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Bab V 

PROGRAM GERAKAN HIDUP HEMAT 

 

5.1 Latar Belakang Munculnya Program Gerakan Hidup Hemat 

Lewin (1951) mengembangkan model perubahan terencana dalam tiga tahapan 

yang menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilisasi 

proses perubahan. Ketiga tahap tersebut dinyatakan sebagai Unfreezing, Changing 

atau Moving, dan Reefrezing. Unfreezing atau pencairan merupakan tahapan yang 

terfokus pada penciptaan motivasi untuk berubah (Wibowo, 2005). 

Kasali (2006) mengatakannya sebagai suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau 

adanya kebutuhan untuk berubah. 

Terkait dengan pemikiran di atas, pemerintah Kabupaten Sumba Barat melihat 

pola pikir masyarakat Sumba Barat yang selalu berorientasi pada masa lampau, 

ketergantungan pada orang lain yang cukup besar, puas dengan apa yang dimiliki, 

pemanfaatan waktu yang tidak efektif dan hidup boros. Maka Pemerintah Kabupaten 

Sumba Barat mencanangkan kembali Program Gerakan Hidup Hemat pada tahun 

2006. Program Gerakan Hidup Hemat sedang giat-giatnya disosialisasikan dan 

diimplementasikan walaupun sesungguhnya program ini sudah ada dan sudah 

diterapkan dan pernah dimusyawarahkan oleh Pemerintah Daerah pada tanggal 7 

November  dan tanggal 17 Desember 1987 yang dilegitimasi dengan Keputusan 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat Nomor 244 Tahun 1987 tanggal 17 
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Desember 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Adat Terbatas Pertama 

Kabupaten, yang memuat keputusan-keputusan:1 

a. Menunda untuk masa 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 1988 s/d 31 

Desember 1992, semua jenis kegiatan pesta adat bagi seluruh masyarakat 

Sumba Barat; 

b. Mempersingkat waktu penyimpanan mayat selama tiga hari dan tiga malam; 

c. Membatasi jumlah pemotongan hewan kerbau pada saat penguburan jenasah, 

yakni sebanyak-banyaknya lima ekor yang di dalamnya sudah termasuk jenis 

hewan sapi, kuda, kerbau dan babi; 

d. Beberapa aspek adat lainnya separti “belis“ atau mas kawin agar 

disederhanakan; 

e. Untuk menjaga hubungan antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya 

perlu ditingkatkan pengamanan dan pelestarian lingkungan dan mencegah 

tindakan pengrusakan. 

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat Nomor 244 Tahun 

1987 tanggal 17 Desember 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Adat 

Terbatas Pertama Kabupaten tersebut mendapat tanggapan positif dan ucapan terima 

kasih dari Pimpinan Ketua DPRD Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur melalui 

Surat Nomor 487 / E.7 / DPRD / 88 / tanggal 31 Maret 1988. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat saat ini 

merasa bahwa program ini perlu dihidupkan kembali karena selama periode tahun 

1995 s/d tahun 2005 masyarakat Sumba Barat sudah tidak lagi mengindahkan hasil 

musyawarah pada tahun 1987. Yang mana masyarakat Sumba Barat sudah 

                                                 
1 Panduan Umum Gerakan Membangun Sumba Barat Sejahtera (GERBANG SUTERA) 
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berperilaku hidup seperti tahun 1970 yang konsumtif dan cenderung boros. Seperti 

disampaikan oleh Umbu Djima: 

“Budaya Sumba Barat dengan berbagai adat istiadatnya yang cenderung 

boros dan konsumtif menjadi permasalahan sendiri bagi masyarakat miskin. 

Oleh sebab itu sejak tahun 1987 berdasarkan hasil musyawarah antara para 

tokoh adat dengan pemerintah telah dicanangkan gerakan hidup hemat. 

Namun oleh karena setiap pergantian pemimpin, berganti pula kebijakan, 

maka tidak semua pemimpin juga melaksanakan program gerakan hidup 

hemat. Oleh sebab itu masyarakat tidak lagi mengindahkan hasil 

musyawarah tahun 1987, dan mereka kembali melakukan aktivitas-aktivitas 

ritual sebagai warisan nenek moyang mereka, yang menurut pemerintah 

dianggap boros”.2    

 

Oleh sebab itu sejak kepemimpinan Julianus Pote Leba3 telah dihidupkan 

kembali Gerakan Hidup Hemat bagi masyarakat Sumba Barat, antara lain dengan 

mulai dibentuk tim sosialisasi Gerbang Sutera, yang diketuai langsung oleh Bupati 

Sumba Barat. 

5.2 Kehidupan Sosial budaya masyarakat Desa kalimbukuni sebelum munculnya 

program Gerakan Hidup Hemat. 

  Sebelum munculnya program Gerakan Hidup Hemat adat istiadat masih 

sangat kental di Desa Kaliimbukuni. Seperti, adat kawin mawin, pesta kematian, pesta 

adat, membangun rumah adat dan semua itu menjadi kebanggaan masyarakat. adat 

istiadat merupakan pesta besar-besaran yang seolah-olah tidak ada masalah atau 

kebanggaan yang lebih besar selain menjalani prosesi adat, entah apapun itu. Tidak 

mengherankan kalau saat itu, anak-anak yang penghasilan orang tuanya 

rendah/kurang mampu selalu kesulitan mendapatkan uang sekolah, karena uang 

                                                 
2 Hasil wawancara pada tanggal 20 Mei 2014 
3 Bupati Sumba Barat periode 2005-2010 
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tersebut akan di pakai untuk mengganti harga kerbau atau babi keluarga yang di 

pinjam. 

Sifat sosial masyarakat Sumba dalam hal ini masyarakat Desa Kalimbukuni 

merupakan wujud dari pengakuan terhadap adanya perbedaan dalam diri setiap 

manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Adapun gap antara masyarakat 

berpendapatan tinggi dan rendah juga terdapat pada masyarakat Desa Kalimbukuni, 

hal ini dapat dilihat dari kegiatan pesta adat yang dilakukan, dimana ketika 

masyarakat berpenghasilan tinggi (kaya) melakukan kegiatan pesta adat dengan cara 

membantai banyak hewan sebagai bentuk ucapan syukur mereka, hal ini juga diikuti 

oleh masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) dengan meminjam dana untuk 

melakukan upacara pesta adat tersebut, Sehingga kemiskinan tetap membelenggu 

pada masyarakat desa Kalimbukuni. 

  Fenomena hidup boros yang terjadi di masyarakat Desa Kalimbukuni, dapat 

dilihat dari pembantaian hewan pada saat upacara pesta adat dan upacara kematian, 

dimana hewan yang dibantai itu berupa kerbau, kuda, sapi, dan babi dengan jumlah 

yang besar sekitar 30-50 ekor hewan. Padahal harga hewan di Sumba juga relatif 

mahal, seperti kerbau yang harganya 10.000.000-50.000.000/ekor. 

 Berikut adalah gambar-gambar fenomena hidup boros yang terjadi di masyarakat 

Desa Kalimbukuni : 
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5.3 Pelaksanaan Gerakan Hidup Hemat di Desa Kalimbukuni, Kecamatan Kota 

Waikabubak. 

 5.3.1 Proses Sosialisasi 

Tim Gerbang Sutera (Gerakan Membangun Sumba Barat Sejahtera), 

dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor 452 Tahun 

2006. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor 453 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Tim Sosialisasi Gerbang Sutera Tingkat Kecamatan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 453 Tahun 2006 maka Pemerintah 

Kecamatan Kota melakukan Sosialisasi Program Gerakan Membangun Sumba 

Barat Sejahtera di lima Desa dan enam Kelurahan pada Tahun 2006. 

Sosialisasi Program Gerbang Sutera ini tidak terlepas dari program Gerakan 

Hidup Hemat. 

Adapun proses sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Gerbang Sutera 

tingkat kecamatan yaitu dengan cara mengundang masing-masing kepala desa 

beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut untuk 

mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat. 

Gerakan Hidup Hemat yang disosialisasikan di Kecamatan Kota Waikabubak 

yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat antara lain adalah: 

a. Membatasi pemotongan ternak besar pada saat upacara adat dan upacara 

kematian, dimana dengan pembatasan tersebut maka akan ada saving/sisa 

ternak yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan 

dan lain sebagainya. 

b. Membatasi penyemayaman mayat maksimal tiga hari, dimana dengan 

pembatasan tersebut maka biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk kurun 
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waktu tujuh sampai empat belas hari dapat dimanfaatkan untuk membiayai 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bahkan juga dapat dimanfaatkan 

untuk menabung. 

Dalam sosialisasi pemerintah kecamatan kota Waikabubak 

mengingatkan kepada masyarakat lima desa dan kelurahan bahwa hidup 

sederhana berarti hidup bersahaja, tidak berlebih-lebihan yang didasari oleh 

suatu sikap mental yang rendah hati, berjiwa sosial dan tidak sombong. Orang 

yang sederhana adalah orang yang sanggup membawa diri sesuai dengan 

keadaan dirinya, dengan kemapuannya dan dengan keadaan masyarakat 

sekitarnya.  

Banyak manfaat apabila kita hidup sederhana yaitu: 

a. Bagi diri sendiri: berarti kita telah mampu menyesuaikan pendapatan 

dengan kemampuan kita terhindar hidup boros dan bergaya hidup mewah; 

b. Bagi masyarakat: dapat menghilangkan kesenjangan sosial yaitu adanya 

perbedaan yang mencolok atau adanya jurang pemisah antara si kaya dan 

si miskin, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat 

meresahkan semangat kegotong-royongan dan kebersamaan; 

c. Bagi bangsa dan negara dengan sikap sederhana, dengan kelebihan 

materinya dapat ditabung baik di Bank Pemerintah, maupun Bank Swasta. 

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Tim Gerbang Sutera tingkat 

Kecamatan, kepala Desa Kalimbukuni yaitu Andreas U. Lele mengundang 

masing-masing kepala Dusun Desa Kalimbukuni untuk menyampaikan hasil 

pertemuan yang dilakukan ditingkat kecamatan, dengan tujuan agar masing-
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masing kepala Dusun tersebut menyampaikan ke warganya untuk 

melaksanakan Gerakan Hidup Hemat. 

Tindakan hidup hemat dilakukan dengan cara menabung, karena 

kehidupan pada waktu yang akan datang serba tidak menentu. Pendapatan 

manusia kadang mengalami pasang surut atau juga karena dengan 

perkembangan dunia saat ini, sedangkan kebutuhan manusia pada masa yang 

akan datang semakin bertambah seperti: kebutuhan akan sandang pangan yang 

beraneka ragam dan juga kebutuhan biaya sekolah bagi anak-anak mereka. 

Seperti disampaikan oleh Umbu Djima: 

“Sosialisasi kepada masyarakat yang disampaikan antara lain mulai 

menanamkan gerakan menabung dan hidup hemat, mengurangi 

kegiatan pesta yang bersifat foya-foya, memberi pengarahan akan 

kebutuhan manusia yang makin hari makin bertambah sehingga 

perlu kerja keras, pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan masa 

depan mereka, mengoptimalkan lahan-lahan tidur menjadi ladang 

produktif, mengubah sistem pertanian dari monokultur menjadi 

polikultur dan lain sebagainya”.4 

 

 5.3.2 Proses Monitoring 

Adapun proses monitoringnya, Tim Gerbang Sutera bekerja 

sama dengan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang 

dilakukan di setiap upacara kematian maupun pesta adat, sehinggga 

Tim tersebut dapat mengetahui apabila ada pelanggaran dalam hal 

pemotongan hewan yang dilakukan oleh masyarakat yang 

melaksanakan upacara pesta tersebut. 

                                                 
4 Wawancara dilaksanakan pada tgl. 20 Mei 2014 
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Berdasarkan hasil kesepakatan ditingkat kecamatan, bagi 

masyarakat yang melanggar aturan tersebut dalam hal ini yang 

melebihi jumlah pemotongan hewan, maka  akan di kenakan sanksi 

yang berupa denda sebesar dua juta rupiah (2.000.000)/ekor. 

5.4 Tanggapan Tokoh Masyarakat terhadap Penerapan Program Hidup Hemat 

Dalam ajaran marapu hidup hemat diaktualisasikan melalui kerja keras. 

Ajaran marapu sebagai warisan budaya orang Sumba telah terbukti sebagai spirit 

hidup orang Sumba. Ajaran marapu yang sangat sarat dengan etos kerja ini diajarkan 

melalui berbagai cara sehingga orang Sumba harus bekerja keras. Dalam ajaran 

marapu, miskin itu sesuatu yang perlu dihindari karena hanya mempermalukan diri 

sendiri. 

Ajaran marapu menempatkan manusia sebagai makhluk hidup yang didalam 

kehidupannya harus menyesuaikan diri dengan alam semesta. Dalam posisi demikian 

manusia dianggap bahwa dalam kehidupannya sangat bergantung kepada alam. 

Manusia menyadari bahwa alam semesta diatur oleh Yang Maha Kuasa sehingga 

wajarlah apabila manusia menuruti kehendak yang Maha Kuasa. Ketidaktaatan 

kepada yang Maha kuasa akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Upacara 

keagamaan (ritual) yang dilaksanakan merupakan wujud dari penyerahan diri manusia 

kepada yang Maha Kuasa, dan wujud penyerahan diri itu adalah ketaatan pada 

kehendak alam. Seperti pernyataan Saba Dada5 berikut: 

“Sebagai masyarakat asli Sumba Barat, kami menganut budaya marapu, 

dimana sebagai manusia harus menyesuaikan kehidupan dengan alam 

semesta, karena hidup kita bergantung dengan alam yang sudah diatur oleh 

Yang Maha Kuasa. Jika kita tidak menurut kehendakNya, maka kita akan 

                                                 
5adalah tokoh adat Desa Kalimbuni Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten 

Sumba Barat. 
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mendapat malapetaka. Oleh sebab itu kami selalu melakukan ritual sebagai 

wujud penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa”.6 

 

Logika dalam ajaran marapu bahwa apabila manusia taat kepada alam maka 

semua usahanya akan berhasil yang dalam istilah teologi dikatakan usaha manusia 

akan diberkati oleh-Nya. Dalam upaya manusia mempertahankan generasinya, 

manusia harus menyelaraskan kehidupannya dengan alam semesta yang dalam 

kenyataannya perlu menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Itulah yang merupakan 

konsep dari pembangunan berkelanjutan. 

Sifat sosial orang Sumba merupakan wujud dari pengakuan terhadap adanya 

perbedaan dalam diri setiap manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Menurut 

ajaran marapu, kemiskinan itu adalah ketidak berdayaan sehingga yang digolongkan 

sebagai orang miskin adalah orang-orang tua yang tidak memiliki keluarga, yang 

tidak normal, serta anak-anak yatim piatu. Kemalasan dan kebodohan tidak 

dikategorikan sebagai penyebab kemiskinan, sebab harga diri manusia akan mengatasi 

sifat malas dan kebodohan. 

Ketaatan tehadap norma formal dan informal dalam masyarakat perlu 

dilakukan agar keserasian terjamin dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. 

Kesadaran pemimpin formal dan informal untuk melaksanakan tugasnya yaitu di 

depan sebagai teladan, di tengah sebagai penggerak, di belakang sebagai pendorong 

akan mewujudkan tercapainya tujuan bersama yaitu kesejahteraan sosial. 

Mendasari hidup hemat ini adalah jiwa kerja keras, maka ada baiknya kita 

tetap melihat sektor pertanian sebagai lapangan kerja utama masyarakat Sumba Barat. 

                                                 
6 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 
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Keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada musim penghujan. Seperti 

disampaikan oleh Umbu Djima: 

“Sebagian besar wilayah Sumba Barat adalah lahan pertanian tadah hujan, 

sehingga kelangsungan hidupnya sangat tergantung kepada curah hujan. 

Sedangkan musim penghujan hanya berlangsung selama 4 bulan dalam 

setahun, yaitu antara bulan November – Februari”.7 

 

Tindakan Hidup Hemat juga telah dilaksanakan oleh Andreas Ubu Lele selaku Kepala 

Desa Kalimbukuni, dengan mengungkapkan sebagai  berikut: 

“Program dalam Gerakan Hidup Hemat yang telah dicanangkan oleh 

Pemerintah sudah saya rasakan dampak positifnya secara langsung dimana 

pada peristiwa kematian ibu saya pada bulan September 2012 yang lalu, 

proses penyemayaman mayat dilakukan maksimal tiga hari dan pada saat 

pemakaman ternak besar yang dipotong maksimal berjumlah lima ekor. 

Manfaat yang saya rasakan adanya penghematan biaya dan waktu serta 

tenaga karena penyemayaman mayat tidak dilakukan berlama-lama dan 

adanya kesisaan jumlah ternak besar yang berasal dari sumbangan keluarga. 

Biaya dan kesisaan ternak besar ini dapat saya manfaatkan untuk kebutuhan 

pendidikan anak, kesehatan keluarga dan lain – lainnya”.8 

 

Selain pendapat di atas, masih ada pula pandapat yang disampaikan Soke Sairo 

Woleka selaku Kepala Dusun 1 Desa Kalimbukuni yaitu: 

“Timbulnya hutang atau beban material lainnya sebagai akibat dari pesta 

adat/syukuran antara lain disebabkan oleh karena pesta yang dilakukan tanpa 

melalui perencanaan dan persiapan yang matang sehingga tidak 

mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi pasca pesta tersebut. 

Hal ini sudah saya terapkan dalam kehidupan saya dimana sejak tahun yang 

lalu, saya sudah mempersiapkan Pesta adat/syukuran yang akan  saya 

selenggarakan pada tahun 2015. Jadi dalam jangka waktu dua tahun ini saya 

akan mempersiapkan dan mengantisipasi sejak dini kemungkinan-

                                                 
7 Wawancara pada tgl. 20 Mei 2014 
8 Wawancara pada tgl. 26 Juni 2014 
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kemungkinan terburuk yang akan terjadi setelah pesta diadakan disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan ekonomi yang saya miliki”. 9 

 

Ungkapan ini menggambarkan bahwa dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan 

terkhusus berkaitan dengan upacara adat, keberhasilannya dalam artian setelah pesta 

adat diadakan tidak akan menimbulkan beban material bahkan hutang bagi yang 

melakukan pesta. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor kesiapan dan perencanaan 

yang matang dari penyelenggara pesta dengan mempertimbangkan kemampuan 

ekonomi sehingga akan meminimalisir kerugian material yang bakal terjadi dan tidak 

akan menuju pada kemiskinan dan konflik sosial. 

Para tokoh masyarakat dalam wawancara yang dilakukan sepakat untuk 

melaksanakan Gerakan Hidup Hemat dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Pernyataan Tokoh Masyarakat terhadap Manfaat Gerakan Hidup Hemat di 

Desa Kalimbukuni, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat  

No 

Gerakan Hidup Hemat dapat Memberikan 

Manfaat Sebagai Berikut 

1 Mengurangi pesta yang sifatnya hura-hura 

2 Mayat disemayamkan maksimal tiga hari 

3 Giat menabung 

4 Menyekolahkan anak 

 

                                                 
9 Wawancara pada tgl. 22 Mei 2014 
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5.5  Manfaat Positif Gerakan Hidup Hemat 

Dampak positif dari Gerakan Hidup Hemat terhadap Pembangunan di 

Kabupaten Sumba Barat sejak dicanangkan pada Tahun 2006 sampai dengan saat ini, 

adalah terjadinya sedikit demi sedikit perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang 

lebih baik, dengan ditandai oleh beberapa aspek antara lain: 

a. Pemanfaatan lahan dari lahan tidur menjadi lahan produktif menunjukkan 

persentase yang cukup meningkat sehingga produksi pertanian meningkat; 

b. Penyimpanan jenasah ditetapkan dan bahkan sudah diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat paling lama tiga hari. Kebijakan ini didukung pula dengan adanya 

Hasil Sidang Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS);      

c. Pemotongan dan pembantaian hewan pada upacara-upacara adat berkurang 

dengan adanya kesepakatan maksimal lima ekor untuk tiap upacara adat; 

d. Berkurangnya tingkat pencurian di kalangan masyarakat miskin;  

e. Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, karena berkurangnya kewajiban-

kewajiban upacara adat yang harus dilaksanakan; 

Melalui gerakan hidup hemat akan memperkecil tingkat pengeluaran, sehingga 

masyarakat bisa memanfaatkan sisa penghasilan untuk membiayai pendidikan, 

kesehatan dan lain sebagainya. 
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5.6 Hambatan dalam Pelaksanaan Program Hidup Hemat dan Jalan Keluar 

Mengatasi Hambatan Tersebut 

5.6.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Program  Hidup Hemat  

Untuk mendukung kebijakan Program Hidup Hemat, pola hidup sederhana 

hendaknya kita ikuti. Tentu saja peran serta masyarakat dalam menerapkan pola 

Hidup Sederhana sangat penting dan menentukan, sebab dengan menerapkan pola 

hidup sederhana akan menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, jujur, disiplin, 

hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Adapun nilai moral dan isi pesan pola hidup 

sederhana yaitu: bahwa kita semua tanpa kecuali ingin hidup bahagia. Kita merasa 

bahagia apabila merasakan kepuasan batin, karena adanya ketenangan dan 

ketenteraman hati. Untuk mencapai rasa bahagia salah satu jalannya adalah 

menerapkan pola hidup sederhana. 

Seperti yang diungkapkan oleh Y. K. Tenabolo selaku Tokoh Masyarakat di Desa 

Kalimbukuni berikut ini: 

“Pada bulan Agustus 2010 saya mengadakan pesta adat/syukuran, dimana 

pemotongan ternak yang saya lakukan tidak proporsional atau tidak 

mengindahkan Pola Hidup Hemat hanya demi gengsi belaka (ternak babi 

yang dipotong berjumlah 26 ekor). Hal ini mengakibatkan beban yang berat 

buat saya dan keluarga karena harus menanggung hutang yang cukup 

banyak. Oleh karena itu mulai sekarang marilah kita menerapkan pola hidup 

yang sederhana”.10 

 

Mewarisi tradisi demi penghormatan kepada para leluhur atau alasan lain pada 

hakikatnya baik. Akan tetapi jika tidak disertai sikap kritis sudah tentu hasil akhirnya 

kurang menguntungkan. Apalagi yang diwarisi unsur negatifnya cenderung menguat. 

Salah satu unsur budaya Sumba yang masih diwarisi generasi masa kini adalah pesta 

                                                 
10 Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2014 
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adat. Dalam konteks asli Sumba, kebiasaan ini merupakan ungkapan syukur kepada 

Alkhalik atas segala berkat berlimpah yang diterima manusia. Dapat juga 

dilaksanakan karena merupakan ikrar dari masa dan generasi sebelumnya. Dalam 

pesta ini, manusia Sumba menyatakan pengakuan bahwa Alkhalik adalah Dia yang 

peduli kepada kehidupan manusia dengan melimpahkan berkatnya tanpa batas. 

Karena itu Dia diberi korban persembahan. Seperti yang diungkapkan oleh Saba Dada 

berikut ini: 

“Untuk penghormatan kepada leluhur, masyarakat Sumba selalu 

melaksanakan tradisi yang turun-temurun. Akan tetapi seiring perkembangan 

jaman, masyarakat lebih mengadopsi tradisi tersebut lebih banyak ke sisi 

negatifnya yang terkesan foya-foya demi gengsi. Semakin kuat ekonomi 

seseorang, maka semakin besar korban yang dipersembahkan, yaitu berupa 

pembantaian hewan besar”.11 

 

Dalam perjalanan pelaksanaan pengungkapannya, masyarakat menjadi lepas 

kontrol. Hewan korban persembahan yang sedianya hanya beberapa ekor sesuai 

tuntutan adat, menjadi sangat banyak. Oleh karena mengejar harga diri dan demi 

nama besar, orang mempersembahkan hewan korban dalam jumlah sangat banyak. 

Persembahan itu entah yang dipelihara sendiri ataupun yang diperoleh dengan 

berhutang. Bagi orang Sumba, pembantaian sejumlah besar hewan merupakan sebuah 

sukses besar. Padahal dari sisi ekonomi hal ini merupakan pemborosan. 

5.6.2 Upaya Mengatasi Hambatan  

Terhadap kenyataan ini banyak pihak yang telah berjuang untuk 

meminimalisasi. Melalui mimbar-mimbar gereja para pastor, pendeta dan para 

cendekiawan telah menyuarakan hal ini. Pihak pemerintah daerah pun sudah berusaha 

agar kebiasaan ini sedapat mungkin ditekan. Pemerintah telah mencanangkan program 

                                                 
11 Hasil wawancara pada tanggal 23 Mei 2014 
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Gerakan Membangun Sumba Barat Sejahtera (Gerbang Sutera) dimaksudkan demi 

kesejahteraan masyarakat Pada Eweta Manda Elu.12 Melalui Peraturan Desa No. 

3/2007 Pemerintah Desa Kalimbukuni yang mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Des), telah mencanangkan pola hidup hemat, yaitu: 

1. Pembatasan pemotongan hewan pada saat acara ritual, yaitu maksimal 

lima ekor 

2. Penyemayaman mayat tidak boleh lebih 3 hari 

3. Anak usia sekolah diwajibkan untuk sekolah 

4. Kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban desa. 

Adapun implementasi dari Peraturan Desa ini, secara konkrit  dapat jelas 

terlihat pada beberapa hal, antara lain: 

1. Data kepemilikan ternak besar masyarakat Desa Kalimbukuni dimana pada Tahun 

2007 :  

- Kerbau  : 84 ekor 

- Kuda   : 56 ekor 

- Sapi   : 17 ekor 

Sedangkan pada Tahun 2013 : 

- Kerbau  : 171 ekor 

- Kuda   : 238 ekor 

- Sapi   : 55 ekor 

(diambil dari Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2007 - 2013). 

                                                 
12 Pada (tanah/daerah), Eweta (gemuk/berminyak), Manda (dasar/landasan),  Elu 

(berkelimpahan)  
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Dari data di atas, terlihat jelas bahwa pada Tahun 2013 jumlah ternak dari segi 

kuantitasnya mengalami peningkatan. 

2.    Faktor Pendidikan 

 - Anak SD tahun 2007 : 137 orang 

 - Anak SD tahun 2013 : 778 orang  

Dari data di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2013 jumlah anak yang sekolah 

dari segi kuantitasnya mengalami peningkatan. 

Walau sudah sedemikian jauh trik-trik ini dibangun dengan sasaran demi 

kesejahteraan masyarakat, tetapi kenyataan tetap berbicara lain. Kesejahteraan 

seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat sulit digapai. Penggapaian kesejahteraan 

senantiasa menjadi upaya tak berkesudahan. Sebab dalam kenyataan, pelaksanaan 

pesta adat bukannya bermakna syukur melainkan proses pemiskinan masyarakat. 

Padahal pesta adat harus menjadi ungkapan syukur. 

Untuk menggapai impian ini dibutuhkan kesadaran penuh dari semua elemen 

masyarakat. Pesta adat dilaksanakan sesederhana mungkin tanpa menghilangkan 

unsur syukurnya. Mengungkap syukur merupakan ungkapan kerendahan hati di 

hadapan Alkhalik dan bukannya untuk berbusung dada. Bila mana hal ini yang terus 

berlangsung, maka upaya berbagai pihak akan tetap sia-sia. Pesta adat akan tetap 

menghantar masyarakat menuju kemiskinan. Maka dari itu, semua elemen masyarakat 

hendaknya kembali bersatu hati untuk mengatasi masalah ini. 


