 Wawancara dengan Pdt. T. B. D. dan Pdt. K. H., tanggal 20 November 2012.
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pembekalan tersebut, tetapi berusaha melakukannya dan menyebarkannya kepada anggota

jemaat GKS Tanalingu. Menurut Pdt. Trince, dalam wawancara ia mengatakan bahwa:

Bagi saya ini adalah cara yang sangat efektif karena apabila kita
menginginkan Maramba (bangsawan) ini mengubah pola pikir mereka
yang akan membawa dampak bagi hubungan mereka dengan para Ata,
maka ini harus dimulai oleh Maramba (bangsawan) itu sendiri, terutama
untuk mereka yang saat ini memiliki kedudukan penting. Seperti, yang ada
di gereja dan pemerintahan. Dalam masalah penindasan yang dialami oleh
Ata, seperti, yang terjadi di Sumba, gerakan untuk berubah baik itu
tindakan atau pola pikir, harus dimulai oleh Maramba. Saya rasa tidak
akan pernah terjadi perubahan keadaan kalau kita menunggu gerakan atau
tindakan para Ata. Sebab, mereka tidak akan membangkang terhadap
tuannya, karena dalam budaya Sumba itu, Maramba (bangsawan) adalah
keturunan Marapu. Jadi, apa yang mereka (Maramba) bilang atau perintah
para Ata ini pasti ikut. Mereka takut kalau tidak mengikuti apa yang
Maramba ini bicara akan ada malapetaka dan itu juga adalah dosa buat
para Ata. Bahkan ada Ata yang dengan senang hati melakukan perintah
dari Maramba sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada
Marambanya. Sehingga cara yang paling tepat adalah dengan mengubah
pola pikir Maramba (bangsawan), maka pola tindakan mereka terhadap
para Ata ini juga akan turut berubah.43

Menindaklanjuti usaha GKS Tanalingu untuk meningkatkan sumber daya manusia

(SDM) lewat pendidikan yang layak dari masyarakat desa Haikatapu secara umum dan

kaum Ata (hamba) secara khusus, GKS Tanalingu secara bersama-sama dengan pemerintah

desa, LSM yang bergerak di bidang pendidikan dan gereja-gereja lain (Gereja Bethel,

Katolik dan Gereja Bebas), mengadakan sosialisasi dan seminar-seminar tentang

pentingnya pendidikan sebagai bekal bagi masyarakat desa Haikatapu untuk menghadapi

kemajuan jaman dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.44

43 Wawancara dengan Pdt. T. B. D., S.Th, tanggal 14 November 2012.
44 Ibid.
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Dalam menjaga usaha yang telah dilakukan, GKS Tanalingu selalu mengutamakan

tema-tema kemanusiaan dan keadilan yang tidak pernah ditemukan di dalam hubungannya

dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat Sumba dalam setiap khotbah yang diangkat.

Tujuannya adalah para Maramba (bangsawan) dapat menghargai hak asasi seorang Ata

(hamba) untuk mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk pandidikan sampai pada

jenjang yang tinggi, terutama bagi anak-anak dari kaum Ata (hamba). Pembenahan

kehidupan dan hubungan antara Maramba (bangsawan) dan Ata (hamba) dilakukan secara

terus-menerus oleh GKS Tanalingu. Mengharapkan hilangnya pembagian kelas dalam

masyarakat Sumba (stratifikasi sosial), bukan hal yang mudah semudah membalikkan

telapak tangan, namun harapan dari GKS Tanalingu hanyalah penghargaan dari kaum

Maramba (bangsawan) terhadap hidup seorang Ata (hamba) yang telah mengabdikan diri

mereka seumur hidup untuk melayani sang Maramba. Hidup yang layak, pendidikan yang

layak dan juga pekerjaan yang layak dapat mereka terima sebagai warga negara Indonesia,

yang juga memiliki hak demikian.45

Setiap pekerjaan akan membawa hasil, baik itu diinginkan maupun tidak diinginkan.

Kerja keras yang di lakukan oleh GKS Tanalingu bersama dengan pemerintah desa, LSM

serta gereja-gereja lainnya, telah membawa hasil yang baik. Walaupun, secara sosial-

budaya status perhambaan yang ada di Sumba dan juga di desa Haikatapu ini, belum hilang.

Status, tugas dan peran seorang hamba masih sangat terlihat dalam berbagai upacara adat

yang masih dilakukan oleh kaum Maramba (bangsawan), seperti pernikahan dan kematian.

Namun, dalam hal ekonomi, pendidikan, penghidupan yang layak serta status sebagai

45 Wawancara dengan Pdt. T. B. D. dan Pdt. K. H., tanggal 20 November 2012.
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warga Negara yang memiliki HAM sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik. Beberapa

hal perubahan yang dapat dicapai dalam kurun waktu + tujuh (7) tahun oleh masyarakat

desa Haikatapu,46 seperti:

 Terhitung + 29 keturunan kaum Ata (hamba) yang diberikan ijin untuk

mengenyam bangku pendidikan di Perguruan Tinggi (PT), dengan dibiayai

oleh tuannya (Maramba), usaha dari orang tuanya (terutama Ata (hamba)

yang tinggal di rumah kebun, dengan mengusahakan lahan pertanian atau

perkebunan milik Maramba (bangsawan) dan peternakan yang merupakan

bantuan dari pemerintah atau LSM) dan juga beasiswa yang diperoleh dari

gereja-gereja (Bethel, Gereja Panthekosta, Gereja Bebas dan GKS;baik GKS

itu sendiri maupun lewat program PPA Atau orang tua asuh) dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM).

 Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti menjadi

pegawai negeri sipil (PNS).

 Berkurangnya tindakan jual-beli/tukar-menukar Ata (hamba), serta

kekerasan terhadap kaum Ata (hamba).

 Adanya kesempatan untuk memperbaiki ekonomi bagi kaum Ata. Seperti,

para Ata (hamba) dapat mencari upah tambahan dengan menjadi buruh tani,

membuat dan menjual kain tenun ikat. Selain itu, mereka (Ata) mendapat

bantuan modal untuk membuka kios-kios kecil yang menjual keperluan

46 Wawancara dengan Pdt. T. B. D. dan Pdt. K. H., tanggal 20 November 2012.
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sehari-hari, serta hewan untuk beternak baik dari pemerintah maupun dari

LSM.47

 Dalam masa penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Haikatapu,

khususnya di GKS Tanalingu, gereja dalam proses pengkaderan majelis

jemaat. Dan terdapat enam (6) orang jemaat yang berasal dari kuturunan

kaum Ata (hamba) yang dipilih menjadi calon majelis jemaat.

Kesimpulan

Stratifikasi sosial (pembagian kelas dalam masyarakat) di Kabupaten Sumba Timur

merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang yang masih dipertahankan oleh

sebagian besar masyarakat Sumba Timur. Tiga kelas dalam masyarakat Sumba Timur,

yaitu Maramba (bangsawan/raja), Kabihu (orang merdeka) dan Ata (hamba) menunjukkan

perbedaan status sosial dan kedudukan dalam masyarakat yang berbeda satu dengan yang

lain. Kedudukan tertinggi dipegang oleh kaum Maramba (bangsawan), ini ditandai dengan

jabatan, kedudukan, kekuasaan, harta dan terutama kepemilikan atas kaum Ata (hamba).

Realita bahwa kaum Ata (hamba) adalah harta kepemilikan dari keturunan

bangsawan, menjadikan kaum Maramba dapat bertindak dengan semena-mena terhadap

hambanya. Hak asasi seorang Ata (hamba) sebagai manusia kurang dihargai bahkan tidak

dihargai sama sekali oleh kaum bangsawan. Ini merupakan fakta yang terjadi di desa

Haikatapu ± sampai dengan tujuh (7) tahun yang lalu. Kekerasan terhadap kaum hamba,

47 Wawancara dengan U. R., SH, tanggal 19 November 2012
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jual-beli hamba, dan tidak adanya kebebasan kaum hamba untuk mendapatkan pekerjaan

dan pendidikan yang layak.

Kehadiran GKS Jemaat Tanalingu menjadi cikal bakal perubahan pola pikir dan

tindakan kaum Maramba yang tidak adil bagi hamba-hambanya. GKS Tanalingu

melakukan upaya transformatif terhadap pola pikir dan tindakan kaum bangsawan yang

tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap para Ata. Upaya dan usaha ini membawa hasil

yang baik terhadap kehidupan kaum Ata (hamba) di desa Haikatapu.


