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Bab Delapan 

Ritual Dalam Usaha 

Pertanian Masyarakat 

Wunga 
 

 

 

8.1. Ritual Dalam Pertanian 

Pada bab sebelumnya telah dibahas secara mendetail tentang sistem 

pertanian Masyarakat Wunga berbasis ritual. Pada masa-masa kritis 

dari pertumbuhan tanaman, terutama tanaman jagung, masyarakat 

melaksanakan ritual. Hal ini merupakan bentuk pengungkapan 

masyarakat untuk mendapatkan kesuburan tanah, mendapatkan hujan 

yang cukup, menghindari dari ancaman hama, serta mendapatkan 

hasil panenan yang baik. Ritual dilaksanakan untuk memohon 

pertolongan Marapu melalui penyampaian doa, persembahan sirih 

pinang, serta pemotongan hewan persembahan. Penyampaian doa 

menggunakan bahasa ritual yang disampaikan oleh juru sembahyang 

(Wunang). 

 Sebagaimana sudah dibahas dalam Bab 1., Susanne Langer 

(dalam Dhavamony, 1995:174) memaknai ritual ini sebagai 

ungkapan yang lebih bersifat logis dari pada hanya bersifat 

psikologis. Ritual memperlihatkan tatanan atas simbol-simbol yang 

diobjekkan. Simbol-simbol ini mengungkapkan perilaku dan 

perasaan, serta membentuk disposisi pribadi dari para pemuja 
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mengikuti modelnya masing-masing. Pengobjekan ini penting untuk 

kelanjutan dan kebersamaan dalam kelompok keagamaan. 

 Dalam ritual (hamayangu) yang berkaitan dengan seluruh 

aktivitas usaha pertanian, Masyarakat Wunga senantiasa 

mengungkapkan secara logis akan permohonan mereka agar Marapu 

sebagai sumber kekuatan menolong mereka memberikan tanah yang 

subur, hujan yang banyak dan merata, tanaman yang terhindar dari 

hama penyakit dan hasil panen yang berlimpah. Ritual-ritual tersebut 

dilakukan dalam satu tata aturan ritual, baik menyangkut pelaku 

ritual, maksud ritual, waktu pelaksanaan ritual, serta berbagai simbol 

dan prasyarat yang dibutuhkan dalam setiap ritual. 

  

8.2. Ritual Persiapan Lahan 

Hamayangu Persiapan Lahan Mangajung 

Ritual ini dilaksanakan pada bulan Oktober, bertempat di Paraingu. 

Yang terlibat dalam ritual ini adalah semua pemilik kebun, dan 

terbagi menurut Kabihu atau Clan masing-masing. Maksud dari 

ritual ini adalah agar bibit yang akan ditanam memberikan hasil yang 

baik dan juga agar diberi hujan yang cukup. Ritual ini juga memohon 

agar Marapu memberikan kesehatan, memberkati kehidupan mereka 

dan juga bagi seluruh hewan peliharaan, ikan di laut, dan ubi serta 

kayu di hutan. 

 Sebelum melaksanakan ritual, seluruh anggota Kabihu yang 

terlibat harus dalam kondisi yang ‖bersih‖. Artinya segala persoalan 

seperti konflik antar sesama anggota Kabihu atau dengan anggota 

Kabihu lainnya harus sudah diselesaikan secara baik. Bagi yang 

belum menyelesaikan persoalan mereka, tidak diperkenankan untuk 

mengikuti kegiatan ritual ini. Jika terjadi pelanggaran, mereka 
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mempercayai bahwa Marapu tidak akan menerima doa mereka. 

Tokoh-tokoh Kabihu adalah orang-orang yang memiliki peran untuk 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh anggotanya. 

Ritual ini dilakukan setiap Kabihu di rumah masing-masing 

Kabihu yang ada di Paraingu. Rumah di Paraingu hanya ada 11 

rumah, Sementara itu jumlah Kabihu yang ada 22. Bagi Kabihu yang 

tidak mempunyai rumah lagi, ritual dilakukan pada rumah Kabihu 

yang ada, tempat Kawadaku42 dan berbagai peralatan marapu-nya 

seperti Kawinga Ndei (Piring Kuno), Katopu (Parang), Nimbu 

(Tombak), dan lain sebagainya disimpan43. Ritual pada setiap 

Kabihu tidak dilakukan secara bersama-sama, tetapi diatur jadwalnya 

melalui musyawarah bersama diantara Wunang dan tokoh-tokoh dari 

masing-masing Kabihu. Musyawarah selalu dilakukan sehari 

sebelum memulai Hamayangu Mangajung. Pengaturan jadwal ini 

mengingat Ratu dan Wunang yang ada sangat terbatas. 

Ritual Hamayangu Mangajung terdiri dari dua, yakni 

Hamayangu besar (Mangajung) dan Hamayang biasa. Hamayangu 

Mangajung dilakukan setiap 4 tahun sekali. Sementara itu selang 

waktu itu dilaksanakan Hamayangu biasa. Dalam ritual ini, setiap 

                                                
42  Kawadak adalah barang keramat yang merepresentasikan Marapu. 

Biasanya dalam bentuk sepotong emas dan perak yang ditaruh di dalam 
tanga mbola (tempat khusus dari anyaman pandan) dan disimpan di kuru 
harri, atau ditanam di bawah katoda. 

43  Kabihu yang tidak mempunyai rumah lagi bergabung dengan kabihu 

lainnya yang masih memiliki rumah, yakni: kabihu Matolang bergabung 
di rumah kabihu Was Patunggul; kabihu Mau Tera dan kabihu Pahuka 
Majangga bergabung di rumah kabihu Pahoka Bunngar Hada; kabihu 
Maketa Iang Jangga dan kabihu Analingu bergabung di rumah kabihu 
Harkondu Dai Kambata; kabihu Waijelu bergabung di rumah kabihu 
Tula Praing; kabihu Wai Moru 1 bergabung di rumah kabihu Wai Moru 
2; kabihu Rua 2 bergabung di rumah kabihu Rua 1; kabihu Maketa Iang 
Wawa bergabung di rumah kabihu Harkondu Mau Mahu; dan kabihu 

Uma Ratu yang bergabung di rumah kabihu Mananga. 
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rumah tangga membawa Ayam, Pahapa (sirih pinang), serta (sedikit) 

bibit tanaman jagung sebagai simbol. Rumah tangga tertentu akan 

membawa Babi sesuai keputusan dari pertemuan tokoh-tokoh setiap 

Kabihu. Bibit jagung yang dibawah dikumpul dan diletakkan di 

depan kamar sembahyang (Kuru Harri 44) 

 Adapun gambaran dari ritual yang diselenggarakan selama 

5 hari ini adalah sebagai berikut: 

Tatacara Hamayangu Mangajung: 

(a) Hari Pertama. Ritual ini diawali dengan pertemuan bersama 

semua Wunang yang ada (8 orang), beserta para tokoh kabihu 

(yang dituakan), kurang lebih 6 orang per Kabihu. Pertemuan 

dilakukan di rumah Kabihu Ana Maari, sebagai Kabihu 

bungsu. Pertemuan berlangsung dari pukul 9 sampai dengan 

pukul 15.00. Maksud dari pertemuan adalah menentukan 

penjadwalan ritual dari setiap Kabihu. Ritual pertama selalu 

dimulai dari Kabihu Harkondu, kedua Kabihu Tula Praing, 

ketiga dan seterusnya berdasarkan kesepakatan dengan 

memperhatikan kesiapan dana dari masing-masing Kabihu. 

Pertemuan dilanjukan dengan pertemuan di setiap Kabihu di 

rumah masing-masing Kabihu. Pertemuan bertujuan untuk 

menentukan rumah-rumah mana saja yang akan membawa 

bawaan dalam Hamayang Mangajung. 

(b) Hari Kedua. Pukul 10.00 s/d 15.00 dilakukan persiapan untuk 

melaksanakan Hamayangu Haringu. Persiapan mencakup 

penyiapan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

                                                
44  Kuru Harri adalah kamar sembahyang yang keramat,  yang berada di 

bagian depan dari rumah adat orang Sumba. Kuru berarti kamar, Harri 
berarti keramat. Kamar ini dipercayai sebagai tempat bersemayam para 

leluhur dari Kabihu tersebut. 
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Hamayangu Haringu, seperti penyiapan beras untuk makan 

bersama, penyiapan kayu api, dan penentuan Babi atau Ayam 

mana saja yang akan digunakan dalam Hamayangu Haringu. 

Pukul 15.00 – 17.00 dilakukan Hamayangu Haringu yang 

dipimpin seorang Wunang. Tujuannya adalah mengkuduskan 

bahan-bahan yang akan digunakan dalam Hamayangu 

Mangajung. Ritual juga dimaksudkan agar bahan yang tersedia 

akan mencukupi semua yang terlibat dalam Hamayangu 

Mangajung. 

Hamayangu Haringu diawali dengan tuan rumah mengambil 

air dari periuk (Panjealu) dengan piring dari kayu (Tabbung) 

lalu di bawah di tempat sembahyang, yakni pada Kaheli Bakul. 

Di Kaheli Bakul juga diletakkan 2 tempat Pahapa (sirih pinang) 

yang berisi 2 siri dan segenggam pinang, dua tempurung kelapa 

(satu berisi air, satu kosong), seekor Ayam Jantan, serta 

Tolumata (tempat sirih yang ditaruh uang oleh setiap keluarga 

dalam Kabihu tersebut (sekitar Rp 2.000 s/d Rp 5.000 per 

keluarga). 

Setelah semua bahan siap, Wunang melakukan sembahyang 

kepada Marapu. Selesai sembahyang, Ayam dipotong dan 

darahnya dimasukkan ke dalam tempurung kelapa yang 

kosong. Ayam kemudian dibakar, dibelah dan Kawanggal-

nya45 diambil. Kawanggal dan darah Ayam kemudian diberikan 

kepada Wunang untuk diperiksa, apakah Marapu berkenan atau 

tidak46. Daging Ayam lainnya kemudian dimasak. Setelah 

                                                
45  Empedal ayam 
46  Pemeriksaan kawanggal dan darah ayam atau hati Babi dilakukan oleh 

wunang. Mereka percaya bahwa melalui medium tersebut, Marapu akan 
memberikan petunjuk tentang apa yang diinginkan Marapu. Pemeriksaan 

diawali dengan membersihkan kawanggal dengan cara mencelup 



151 

masak, 2 tempat Pahapa (sirih pinang) yang ada diisi dengan 

nasi dan hati Ayam yang telah dimasak. Wunang kembali 

melakukan Hamayangu kepada Marapu. Setelah Hamayangu, 

Wunang memercikkan air dari Tabbung yang sudah 

disembahyang kepada semua orang yang ada dalam rumah, 

termasuk pada semua bawaan, Ayam dan Babi yang akan 

digunakan untuk Hamayangu Mangajung. Percikan air 

menggunakan seikat daun jagung atau seikat daun Kemangi 

dengan tujuan untuk menyucikan semuanya sebelum masuk 

dalam Hamayangu Mangajung. 

Uang dalam Tolumata yang terkumpul kemudian diambil dan 

diserahkan kepada Kabihu yang berhak47.  

 

 

                                                                                           
kawanggal pada tempurung kelapa yang berisi air. Setelah bersih, 
dilakukan interpretasi terhadap kebersihan atau kemulusan dari organ 
hewan ayam atau Babi tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan pada darah 
ayam yang berada dalam tempurung kelapa. Mereka akan 
memperhatikan apakah ada tanda-tanda guratan pada organ atau apakah 
ada buluh pada darah ayam. 

47  Di Kampung Wunga, ada tiga kabihu yang berhak untuk menerima 
tolumata, yakni kabihu Maketa Iang Deta, kabihu Wai Djelu, dan kabihu 

Matolang. 
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Gambar – 8.1. 

Proses Hamayangu oleh Wunang 

 

(c) Hari Ketiga. Sejak sore sehari sebelumnya hingga Pukul 15.00 

di hari ketiga, dilakukan berbagai kegiatan persiapan 

Hamayangu Mangajung. Pukul 15.00 semua anggota Kabihu, 

Wunang dan tokoh-tokoh Kabihu lain yang diundang naik ke 

dalam rumah untuk persiapan Hamayangu. Persiapan tersebut 

antara lain menurunkan periuk untuk masak dari Hendi, 

Kawinga (piring) dan Kawadaku (berisi Mamuli). Periuk 

dibersihkan untuk digunakan memasak, sedangkan Kawinga 

dan Kawadaku dibersihkan dan diletakkan di dalam kamar 

sembahyang (Kuru Harri). Pembersihan dilakukan oleh 

penjaga rumah Kabihu tersebut. 
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Hamayangu Mangajung sendiri terdiri dari 2 tahap yakni 

Hamayang Ndewa (sembahyang kepada leluhur) dan 

Hamayang Mangajung (sembahyang kepada Marapu). 

Pukul 20.00 dilakukan Hamayangu Ndewa di Kuru Harri. Di 

dalam kamar penjaga rumah Kabihu. Dua Wunang berada di 

pintu kamar dan beberapa orang wakil dari kotak di depan 

kamar sambil memegang Ayam Jantan. Di dalam kamar 

diletakkan 4 buah tempat Pahapa (sirih pinang), masing-

masing tempat berisi 4 batang sirih dan segenggam pinang, dua 

tempurung kelapa (satu berisi air dan satu kosong), Kawadaku 

dan Kawinga (piring persolin cina). Satu ekor Babi diikat di 

kolong rumah, tepat di bawah Kuru Harri. 

Sesudah semua telah disiapkan, Wunang memulai Hamayangu 

memohon kepada leluhur untuk memberkati bibit tanaman yang 

akan ditanam. 

Selesai Hamayangu, Babi ditikam kemudian Ayam dipotong 

oleh Wunang atau orang lain dengan cara memotong leher 

Ayam. Darah Ayam dimasukkan kedalam 1 tempurung kelapa 

yang kosong. Hati Babi dan Kawanggal Ayam kemudian 

diberikan kepada Wunang dan tokoh-tokoh Kabihu yang hadir 

untuk diperiksa. Sementara itu daging Babi dan Ayam 

kemudian dimasak. 

Ritual kemudian dilanjutkan di Kaheli Bakul di bawah Hendi 

Marapu. Di bawah Hendi Marapu dilengkapi 2 tempat Pahapa 

(sirih pinang), berisi 2 batang sirih dan segenggam pinang, dua 

tempurung kelapa (satu berisi air, satu kosong), dan satu ekor 

Ayam Jantan. Wunang kemudian melakukan Hamayangu 

kepada Marapu untuk memberitahu lagi kesiapan melakukan 

Hamayangu Mangajung. 
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Setelah selesai sembahyang di Kaheli Bakul, Ayam dipotong, 

Kawanggal dan darah-nya diperiksa oleh Wunang dan para 

tokoh Kabihu, dan dagingnya di masak bersama-sama dengan 

daging Ayam dan Babi yang di potong saat Hamayangu di 

Kuru Harri. Empat tempat Pahapa (sirih pinang) dalam Kuru 

Harri di taruh nasi dengan hati Ayam dan hati Babi. Juga 

dilengkapi dengan satu tempat nasi (Tanga Mbola48) yang 

cukup besar, berisi nasi dan daging Ayam serta daging Babi. 

Pada 2 tempat siri pinang di Kaheli Bakul juga ditaruh nasi dan 

hati Ayam. Setelah semua diletakkan pada tempatnya, Wunang 

melakukan Hamayangu di Kuru Harri dan dilanjutkan 

hamayangu di Kaheli Bakul. 

Sesudah Hamayangu di kedua tempat, dilakukan makan 

bersama. Nasi dan daging yang berada di tempat sirih dan di 

dalam Tanga Mbola dibagikan kepada semua yang anggota 

Kabihu dan para tokoh Kabihu lain yang hadir. 

(d) Hari Keempat. Pada pagi hari jam 06.00 Kawinga 

dikembalikan (dinaikkan) ke Hendi Marapu. Pukul 08.00 

semua orang sudah berkumpul di rumah Kabihu dan 

mempersiapkan Hamayangu Mangajung. Pukul 10 tepat 

dimulai Hamayangu Mangajung hingga pukul 12.00. 

Hamayangu Mangajung dipusatkan di Kaheli Bakul. Barang-

barang yang dipersiapkan adalah 8 tempat Pahapa (sirih 

pinang) yang masing-masing berisi 8 batang sirih dan 

segenggam pinang. Dua tempat sirih ditaruh di atas Hendi 

Marapu dan 6 tempat Pahapa (sirih pinang) di taruh di Kaheli 

                                                
48  Sebuah wadah yang terbuat dari anyaman daun pandan. Wadah ini dapat 

dibuat berbagai macam bentuk. Untuk wadah nasi, berbentuk bulat yang 

dilengkapi dengan penutupnya. 
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Bakul. Juga disiapkan 3 tempurung kelapa (satu berisi air dan 

satu kosong diletakkan dekat Wunang Hamayangu, dan 1 berisi 

air diletakkan dekat Wunang Palekung), belasan ekor Ayam 

Jantan (masing-masing Ayam dipegang oleh satu orang yang 

duduk menghadap ke Wunang Hamayangu), dan 2 ekor Babi 

yang diletakkan di depan rumah (Talora). Satu Wunang 

(Wunang Palekung) duduk di panggung kecil (Laddu) yang 

terletak di bawah tiang no 1 (Kambaraing Urat) dan satu 

Wunang lagi (Wunang Hamayangu) di bawah hendi marapu. 

Hamayangu diawali oleh Wunang Palekung dengan berdoa 

meminta hasil pertanian tahun ini yang baik, ternak yang 

menghasilkan, untuk mendapatkan keturunan dan kepandaian 

bagi Kabihu yang bersangkutan. Setelah Wunang Palekung 

selesai, ia akan menumpahkan air yang berada tempurung 

kelapa ke Kambaniru Urat.  Hamayangu kemudian dilanjutkan 

oleh Wunang Hamayangu dengan inti doa yang sama. 

Selesai sembahyang, Ayam dan Babi dipotong. Babi dipotong 

oleh orang dalam rumah, sedangkan semua Ayam persembahan 

dipotong lehernya oleh Wunang atau orang lain yang bertugas. 

Darahnya ditaruh di tempurung kelapa yang kosong. Ayam dan 

Babi kemudian dibakar dan dibelah. Hati Babi, Kawanggal dan 

darah Ayam diambil dan diserahkan kepada Wunang dan para 

tokoh Kabihu untuk diperiksa. 

Setelah daging Ayam dan Babi dimasak, kedelapan tempat 

Pahapa (sirih pinang) diisi dengan nasi, hati Babi dan hati 

Ayam. Setelah itu Wunang Hamayangu melakukan 

Hamayangu kepada Marapu. Air dalam tempurung kemudian 

disiram ke Kambaniru Urat (Tiang no. 1). 



156 

Pukul 12.00 Hamayangu Mangajung telah selesai dan semua 

orang makan siang bersama. Anggota Kabihu masih tetap 

tinggal, sedangkan anggota dari Kabihu lain pulang ke rumah 

masing-masing. 

(e) Hari kelima. Pukul 08.00 dilakukan Hamayangu Penutup. 

Ritual ini dipimpin oleh Wunang di Kaheli Bakul. Barang-

barang yang disiapkan adalah 2 tempat Pahapa (sirih pinang) 

yang masing-masing berisi 2 batang sirih dan segenggam 

pinang, 2 tempurung kelapa (satu berisi air, satu kosong) serta 1 

ekor Ayam Jantan. 

Setelah semua barang disiapkan, Wunang memulai Hamayangu 

yang intinya memberitahukan bahwa semua proses telah selesai 

dilakukan dan mereka siap membawa bibit yang akan 

digunakan pada musim tanam nanti. 

Selesai sembahyang, Ayam dipotong dan dibakar. Kawanggal 

dan darah Ayam diberikan kepada Wunang untuk diperiksa, 

sedangkan dagingnya di masak. Selesai masak, dua tempat 

Pahapa (sirih pinang) diisi dengan nasi dan hati Ayam untuk 

kemudian disembahyang lagi oleh Wunang. Daging Ayam 

tersebut, ditambah dengan dengan sisa daging Babi sehari 

sebelumnya, dimasak untuk digunakan sebagai lauk makan 

siang bersama seluruh anggota Kabihu yang hadir. 

Selesai makan siang, periuk masak dibersihkan dan di naikkan 

ke Hendi Marapu (loteng). Keseluruhan proses upacara 

Hamayangu Mangajung selesai dan semua anggota Kabihu 

kembali ke rumah masing-masing dengan membawa bibit 

jagung untuk ditanam pada musim tanam nanti. 
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Tata Cara Hamayangu Biasa: 

Tata cara Hamayangu Biasa prinsipnya sama dengan Hamayangu 

Mangajung, akan tetapi mengalami penyederhanaan, antara lain 

tidak menggunakan Babi (kalaupun ada jumlahnya hanya 1 – 2 ekor) 

dan jumlah hari Hamayangu yang hanya dua hari. 

(a) Hari pertama. Pukul 08.00 semua anggota Kabihu dan Wunang 

naik ke Paraingu untuk melakukan persiapan. 

Pukul 15.00 dilakukan Hamayangu Haringu hingga pukul 

17.00 

Pukul 19.00 Periuk dan Kawadaku diturunkan dari Hendi 

Marapu untuk digunakan dalam Hamayangu Ndewa yang 

dimulai pukul 20.00. 

Pukul 21.00 dilakukan Hamayang Bakul. 

(b) Hari kedua. Pukul 08.00 dilakukan Hamayangu Penutup. 

Setelah siang pukul 12.00 makan siang bersama, dilakukan 

pembersihan periuk untuk kemudian dinaikkan ke Hendi 

Marapu bersama-sama dengan Kawadaku. 

 

Hamayangu Persiapan Lahan di Kotak 

Setelah melakukan ritual di Paraingu, setiap anggota kabihu yang 

masih memiliki rumah besar (uma bokulu) di Kotak49, melanjutkan 

hamayangu di uma bokulu masing-masing. Inti dari ritual tahap ini 

adalah untuk memberitahukan kepada Marapu di tempat tersebut 

                                                
49  Kabihu yang memiliki uma bokulu di Kotak adalah: kabihu Rumbu 

Wulang dan kabihu Analingu di Kotak Markoki; kabihu bohu di Kotak 
Wai Pakonja;  kabihu Wai Jelu di Kotak Katiku Utang; dan kabihu Uma 

Ratu di Kotak. 
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bahwa sudah dilakukan doa penyiapan lahan serta doa besar di 

Paraingu. 

 Ritual di tempat ini dilakukan malam hari sekitar pukul 

20.00 dan dipusatkan di Kaheli Bakul. Barang yang disiapkan untuk 

hamayangu adalah 1 ekor Ayam Jantan, dua tempat pahapa (sirih 

pinang) yang berisi dua batang siri dan segenggam pinang, serta dua 

tempurung kelapa (satu tempurung berisi air dan satu tempurung 

kosong). Hamayangu juga dilengkapi dengan kawadaku yang 

dikeluarkan dari Kurru Hari, serta Kawinga dan peralatan leluhur 

lainnya yang diturunkan dari Hendi Marapu (loteng rumah). 

Hamayangu Persiapan Lahan di Uma Woka 

Ritual sebelum melakukan pembersihan kebun ini dilaksanakan pada 

bulan Oktober setelah dilakukan hamayangu di Paraingu. Ritual ini 

dilakukan di rumah kebun (Uma Woka) oleh masing-masing pemilik 

kebun. Maksud dari ritual ini adalah berdoa memberitahukan kepada 

Marapu dikebun bahwa telah dilakukan hamayangu di Paraingu dan 

mereka siap untuk memulai penyiapan kebun. 

Ritual pada tahap ini dilaksanakan pada malam hari pukul 

20.00. Hamayangu dilaksanakan di kaheli bakul di Uma Woka. 

Barang yang disiapkan untuk hamayangu adalah 1 ekor Ayam 

Jantan, dua tempat pahapa (sirih pinang) yang berisi dua batang siri 

dan segenggam pinang, serta dua tempurung kelapa (satu tempurung 

berisi air dan satu tempurung kosong). 

Setelah semua barang disiapkan, Wunang memulai 

hamayangu. Selesai sembahyang, Ayam dipotong dan dibakar. 

Kawanggal dan darah Ayam diberikan kepada Wunang untuk 

diperiksa, sedangkan dagingnya di masak. Selesai masak, dua tempat 

pahapa (sirih pinang) diisi dengan nasi dan hati Ayam untuk 
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kemudian disembahyang lagi oleh Wunang di kaheli bakul. Setelah 

selesai sembahyang yang kedua, dilakukan makan bersama anggota 

rumah tangga dan Wunang. 

 

8.3. Ritual Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

Hamayangu Menanam 

Ritual mananam ini dilaksanakan sehari sebelum dilakukan 

pelaksanaan menanam, yakni pada awal musim hujan sekitar bulan 

Desember. Tanaman yang ditanam antara lain jagung, ubi kayu, 

kacang tanah dan kacang hijau. Ritual dilaksanakan di Uma Woka 

oleh masing-masing pemilik kebun. Maksud dari ritual ini adalah 

memberitahukan kepada Marapu dikebun bahwa mereka siap untuk 

melakukan penanaman, mohon akan keberhasilan tanaman, hujan 

yang cukup, serta menjauhkan dari kemungkinan tanaman dirusak 

oleh hama penyakit, serangan Babi hutan, serta hewan lainnya.  

Ritual pada tahap ini dilaksanakan pada malam hari pukul 

20.00. Hamayangu dilakukan di Kaheli Bakul di Uma Woka. Barang 

yang disiapkan untuk hamayangu adalah 1 ekor Ayam Jantan, dua 

tempat pahapa (sirih pinang) yang berisi dua batang siri dan 

segenggam pinang, serta dua tempurung kelapa (satu tempurung 

berisi air dan satu tempurung kosong). 

Setelah semua barang disiapkan, Wunang memulai 

hamayangu. Selesai sembahyang, Ayam dipotong dan dibakar. 

Kawanggal Ayam diberikan kepada Wunang untuk diperiksa, 

sedangkan dagingnya di masak. Selesai masak, dua tempat pahapa 

(sirih pinang) diisi dengan nasi dan hati Ayam untuk kemudian 

disembahyang lagi oleh Wunang di Kaheli Bakul. Setelah selesai 
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sembahyang dilakukan makan bersama anggota rumah tangga dan 

Wunang. 

Hamayangu Pertumbuhan Jagung (Pertama) 

Ritual pertumbuhan jagung tahap I dilakukan setelah jagung berumur 

2-3 minggu. Ritual ini dilakukan sekitar akhir Desember, bergantung 

waktu tanam jagung. Ritual dilaksanakan di Katoda Kawendu50dan 

Katoda Halindu oleh masing-masing pemilik kebun. Tujuan dari 

pada ritual adalah untuk memohon kepada Marapu agar tanaman 

yang sudah ditanam dapat tumbuh subur dan terhindar dari hama 

penyakit. 

Ritual pada tahap ini dilaksanakan pada siang hari sekitar 

pukul 09.00. Barang yang disiapkan untuk hamayangu adalah 1 ekor 

Ayam Jantan, dua tempat pahapa (sirih pinang) yang berisi dua 

batang siri dan segenggam pinang, serta satu tempurung kelapa 

kosong. 

Setelah semua barang disiapkan, Wunang memulai 

hamayangu. Selesai sembahyang tahap pertama, Ayam dipotong dan 

dibakar. Kawanggal Ayam diberikan kepada Wunang untuk 

diperiksa, sedangkan dagingnya di masak. Selesai masak, dua tempat 

pahapa (sirih pinang) diisi dengan nasi dan hati Ayam kemudian 

disembahyang lagi oleh Wunang. Setelah selesai sembahyang yang 

kedua, dilakukan makan bersama anggota rumah tangga dan 

Wunang. 

 

 

                                                
50  Katoda Kawendi merupakan katoda berbentuk 1 batu dengan tinggi 30 

cm dan ditanam dimuka rumah. Di bawah katoda ditanam kawadak 

berupa potongan emas. 
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Hamayangu Pertumbuhan Jagung (Kedua) 

Ritual pertumbuhan jagung tahap II dilakukan setelah jagung 

berumur 2 bulan. Ritual ini dilakukan sekitar pertengahan Januari, 

bergantung waktu tanam jagung. Ritual juga dilaksanakan di Katoda 

Kawendu atau Katoda Halindu oleh masing-masing pemilik kebun. 

Tujuan dari pada ritual adalah untuk memohon kepada Marapu agar 

tanaman yang sudah ditanam dapat berbunga dan berbuah dengan 

baik, serta terlindung dari serangan hama penyakit. 

Sama seperti ritual pada tahap I, pada tahap ini 

dilaksanakan juga pada siang hari sekitar pukul 09.00. Barang yang 

disiapkan untuk ritual tahap II adalah 1 ekor Ayam Jantan, dua 

tempat pahapa (sirih pinang) yang berisi dua batang siri dan 

segenggam pinang, serta satu tempurung kelapa yang kosong. 

Setelah semua barang disiapkan, Wunang memulai 

hamayangu. Selesai sembahyang tahap pertama, Ayam dipotong dan 

dibakar. Kawanggal Ayam diberikan kepada Wunang untuk 

diperiksa, sedangkan dagingnya di masak. Selesai masak, dua tempat 

pahapa (sirih pinang) diisi dengan nasi dan hati Ayam untuk 

kemudian disembahyangi lagi oleh Wunang. Setelah selesai 

sembahyang yang kedua, dilakukan makan bersama anggota rumah 

tangga dan Wunang. 

Hamayangu Pertumbuhan Jagung (Ketiga) 

Ritual pertumbuhan jagung tahap III dilakukan setelah jagung 

berumur 3 bulan, yakni pada saat jagung telah berbuah. Ritual ini 

dilakukan sekitar pertengahan Februari, bergantung waktu tanam 

jagung. Ritual juga dilaksanakan di Katoda Kawendi atau di Katoda 

Halindu oleh masing-masing pemilik kebun. Tujuan dari pada ritual 
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adalah untuk berterima kasih kepada Marapu karena telah diberi 

hasil jagung yang sudah dapat dimakan (jagung muda). 

Ritual pada tahap ini dilaksanakan sekitar pukul 09.00 pagi. 

Barang yang disiapkan untuk hamayangu adalah 1 ekor Ayam 

Jantan, 1 tempurung kelapa yang berisi pahapa (sirih pinang), dan 

delapan buah jagung yang ditanam di bawah Katoda Kawendi atau 

Katoda Halindu. Setelah semua barang disiapkan, Wunang memulai 

hamayangu. Selesai sembahyang, Ayam dipotong, darahnya 

disiramkan ke Katoda Kawendi dan Ayamnya dibakar. Kawanggal 

Ayam diberikan kepada Wunang untuk diperiksa, sedangkan 

dagingnya di masak. Selesai masak, nasi dan hati Ayam ditaruh 

disebuah tempurung dan diletakkan di Katoda Kawendi atau Katoda 

Halindu untuk kemudian disembahyang lagi oleh Wunang. Setelah 

selesai sembahyang dilakukan makan bersama anggota rumah tangga 

dan Wunang. 

 

8.4. Ritual Panen dan Pasca Panen 

Hamayangu petik jagung muda di Katoda Okur 

Ritual pada tahap ini dilaksanakan pada saat akan dilaksanakan 

panen jagung muda, yakni setelah hampir 3 bulan dari masa 

penanaman. Hamayangu dilaksanakan pada sore hari pukul 17.00 di 

Katoda Okur51. Setiap rumah membawa beberapa jagung dan seekor 

Ayam Jantan. Ritual juga dilengkapi dengan 2 tempat pahapa (sirih 

pinang) dan 2 tempurung kelapa. 

                                                
51  Tiap satu RW/RT memiliki Katoda Okur. Letaknya di luar kebun 

(padang). Bentuknya satu batu (30 cm) dan kayu bercabang  dengan 
tinggi sekitar 1,5 meter, yang ditanam bersama-sama. Didalam kayu dan 
batu yang ditanam ada Kawadak dalam bentuk sepotong mas dengan 

jumlah sesuai dengan jumlah pemilik kebun di RW/RT tersebut. 
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Setelah semua barang disiapkan, Wunang memulai 

hamayangu. Selesai hamayangu, Ayam dipotong, darahnya 

disiramkan ke Katoda Okur dan Ayamnya dibakar. Kawanggal 

Ayam diberikan kepada Wunang untuk diperiksa, sedangkan 

dagingnya di masak. Selesai masak, nasi dan hati Ayam ditaruh di 

kedua tempat pahapa (sirih pinang), diletakkan di Katoda Okur, 

untuk kemudian disembahyangi lagi oleh Wunang. Setelah selesai 

sembahyang dilakukan makan bersama seluruh anggota RT/RW dan 

Wunang. 

Hamayangu petik jagung muda di Paraingu 

Ritual tahap ini dilakukan oleh setiap pemilik kebun dan dilakukan 

di Paraingu. Setiap pemilik kebun akan membawa jagung muda dari 

kebun untuk ditaruh di Hendi Marapu. Pada saat membawa hasil, 

dilakukan hamayang kecil di rumah kabihu yang bersangkutan 

dengan menggunakan 1 ekor Ayam Jantan, 2 tempat pahapa (sirih 

pinang) (berisi sirih dua batang dan segenggam pinang), serta 2 

tempurung kelapa (satu berisi air dan satunya kosong) sebagai 

medium untuk hamayang. Proses hamayangu dilakukan di kaheli 

bakul dengan proses yang sama dengan hamayangu lainnya. Ritual 

tahap ini bertujuan untuk memberitahu kepada Marapu di Paraingu 

bahwa akan dilaksanakan panen jagung. 

Hamayangu Panen Jagung di Rumah 

Ritual tahap ini dilakukan sehari sebelum melakukan panen jagung 

kering yang akan digunakan sebagai sumber makan penduduk 

selama satu tahun. Ritual biasanya dilakukan malam hari sekitar 

pukul 20.00 dan dilakukan di setiap Uma Woka. Ritual dimaksudkan 

untuk memberitahukan kepada Marapu di kebun bahwa besok akan 

dilakukan panen, dan memohon agar diberi hasil panen yang banyak. 

Bila jagungnya telah rusak karena dimakan oleh hewan, dimohonkan 
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kepada Marapu untuk dapat mengembalikannya seperti kondisi 

sebelum dirusak oleh hewan. Proses hamayangu dilakukan di Kaheli 

Bakul pada Uma Woka dengan proses yang sama dengan hamayangu 

lainnya. 

Hamayangu untuk Karandi Jagung 

Ritual pada tahap ini dilakukan setelah pemilik kebun melaksanakan 

panen, yakni saat jagung telah dibawah ke rumah dan siap di karandi 

(mengikat jagung). Sebelum dilakukan karandi, dilakukan dua kali 

hamayangu di Uma Woka, yakni hamayangu di Katoda Kawendu 

dan hamayangu di kaheli bakul. Inti dari ritual ini adalah untuk 

mengucapkan syukur kepada Marapu akan hasil panen, serta 

memohon agar hasil panen ini dapat dimanfaatkan untuk jangka 

waktu yang lama. Ritual disetiap tempat menggunakan satu ekor 

Ayam, 2 tempat siri pinang, serta dua tempurung kelapa sebagai 

medium. Proses hamayangu sama seperti proses hamayangu lainnya 

Hamayangu Panen Jagung Rote dan Kacang 

Ritual pada tahapan ini dilakukan sebelum panen jagung rote dan 

kacang tanah sekita bulan Mei. Ritual biasanya dilakukan pemilik 

kebun apabila jagung rote atau kacang tanah yang ditanam dalam 

jumlah yang besar. Bila tidak, maka tidak dilakukan ritual ini. 

Ritual ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada 

Marapu di kebun bahwa besok akan dilakukan panen, dan memohon 

agar diberi hasil panen yang baik. Proses hamayangu dilakukan di 

Kaheli Bakul pada Uma Woka dengan proses yang sama dengan 

hamayangu lainnya 

Hamayangu Pasca Panen 

Ritual Pasca Panen dilakukan di Paraingu pada bulan Juni. Tata cara 

ritual ini prinsipnya sama dengan Hamayangu Mangajung, akan 
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tetapi  hanya berlangsung dua hari. Intinya adalah berterima kasih 

kepada Marapu di Paraingu bahwa sudah diberi berkat panen. 

Hari pertama pukul 08.00 semua anggota kabihu dan 

Wunang naik ke Paraingu untuk melakukan persiapan. Dilanjutkan 

pukul 15.00 dengan Hamayang Haringu hingga pukul 17.00 

Pukul 19.00 periuk dan Kawadaku diturunkan dari Hendi Marapu 

untuk digunakan dalam Hamayangu Ndewa pada pukul 20.00. 

Sesudah itu, pukul 21.00 dilakukan hamayangu bakul. 

Hari kedua, pukul 08.00 dilakukan hamayangu penutup. 

Setelah siang pukul 12.00 makan siang bersama, dilakukan 

pembersihan periuk untuk kemudian dinaikkan kembali ke Hendi 

Marapu bersama-sama dengan Kawinga dan barang-barang 

peralatan Marapu lainnya. 

Hamayangu Panen Ubi Kayu 

Ritual pada tahap ini dilaksanakan pada sore hari pukul 17.00. Ritual 

dilakukan di Katoda Okur. Setiap rumah membawa beberapa ubi 

kayu dan seekor Ayam Jantan. Ritual juga dilengkapi dengan 2 

tempat pahapa (sirih pinang) dan 2 tempurung kelapa. Setelah semua 

barang disiapkan, Wunang memulai hamayangu yang intinya 

berterima kasih bahwa mereka sudah diberi hasil dan siap untuk 

dimakan. 

Selesai sembahyang, Ayam dipotong, darahnya disiramkan ke 

Katoda Okur dan Ayamnya dibakar. Kawanggal Ayam diberikan 

kepada Wunang untuk diperiksa, sedangkan dagingnya dimasak. 

Selesai masak, nasi dan hati Ayam ditaruh di kedua tempat pahapa 

(sirih pinang), diletakkan di Katoda Okur, untuk kemudian 

disembahyang lagi oleh Wunang. Setelah selesai sembahyang 

dilakukan makan bersama seluruh anggota RT/RW dan Wunang. 
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8.5. Pertanian Berbasis Ritual 

Secara tabular, keseluruhan ritual tersebut dapat dilihat pada Tabel 

8.1. Apabila dicermati, praktek ritual yang dilakukan masyarakat 

terutama terjadi pada masa-masa kritis dari satu proses pertumbuhan 

tanaman, yakni pada saat bibit jagung berkecamba, bibit jagung 

bertumbuh, tanaman jagung hendak berbunga dan berbuah. 

Bandingkan dengan penjelasan berikut yang disimpulkan dari 

paparan Subekti, dkk (2007) berikut: 

 

―Pertumbuhan tanaman jagung dapat dibagi dalam 3 tiga fase, 
yakni: fase berkecambah, fase pertumbuhan vegetatif dan fase 

tanaman reporduktif. Pertumbuhan dari fase pertama sangat 
mempengaruhi fase kedua. Demikian halnya dari fase kedua 
ke fase ketiga. Fase pertama adalah fase pembengkakan benih 
jagung sampai dengan sebelumnya tumbuhnya daun pertama. 
Pada kondisi lingkungan yang kering, proses ini berlangsung 
hingga dua minggu setelah tanam atau lebih. Fase kedua 
adalah fase munculnya daun pertama yang terbuka sempurna 
sampai sebelum keluarnya bunga betina. Fase ini berlangsung 

sampai tanaman jagung berumur hampir 2 bulan (4 – 52 hari). 
Sementara itu fase terakhir adalah fase reproduktif dari 
berbunga sampai dengan masak. Fase ini dari mulai berbunga 
hingga 2,5 bulan saat jagung masak.‖ 
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Tabel – 8.1. 

Jenis Ritual Yang Berkaitan Dengan Usaha Pertanian Masyarakat Wunga Menurut Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan 

NO JENIS RITUAL 
BULAN 

TEMPAT 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Hamayangu Persiapan Lahan Mangajung             Paraingu 

2. Hamayangu Persiapan Lahan di Kotak             Kotak 

3. Hamayangu Persiapan Lahan di Uma Woka             Uma Woka 

4. Hamayangu Menanam             Uma Woka 

5. Hamayangu Pemeliharaan Jagung (Pertama)             Uma Woka 

6. Hamayangu Pemeliharaan Jagung (Kedua)             Uma Woka 

7. Hamayangu Pemeliharaan Jagung (Ketiga)             Uma Woka 

8. Hamayangu Petik Jagung Muda Di Katoda Okur             Uma Woka 

9. Hamayangu Petik Jagung Muda Di Paraingu             Paraingu 

10. Hamayangu Panen Jagung             Uma Woka 

11. Hamayangu untuk Karandi Jagung             Uma Woka 

12. Hamayangu Panen Jagung Rote dan Kacang Tanah             Uma Woka 

13. Hamayangu Pasca Panen             Paraingu 

14. Hamayangu Panen Ubi Kayu             Uma Woka 

Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan Mehang Tana dan Tundu Njuruhappa, di Kampung Walakari, 24 Febuari 
2008. 

Catatan :  = Ada hamayangu 
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Jika dikaitkan dengan paparan Subekti tersebut, nampak 

kesesuaiannya dengan masa-masa pelaksanaan ritual (hamayangu), 

yakni Hamayangu Pertumbuhan Jagung  I yang dilaksanakan 2-3 

minggu setelah tanaman, Hamayangu Pertumbuhan Jagung II yang 

dilaksanakan 2 bulan setelah tanam, dan Hamayangu Pertumbuhan 

Jagung III yang dilaksanakan pada saat tanaman jagung telah masak 

(lihat gambar 7.2.). Hal ini secara tidak langsung menggambarkan 

pada satu sisi betapa kritisnya masa-masa tersebut (kemungkinan 

sebelumnya masyarakat sering mengalami kegagalan pada masa-

masa kritis ini) dan pada sisi yang lain menggambarkan besarnya 

harapan kepada satu kekuatan dari ‖luar‖ untuk menolong mereka. 

Rupanya masyarakat belum memiliki keahlian teknis secara cukup 

untuk memastikan tanaman dapat bertumbuh subur pada masa-masa 

kritis ini, sehingga pelibatan Marapu merupakan cara masyarakat 

untuk mendapatkan kepastian akan pertumbuhan tanaman yang 

subur dan kelak memberikan hasil panen yang mencukupi selama 

satu tahun. 
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Gambar – 8.2. 

Fase Pertumbuhan Tanaman Jagung dan Jadwal Hamayangu Pemeliharaan 
Tanaman Jagung I, II dan III (diadaptasi dari Subekti, dkk (2007) 

 

8.6. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat 

Wunga merupakan masyarakat ritual. Melalui pelaksanaan ritual ini, 

mereka percaya bahwa Marapu akan menolong mereka, memberikan 

hasil yang terbaik dari usaha pertanian yang mereka lakukan. Jika 

kegagalan yang mereka dapatkan, mereka mengakui bahwa ada yang 

salah dalam relasi mereka dengan Marapu atau sesuatu yang salah 

dalam relasi mereka dan sesama, yang tidak berkenan bagi Marapu. 

Hal ini menggambarkan adanya hubungan yang erat antara 

keberhasilan panen dengan pola tindak masyarakat yang baik dan 

berkenan di mata Marapu. 
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 Praktek yang ditunjukkan Masyarakat Wunga berkenaan 

dengan pelaksanaan ritual ini menggambarkan empat hal penting 

dari keberadaan ritual dalam usaha petanian: Pertama, ritual 

merupakan mekanisme untuk meminimalkan ketidakpastian 

masyarakat terhadap keberhasilan usaha pertanian yang mereka 

lakukan. Dengan kata lain, ritual merupakan mekanisme untuk 

mengurangi kecemasan sosial; Kedua, ritual juga merupakan 

mekanisme untuk rekonsiliasi bagi sesama anggota kabihu atau 

dengan anggota kabihu lainnya. Syarat ―bersih diri‖ sebelum 

melakukan ritual mengisyaratkan segala persoalan atau 

permasalahan seperti konflik antar mereka sudah harus diselesaikan 

oleh tokoh-tokoh kabihu. Bagi mereka yang belum menyelesaikan 

persoalannya tidak diperkenankan untuk mengikuti ritual karena 

dipercayai akan mengganggu komunikasi mereka dengan Marapu. 

Secara tidak langsung, mekanisme ini memperkuat kohesifitas 

kelompok yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan di 

tempat yang sulit. Konflik yang umumnya terjadi pada Masyarakat 

Wunga umumnya konflik dalam rumah tangga seperti 

penyelewengan. Setelah program pemerintah semakin banyak masuk 

ke Desa Wunga, konflik yang ada lebih berkaitan dengan 

kecemburuan antara yang mendapat bantuan dan yang tidak 

mendapat bantuan, serta konflik dengan aparat desa yang mengatur 

berbagai program yang masuk. Ketiga, ritual pada masyarkat Wunga 

merupakan mekanisme untuk memperkuat solidaritas sebagai upaya 

untuk menjaga identitas bersama. Ritual dilaksanakan secara kolektif 

dan reguler agar masyarakat mengalami penyegaran pengetahuan 

dan makna-makna kolektif, bahwa mereka merupakan bagian dari 

satu leluhur yang memiliki nilai-nilai kehidupan baik untuk kebaikan 

semua orang. Keempat, ritual yang dilakukan Masyarakat Wunga 

merupakan mekanisme share kemiskinan, yakni melalui akumulasi 

seluruh sumber daya yang dimiliki dari setiap keluarga, untuk 

dinikmati dan dimanfaatkan secara bersama dalam ritual.  




