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Bab Sembilan 

Bertahan Hidup Dalam 

Kesulitan Pangan 
 

 

 

9.1. Kesulitan Pangan 

Didalam seluruh upaya Masyarakat Wunga mengatasi kesulitan dan 

meminimal keterbatasan sumber daya alam yang mereka miliki guna 

mendukung keberlangsungan hidup, kegagalan panen dan 

dampaknya terhadap kelangkaan pangan atau ketiadaan pangan 

selama satu tahun merupakan hal yang kerap terjadi. Dalam 10 tahun 

terakhir, masyarakat mengakui bahwa paling tidak mereka 

mengalami tiga tahun kegagalan panen secara total. Hal ini terjadi 

saat seluruh kebun Masyarakat Wunga dan wilayah-wilayah lainnya 

di sekitar Desa Wunga mengalami serangan hama Belalang Kembara 

(Locusta migrotoria) yang sangat hebat. 

Ada kecenderungan hama ini menyerang setiap tiga tahun. 

Koran nasional Suara Pembaharuan 25 Februari 2004 memuat berita 

―ribuan hektar tanaman jagung di Sumba diserang hama Belalang 

Kembara‖. Dilaporkan bahwa serangan secara sporadis telah terjadi 

sejak akhir bulan Desember 2003.  Serangan hama ini juga terjadi 

tahun 2007 dan kini tahun 2010. Koran Regional NTT, Pos Kupang 

18 Juli 2010 mengangkat serangan hama Belalang Kembara yang 

mulai terlihat dibagian timur Pulau Sumba. Dalam liputan tersebut, 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur, Josias Djawa Gigi 

menjelaskan: ―Hama Belalang Kembara tidak akan hilang dari 
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Sumba Timur karena hidup dalam tanah. Curah hujan yang tidak 

menentu jadi pemicu munculnya hama belalang. Hama belalang saat 

ini (Juli 2010) belum menyerang tanaman pangan milik penduduk 

karena di padang masih ada rumput hijau sebagai makanan serangga 

ini. Namun jika rumput di padang sudah kering,  belalang-belalang 

itu akan menyerbu lahan petani.‖ 

Kegagalan panen jagung Masyarakat Wunga juga sering 

disebabkan oleh tidak menentunya curah hujan. Fenomena hujan 

tipuan (lihat Box 1.1.) sering kali ‗menipu‖ masyarakat karena 

tanaman yang terlanjur di tanam, mengalami ambang layu permanen 

akibat hujan yang tiba-tiba berhenti. Demikian halnya dengan hujan 

yang terlambat dating, sehingga memperpanjang masa paceklik 

masyarakat. Keadaan ini benar-benar menempatkan masyarakat 

dalam posisi yang tidak menentu oleh karena hujan merupakan 

faktor yang berada di luar kendali mereka. 

  

9.2. Mekanisme Bertahan Hidup 

Sama halnya ketika masyarakat mengalami kegagalan panen pada 

tahun-tahun sebelumnya, permasalahan ini dihadapi masyarakat 

dengan menggunakan mekanisme bertahan hidup (copping 

mechanism) yang relatif telah terpola dalam kehidupan Masyarakat 

Wunga. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kejadian 

kegagalan panen dan dampaknya pada kelangkaan atau ketiadaan 

pangan selama satu tahun merupakan permasalahan yang kerap 

terjadi. Mekanisme yang berpola tersebut terbangun atas dasar 

pengalaman-pengalaman sejenisnya dari tahun-tahun sebelumnya. 

Makanan utama penduduk Kampung Wunga adalah Jagung 

dan Ubi Kayu. Beras hanya akan dikonsumsikan apabila masyarakat 
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memiliki uang atau mendapat bantuan beras murah dari pemerintah. 

Dengan demikian, ketergantungan terhadap produksi Jagung dan Ubi 

Kayu sangatlah tinggi. Apabila masyarakat mengalami kegagalan 

panen, atau hasil panen kurang baik, maka pada bulan tertentu, 

masyarakat harus berupaya mendapatkan pangan bagi kelangsungan 

hidup mereka dengan berbagai cara (coping mechanism). Ada 

beberapa upaya yang biasanya dilakukan Masyarakat Wunga pada 

situasi tersebut, antara lain: Mengurangi intensitas makan; Mencari 

Ikan; Mencari makanan alternatif iwi ke hutan; Menjual ternak kecil 

dan besar; dan Mandara. 

Mengurangi Intensitas Makan 

Pola makan masyarakat Kampung Wunga sangat bergantung dengan 

ketersediaan makanan yang ada di dalam rumah. Setelah panen 

jagung hingga persediaan jagung masih ada, konsumsi jagung 

merupakan makanan utama mereka. Biasanya terjadi sejak panen 

pertengahan Maret hingga persediaan habis bulan Desember. Jagung 

tersebut umumnya ditanak seperti beras, yang kemudian dimakan 

dengan sayur atau sesekali dengan ikan yang ditangkap dari laut. 

Apabila hasil penjualan ikan cukup baik, penduduk akan membeli 

beras yang kemudian dimasak bersama-sama jagung atau yang 

mereka sebut nasi-jagung (uhu kamburung). 

 Pada saat penduduk melakukan panen kacang tanah pada 

bulan Mei, makanan yang dimakan semakin variatif oleh karena 

masyarakat memiliki cukup uang untuk membeli tambahan makanan 

di paranggang atau pasar di Waingapu Seperti mie goreng dan 

berbagai makanan lainnya yang datang dari luar wilayah Wunga. 

 Memasuki bulan Agustus, variasi makanan penduduk 

ditambah dengan ubi kayu oleh karena pada bulan tersebut penduduk 

melakukan panen ubi kayu. 
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―Biasanya hingga bulan Desember, kami sudah bisa makan 
selang seling antara Jagung dan Ubi Kayu. Kami tidak 
pernah mencampur kedua bahan makanan tersebut. Apabila 
pagi makan jagung, siang harinya kami makan ubi kayu. 

Nanti malam kami makan jagung lagi. Atau sebaliknya, pagi 
dan malam makan ubi kayu dan siangnya kami makan 
jagung. Kami tidak pernah makan daging Ayam atau Babi. 
Daging tersebut hanya kami makan apabila ada tamu 
istimewa yang datang dari kota, pada saat melaksanakan 
hamayangu, atau pada saat pengucapan syukur bila 
seseorang sembuh dari sakit.‖ (Ndai Huka52) 

 

 Intensitas makan pada saat persediaan makanan masih 

cukup adalah 3 kali dalam sehari. Biasanya makan pagi pukul 8.00, 

makan siang pukul 13.00, dan makan malam pukul 20.00. Akan 

tetapi intensitas makan ini akan berkurang pada saat masuk dalam 

fase penipisan bahan makanan. 

 

―Kalau musim lapar atau makanan berkurang, kami hanya 
makan dua kali sehari, yakni makan pagi pukul 10.00 dan 
makan malam pukul 20.00. Paling-paling paginya kami 
minum kopi, dengan catatan ada tersedia kopi dan gula. 
Apabila tidak tersedia, kami cukup makan dua kali sehari.‖ 
(Agus53) 

 

Mencari Ikan di Laut 

Kegiatan mencari ikan di laut merupakan mata pencaharian alternatif 

disamping bertani, dan sering digunakan Masyarakat Wunga sebagai 

bagian dari upaya untuk mengatasi kesulitan pada saat mengalami 

                                                
52  Wawancara dengan Ndai Huka, Ibu Rumah Tangga, Kampung Markoki, 

11 Februari 2008. 
53  Wawancara dengan Agus, Anggota Rumah Tangga, Kampung Markoki, 

11 Februari 2008. 
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penipisan pangan atau kehabisan pangan. Kegiatan ini dilakukan 

hampir semua rumah tangga di Kampung Wunga, terutama pada saat 

paceklik bulan Januari dan Februari. 

 

 

Gambar – 9.1. 

Perahu Nelayan di Pantai Wunga 

 

―Bagi kami yang tinggal jauh dari laut, biasanya dalam 
sebulan kami melaut 2 kali, yakni pada saat bulan purnama 
dan pada saat bulan sabit. Setiap kali melaut, kami lakukan 
dalam waktu  3-4 hari dan dilakukan secara berkelompok 3-
4 orang per kelompok. Setiap anggota akan membawa alat 
masing-masing yang akan digunakan secara bersama-sama. 

Paling tidak setiap anggota akan membawa pukat senar 2 
pis. Pukat ini kemudian pada saat digunakan digabung jadi 
satu sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang 
lebih banyak.‖ (Mbei54)  

                                                
54  Wawancara dengan Mbei Hamba Banju, Kepala Rumah Tangga, 

Kampung Oka Hapi, 13 Febuari 2008. 
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Pembentukan kelompok ini berdasarkan inisiatif penduduk atas dasar 

kedekatan tempat tinggal atau karena hubungan kekerabatan. 

Kelompok bersifat cair sehingga sewaktu-waktu anggota kelompok 

bisa berganti sesuai kesibukan masing-masing. 

 Selain pukat, anggota kelompok juga membawa bekal yang 

akan dimakan selama melaut. Bekal tersebut akan dimasak anggota 

kelompok pada Uma Kambung (rumah gubuk) yang dibangun di 

beberapa lokasi di pinggir pantai sebagai tempat mereka beristirahat. 

Gubuk-gubuk tersebut paling tidak ada di 7 tempat penangkapan dari 

17 tempat penangkapan yang ada di sepanjang pantai wilayah 

Kampung Wunga. Ketujuh tempat tersebut adalah di Kabaru, 

Laitona, Liang Hanggang, Wasrara, Lokuladu, Palaiwalu, dan Uma 

Mapu. Sementara itu sepuluh tempat penangkapan lainnya yang 

tidak memiliki gubuk adalah di Waikab‘ba, Liang Tamburu, Liang 

Marombang, Markarada, Raiwona, Panablow, Loku Rurung, Liang 

Hanggang (dekat tanjung) dan Karua Kapu. 

Waktu penangkapan bila menggunakan pukat senar 

dilakukan pada saat air laut mau surut yang terjadi dua kali dalam 

sehari. Dengan demikian waktu penangkapannya sangat bergantung 

dengan waktu surutnya air. 

 

―Pemasangan pukat senar biasanya dilakukan sebelum air 
benar-benar surut. Pukat ini untuk menangkap Ikan Batu dan 
beberapa ikan lainnya, dan dipasang di sekitar kapala meting 
atau batas air surut. Sementara itu kalau menggunakan pukat 
gill net, biasanya dilakukan malam hari, pada saat sudah 
gelap, yakni dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 05.00 
subuh. Penangkapan dengan alat ini dilakukan di laut dalam 

dengan menggunakan perahu atau kapal motor bagi yang 
punya. Ikan yang ditangkap juga biasanya lebih besar. Pukat 
ini cukup mahal sehingga penduduk sebenarnya tidak 
sanggup untuk membelinya. Tetapi saat ini ada sekitar 10 
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orang yang punya pukat jenis ini, yang merupakan pukat 
bantuan pemerintah‖ (Henggu55) 

 

Jenis ikan yang ditangkap sangat bergantung dengan jenis 

alat penangkap yang akan digunakan. Adapun jenis ikan yang biasa 

ditangkap, serta alat yang digunakan dipaparkan dalam Tabel 9.1. 

Ikan yang paling sering di tangkap adalah Ikan Rarangindu dan Ikan 

Ranja. 

                                                
55  Wawancara dengan Henggu, Kepala Rumah Tangga, Kampung Oka 

Hapi, 13 Februari 2008. 
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Tabel – 9.1. 

Jenis Ikan Tangkapan Penduduk Wunga Menurut Bulan Penangkapan dan Alat yang Digunakan 

No. Jenis Ikan 
Bulan 

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

1. Batu             Pukat Senar mata 2,5 inc / Pancing 

2. Kombong             Pukat Senar mata 2,5 inc 

3. Nembi             Pukat Senar mata 1,5 inc 

4. Tembang             Pukat Senar mata 1 inc 

5. Tape             Pukat Senar mata 1 inc 

6. Jere             Jala 

7. Rarangindu             Pukat Senar mata 1,5 inc 

8. Iang Djawa             Pukat Senar mata 2,5 inc 

9. Tawora             Pukat Gill Net 

10. Iang Manu             Pukat Gill Net 

11. Datta             Pukat Gill Net 

12. Tengiri             Pukat Gill Net / Pancing 

13. Iang Ranja             Pancing 

14. Ikan Terbang             Pukat Senar mata 1,5 inc 

Sumber :  Diolah dari hasil wawancara dengan Mbei, Tundu, Henggu dan Longgu, di Kampung Oka Hapi, 13 Febuari 
2008. 

Catatan :  = Ada ikan 
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Kegiatan penangkapan ikan juga memperhatikan musim 

angin. Dua musim angin yang dikenal adalah musim angin barat dan 

musim angin timur. Diluar kedua musim angin tersebut, penduduk 

dapat melakukan penangkapan ikan dengan normal. 

 

―Apabila angin Barat pada bulan Februari seperti saat ini, 
kami tidak bisa melaut lagi. Ombaknya sangat besar, dan 
biasanya ikan tidak ‗main‘ lagi. Kesulitan mendapatkan ikan 

juga terjadi pada saat musim Timur bulan Juli sampai 
Agustus, oleh karena wilayah tangkapan kami menjadi 
terbatas, yakni hanya di bagian barat Tanjung Sasar. Itu pun 
terbatas untuk menangkap Ikan Batu dan beberapa jenis ikan 
di laut dangkal. Kami sebenarnya bisa menangkap ikan di 
bagian timur tanjung sasar, tetapi harus menggunakan 
perahu.‖ (Yeheskiel56)  

 

 Hasil tangkapan ikan, biasanya langsung dijual kepada 

pedagang perantara yang hampir setiap hari datang menunggu di 

pantai.  

 

―Uang yang kami dapat dari hasil penangkapan selama 

3-4 hari biasanya sangat bergantung dari jumlah ikan 

yang kami tangkap. Pada saat mendapat banyak, 

masing-masing kami bisa membawa pulang Rp 

200.000 s/d Rp 250.000. Akan tetapi bila nasib kurang 

bagus, paling-paling kami membawa Rp 50.000. Kami 
juga membuat ikan kering yang dikeringkan pada saat 

kami melaut.‖ (Hinggu57)  

 

                                                
56  Wawancara dengan Yeheskiel, Kepala Rumah Tangga, Kampung 

Tambaru, 13 Februari 2008. 
57  Wawancara dengan Hinggu, Kepala Rumah Tangga, Kampung Oka 

Hapi, 13 Februari 2008. 
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Jumlah pedagang perantara yang membeli ikan di wilayah 

atas pantai Kampung Wunga hanya 1 orang yang berasal dari Desa 

Kadahang. Sementara itu pada wilayah bawah sejumlah 10 orang 

yang berasal dari Desa Kadahang dan dari Kota Waingapu. Harga 

ikan yang dijual penduduk Kampung Wunga kepada para pedagang 

perantara relatif murah. Selisih harga dengan harga jual di Kota 

Waingapu mencapai 100%. Adapun harga jual penduduk kepada 

perantara dan perantara kepada konsumen di Kota Waingapu 

menurut jenis ikan dipaparkan dalam tabel berikut. 
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Tabel – 9.2. 

Jenis Ikan Menurut Harga Jual ke Perantara di Wunga dan Harga Perantara ke Konsumen di Kota 

No. Jenis Ikan Harga dari Penduduk ke Padagang Perantara 
Harga dari Pedagang Perantara ke Konsumen 

di Waingapu 

1. Batu 1 Natok58 Rp 5.000 (3 – 4 ekor) Rp 15.000 per Natok (3 – 4 ekor) 

2. Kombong Kecil 4 ekor Rp 10.000; Besar 3 ekor Rp 10.000 Kecil 4 ekor Rp 20.000; Besar 3 ekor Rp 20.000 

3. Nembi 10 ekor Rp 5.000 10 ekor Rp 15.000 

4. Tembang 50 ekor Rp 5.000 50 ekor Rp 15.000 

5. Tape 50 ekor Rp 5.000 50 ekor Rp 15.000 

6. Jere 1 Mog Rp 5.000 1 Mog Rp 10.000 

7. Rarangindu 10 ekor Rp 5.000 10 ekor Rp 15.000 

8. Iang Djawa Kecil 4 ekor Rp 10.000; Besar 3 ekor Rp 10.000 Kecil 4 ekor Rp 20.000; Besar 3 ekor Rp 20.000 

9. Tawora 1 ekor Rp 10.000 1 ekor Rp 20.000 

10. Iang Manu 4 ekor Rp 5.000 4 ekor Rp 10.000 

11. Datta 1 ekor Rp 10.000 1 ekor Rp 20.000 

12. Tengiri 1 ekor Rp 100.000 1 ekor Rp 200.000 

13. Iang Ranja 1 ekor Rp 100.000 1 ekor Rp 200.000 

14. Ikan Terbang 10 ekor Rp 5.000 10 ekor Rp 15.000 

Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan Yeheskiel (nelayan) dan Mbabu (pedagang perantara), di Pantai Kabaru, 13 
Februari 2008.

                                                
58  Satu satuan dari sejumlah ikan yang disatukan oleh tali yang di tusuk (natok) pada setiap mata ikan.  Jumlah ikan dalam 

satu Natok biasanya bervariasi. 
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 Walaupun usaha pencaharian ikan di laut relatif 

menguntungkan secara ekonomis, akan tetapi penduduk tetap 

menempatkan kegiatan ini sebagai kegiatan sampingan dari kegiatan 

utama bertani jagung dan ubi kayu. Padahal dari Tabel 9.1. terlihat 

bahwa potensi ikan di perairan Pantai Wunga cukup bagus sepanjang 

tahun. Ikan Rarangindu dan Ikan Ranja misalnya tersedia sepanjang 

tahun. Harganya kedua ikan jika dilihat pada Tabel 9.2. juga cukup 

bagus. Potensi ini tidak dimaksimalkan oleh penduduk. Mereka lebih 

memilih mengusahakan kebun mereka dan menetap di wilayah 

dataran yang lebih dekat dengan kebun mereka, serta dengan 

kampung adat. Tidak ada satupun Masyarakat Wunga yang membuat 

rumah di pinggir pantai dan menjadikan usaha melaut atau mencari 

ikan sebagai mata pencaharian utama.  

 

―Kegiatan melaut sebenar hanya merupakan kegiatan 
sampingan, terutama kami lakukan apabila kami mengalami 
kekurangan bahan makanan atau ingin mencari tambahan 
untuk membeli kebutuhan sekolah seperti pakaian seragam, 
buku, atau sepatu untuk anak, dan lainnya. Saya belajar 
menangkap ikan dari orang tua-tua di kampung ini. Mereka 
juga katanya belajar dari orang-orang tua-tua sebelumnya. 

Jadi sebenarnya sejak duhulu kala orang-orang tua kita telah 
melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Hanya 
memang saja, alat yang digunakan masih sangat sederhana, 
dan hanya dilakukan di pinggir-pinggir pantai saja. Kita juga 
masih takut kalau harus pergi terlalu jauh-jauh ke tengah 
laut.‖ (Mbei Hamba Banju59) 

 

 Penjelasan yang diberikan oleh Mbei memang 

mengambarkan bahwa kegiatan penangkapan ikan bukanlah kegiatan 

yang digunakan sebagai mata pencaharian utama. Kegiatan ini juga 

                                                
59  Wawancara dengan Mbei Hamba Banju, Kepala Rumah Tangga, 

Kampung Oka Hapi, 13 Febuari 2008. 
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sudah dikenal Masyarakat Wunga sejak lama. Sehingga sulit untuk 

mengatakan bahwa tidak adanya masyarakat yang bekerja sebagai 

nelayan karena tidak adanya budaya melaut pada mereka. Menurut 

peneliti, ini lebih berkaitan dengan keterikatan penduduk dengan 

kampung mereka yang berada di daerah pegunungan, dengan 

kegiatan bercocok tanam sebagai aktivitas utama. 

 Sama halnya dengan kegiatan lainnya, kegiatan pencarian 

ikan yang dilakukan oleh Masyarakat Wunga selalu didahului 

dengan kegiatan hamayangu pada Katoda Purungu Mihi atau Katoda 

Turun ke Laut. Hamayangu di tempat ini dilaksanakan sebelum 

turun melaut dan setelah melakukan penangkapan ikan. Hamayangu 

sebelum turun melaut berkaitan dengan permohonan ijin kepada 

Marapu bahwa akan melaut. Mereka memohonkan agar diberikan 

hasil tangkapan yang banyak. Sementara itu hamayangu setelah 

menangkap ikan adalah untuk berterima kasih atas apapun hasil yang 

mereka dapatkan. Jika mereka belum berhasil, mereka meminta jika 

turun melaut lagi, kelak diberi hasil tangkapan yang banyak. 

Mencari Iwi (Dioscorea spp.) 

Mencukupi kebutuhan makan dengan mencari iwi atau ubi hutan di 

Kampung Wunga dilakukan pada saat penduduk mengalami 

penipisan bahan makanan di rumah, yakni pada masa-masa paceklik. 

Biasanya masyarakat mengambil pada bulan Oktober sampai bulan 

Februari. Akan tetapi bila pangan masyarakat sudah habis sejak 

pertengahan tahun (Juni atau Juli), masyarakat akan tetap masuk ke 

hutan untuk mencari iwi. Sebaliknya bila dalam tahun tersebut 

masyarakat tidak mengalami kesulitan pangan, dalam satu tahun itu 

juga, tidak ada masyarakat yang melakukan panen iwi.  

Untuk mendapatkan bahan makanan yang juga terdapat di 

berbagai hutan di pulau Sumba ini cukup sulit karena masyarakat 
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harus tinggal beberapa hari di tengah hutan. Pengolahan iwi juga 

membutuhkan ketekunan, karena mengolah iwi membuat tangan 

mereka mengelupas. Hal ini disebabkan getah iwi yang tidak dapat 

mereka hindari saat harus membersihkannya. Masyarakat masih 

mengolah iwi dengan cara manual dan tidak menggunakan pelindung 

tangan untuk menghindari getah iwi. 

 

 

Gambar – 9.2. 

Tanaman Iwi Yang Merayap di Tanah 
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Kegiatan pengambilan iwi di hutan selalu diawali dengan 

kegiatan hamayangu yang dilakukan oleh kabihu Tula Paraingu. 

Hamayangu dilaksanakan di Katoda Ui atau Katoda Iwi. Isi 

hamayangu adalah memohon kepada Marapu untuk mengijinkan 

mereka melakukan panen iwi di hutan tersebut dan memohon agar 

diberikan iwi yang besar. 

 

―Tugas untuk hamayangu ini memang tugas dari pada 
kabihu Tula Paraing, yaitu salah satu kabihu dari 21 kabihu 
yang ada di Kampung Wunga. Biasanya dilakukan pada 
bulan Oktober. Sesudah mereka hamayangu, baru kita bisa 
melakukan panen iwi di hutan. Hamayangu ini dilakukan di 
pinggir hutan, bertempat di Paluhu (bagian atas dari 
Kampung Paraingu). Di tempat itu terdapat sebuah 

Katoda60, dekat sebuah pohon besar. Kegiatan hamayangu 
kembali dilakukan oleh kabihu Tula Paraing setelah seluruh 
iwi yang siap dipanen di hutan tersebut habis. Kegiatan 
hamayangu penutup ini biasanya dilakukan bulan Januari.‖ 
(Meha Ratu61)  

 

Pengambilan iwi umumnya dilakukan baik oleh perempuan 

dan laki-laki secara berkelompok 5 – 6 orang. Pengambilan 

dilakukan di tengah hutan, sehingga penduduk harus berjalan dari 

rumah sejauh 8 km di tengah hutan yang terletak di Gunung Ngora 

yang berada di bagian barat laut dari Kampung Wunga. Biasanya 

mereka berjalan dari rumah pukul 6 pagi dan tiba di pinggir hutan 

pukul 8 pagi. 

 Hari pertama, tiba di pinggir hutan, mereka akan mencari 

pohon besar yang cukup rindang, yang digunakan sebagai base 

                                                
60  Katoda merupakan medium sembahyang kepada Yang Mahakuasa 

dalam bentuk batu berukuran 30 cm yang diberdirikan. Batu tersebut 
diletakkan menempel dengan batang sebuah pohon besar. 

61  Wawancara dengan Meha Ratu, Kampung Lai Ngodu, 15 Februari 2008. 
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camp. Setelah beristirahat sejenak, mereka mulai mencari lokasi iwi 

yang sudah cukup tua dan mulai menggali. Iwi berada didalam tanah 

pada kedalaman 10 – 20 cm. Terkadang iwi yang sudah cukup tua 

terlihat di permukaan tanah. Alat yang dipakai untuk menggali 

adalah kahonga (kayu yang ujungnya telah ditajamkan). Untuk 

mempermudah penggalian, biasanya di sekitar tempat penggalian 

dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan parang. Proses 

penggalian pada hari itu berlangsung sampai dengan waktu makan 

siang pukul 13.00. Setelah beristirahat kurang lebih 1 jam, mereka 

mulai mengupas iwi yang telah terkumpul sampai tengah malam 

pukul 2.00 pagi. Pekerjaan ini diselingi makan malam dan 

beristirahat sejenak. Selama pengerjaan di pinggir hutan, mereka 

menggunakan api unggun baik untuk penerangan maupun sebagai 

penghangat. 

 Keesokan hari pada pukul 6 pagi, pekerjaan dimulai lagi 

dengan melakukan pengirisan ubi setipis mungkin untuk 

mengeluarkan getah yang ada pada ubi tersebut. Getah yang ada di 

ubi harus dibersihkan agar bila dimakan tidak menimbulkan efek 

yang memabukkan. Pekerjaan mengiris ini dilakukan selama kurang 

lebih 2 jam, untuk kemudian hasil irisan tersebut dijemur di atas batu 

yang berada di pinggir hutan. Sesudah itu mereka kembali mencari 

ubi dan melakukan proses yang sama seperti sehari sebelumnya 

hingga hari keempat di hutan. 

Hari kelima, mereka akan kembali ke rumah masing-masing 

dan melanjutkan proses pengeringan iwi yang telah diiris hingga 

benar-benar kering. Lama pengeringan biasanya memakan waktu 3 

hari. Selang waktu 3 hari di rumah, dimanfaatkan juga untuk 

beristirahat, oleh karena sesudah itu, proses pengolahan iwi masih 

dilanjutkan pada hari kedelapan dengan merendam iwi tersebut di 

mata air Waikab‘ba. Perendaman dilakukan selama 2 hari dengan 
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tujuan membersihkan getah yang masih melekat pada iwi. Selama 

proses perendaman, dilakukan kegiatan pembalikan iwi pada aliran 

air yang mengalir secara bergantian. Setelah perendaman, hari 

kesepuluh dilakukan proses pengeringan iwi hingga setengah kering. 

Proses ini dilakukan setengah hari. Setelah itu, iwi dimasukkan 

kedalam tanga mbola dan ditutup. Pada bagian atas tanga mbola 

dimasukin daun pohon kesambi yang menutup semua permukaan 

iwi. Hari kesepuluh iwi dibawa kembali ke rumah untuk dilanjutkan 

proses pengeringan sampai benar-benar kering. Iwi inilah yang siap 

dikukus untuk dijadikan makanan atau terkadang dibuat kolak. 

Jumlah iwi kering (yang telah diiris) yang dikumpulkan oleh 

5 – 6 orang selama empat hari di hutan  bisa mencapi 6 karung 

berkapasitas 50 Kg. Setelah dikeringkan di rumah, jumlahnya 

menyusut menjadi 4 karung. Setelah proses perendaman dan 

pengeringan lagi, jumlahnya berkurang menjadi 3 karung. Jumlah ini 

bila dimakan oleh 10 anggota rumah tangga, bisa bertahan sampai 20 

hari. Iwi kembali akan dicari dihutan setelah persediaan iwi yang ada 

tinggal setengah bagian atau tidak ada alternatif makalan lain lagi 

yang bisa diperoleh. 

Menjual Ternak 

Upaya lain apabila masyarakat mengalami kekurangan atau 

kehabisan pangan untuk makan adalah dengan menjual ternak yang 

dimiliki. Fungsi ini merupakan salah satu dari tiga fungsi ternak bagi 

penduduk Kampung Wunga. Dua fungsi lainnya adalah untuk 

upacara adat seperti Sapi, Kuda, Kerbau untuk mas kawin (belis), 

Babi untuk upacara perkawinan atau kematian, Ayam, Babi atau 

Kambing untuk hamayangu, dan pemanfaatan untuk upacara 

lainnya. Fungsi ternak ketiga adalah untuk dikonsumsikan pada saat 

menyelenggarakan adat atau pada saat kedatangan tamu penting di 
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rumah. Ternak yang biasa dikonsumsikan adalah Ayam, Babi, 

Kambing dan Sapi. 

 Mengingat pentingnya ketiga fungsi dalam kehidupan sosial 

Masyarakat Wunga, maka hampir setiap rumah tangga memiliki 

ternak, terutama ternak kecil seperti Ayam, Babi, dan Kambing. 

Sementara itu ternak besar seperti Sapi, Kuda dan Kerbau dimiliki 

secara terbatas oleh beberapa keluarga saja. Di luar itu, Masyarakat 

Wunga juga memelihara Anjing, sebagai hewan penjaga rumah atau 

teman berburu rusa dan babi hutan. Pantang bagi Masyarakat Wunga 

untuk mengkonsumsikan daging Anjing. 

 Penjualan ternak kecil biasanya dilakukan di Paranggang 

Kadahang, Kapunduk atau Mondu. Sementara itu penjualan ternak 

besar biasanya langsung didatangi oleh pedagang dari Kota 

Waingapu. Adapun harga pasaran untuk setiap jenis ternak kecil 

dipaparkan dalam tabel berikut. 
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Tabel – 9.3. 

Harga Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak dan Ukuran Ternak 

Di Pasar Lokal dan Pasar Kota Waingapu 

NO. 
JENIS 

TERNAK 
UKURAN 

HARGA DI 

PASAR 

LOKAL 

HARGA DI 

PASAR 

WAINGAPU 

1. 

Ayam 

Ayam Sedang Rp 25.000 

(jantan) 
Rp 15.000 
(betina) 

Rp 35.000 

(jantan) 
Rp 25.000 
(betina) 

Ayam Besar Rp 30.000 
(jantan) 
Rp 20.000 
(betina) 

Rp 50.000 
(jantan) 
Rp 30.000 
(betina) 

Telur Ayam 
Kampung 

Rp 5.000 (3 
buah) 

Rp 1.500 (1 
buah) 

2. 

Babi 

Kecil Rp 100.000 Rp 150.000 

Sedang Rp 150.000 Rp 200.000 

Besar Rp 800.000 Rp 1.000.000 

3. 

Kambing 

0,5 – 2 tahun Rp 100.000 

(jantan) 
Rp 100.000 
(betina) 

Rp 150.000 

(jantan) 
Rp 150.000 
(betina) 

2 – 4  tahun Rp  200.000 
(jantan) 
Rp 150.000 
(betina) 

Rp 300.000 
(jantan) 
Rp 250.000 
(betina) 

4 – 5 tahun Rp 350.000 
(jantan) 
Rp 250.000 
(betina) 

Rp 450.000 
(jantan) 
Rp 350.000 
(betina) 

Sumber: Hasil survey harga pada Paranggang Kapunduk, dan wawancara 
dengan Tony, Pedagang Perantara (Kambing) Kapunduk, 16 
Februari 2008, serta survey harga pada pasar Inpres Waingapu, 

15 Februari 2008. 

 

 Gambaran harga ternak kecil, termasuk telur antar harga di 

pasar lokal (paranggang) dan di pasar Kota Waingapu (Pasar Inpres) 

terdapat selisih harga yang cukup besar (lihat Tabel 9.3.). Bila selisih 

harga untuk Ayam hanya sekitar Rp 10.000 – Rp 20.000, selisih 
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harga untuk ternak Babi dan Kambing bisa mencapai Rp 50.000 – 

Rp 200.000 per ekor. Semakin besar ukuran Babi dan Kambing yang 

dijual, semakin besar pula selisih harganya.  

 

―Harga Ayam, Babi atau Kambing kami bisa lebih rendah 
lagi bila kami jual pada saat musim kelaparan mulai bulan 
November, Desember dan Januari. Sekarang memang masih 
termasuk musim lapar, tetapi umumnya orang-orang sudah 
menjual ternak mereka sejak bulan November tahun lalu.‖ 
(Yohanis Ratu Praing62)  

 

Hal ini menggambarkan pada musim kelaparan, justru 

padagang perantara yang lebih menikmati keuntungan karena harga 

di pasar Kota Waingapu tidak terlalu berpengaruh walaupun jumlah 

penjualan ternak kecil pada saat tersebut mengalami kenaikan. 

Bahkan para pedagang perantara untuk ternak Kambing akan 

semakin menikmati keuntungan apabila musim lapar bertepatan 

dengan Hari Raya Idul Fitri atau pedagang Ayam dan Babi pada 

Perayaan Natal. Harga ternak kecil pada masa perayaan keagamaan 

tersebut cenderung meningkat di pasar Kota Waingapu. Sementara 

itu pada saat panen, harga ternak cenderung normal. Jumlah ternak 

yang dijual juga tidak sebanyak saat musim kelaparan. 

Nampaknya posisi tawar penduduk relatif tidak kuat oleh 

karena umumnya penjualan ternak kecil ini dilakukan pada saat 

mereka mengalami kelaparan. Kondisi yang sangat membutuhkan 

bahan makanan ini diketahui dengan persis para pedagang perantara 

dan sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 

Apalagi penduduk sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar 

                                                
62  Wawancara dengan Yohanis Ratu Praing, di Paranggang Kapunduk, 16 

Februari 2008. 
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untuk ke paranggang, sehingga kecil kemungkinan mereka tidak jual 

ternak. Para pedagang perantara sering kali menahan harga rendah 

hingga paranggang akan berakhir pada pukul 13.00 siang. Penduduk 

terpaksa harus menjual karena uang hasil penjualan ternak tersebut 

langsung digunakan membeli bahan makanan di paranggang itu. 

Bila ternak tidak terjual pada saat paranggang, mereka harus 

menjualnya ke Kota Waingapu. Hal ini akan menyebabkan 

dibutuhkan lagi biaya transportasi ke Kota Waingapu. 

 

 

Gambar – 9.3. 

Kuda Masyarakat Wunga yang dipelihara dengan Sistem Lepas 

 

Mengingat pentingnya peran ternak kecil dalam mengatasi 

persoalan kekurangan pangan penduduk, usaha pemeliharaan ternak 

kecil tersebut dilakukan semua rumah tangga. Pemeliharaan ini 

umumnya dilakukan dengan sistem lepas di pekarangan atau di 



192 

padang. Sore hari keseluruhan ternak tersebut akan digiring ke 

bawah rumah panggung. Hal ini juga merupakan bagian dari sistem 

keamanan bagi ternak-ternak tersebut. Jaminan terhadap keamanan 

ternak juga dilakukan melalui ritual yang dilaksanakan di Katoda 

Padangu atau Katoda Njara. Dalam hamayangu tersebut, mereka 

memohon agar Marapu melindungi ternak mereka dan menghindari 

ternak dari gangguan pencurian serta penyakit yang mematikan. 

Khususnya ternak Ayam, penduduk juga menjual telurnya 

di paranggang terutama pada saat musim kering. Sementara itu pada 

saat memasuki musim hujan, telur-telur tersebut dibiarkan dierami 

induknya guna menghasilkan anak Ayam. Penetasan dilakukan pada 

saat musim hujan terkait dengan ketersediaan semak belukar yang 

rimbun pada musim hujan. Tempat tersebut sering digunakan 

sebagai tempat mengeram bagi Ayam-ayam induk, sekaligus 

menjadi tempat berlindung bagi anak Ayam dari serangan burung 

elang. 

 Sementara itu untuk harga ternak besar, sebagaimana 

dipaparkan dalam tabel 9.4, tidak ada perbedaan harga oleh karena 

para pembeli dari Kota Waingapu langsung mendatangi ke rumah-

rumah penduduk.   

 

―Apabila mereka ingin menjual ternak besar, biasanya 
mereka memberi tahu lewat mulut saja kepada teman atau 
saudara yang akan pergi ke Kota Waingapu. Berdasarkan 
informasi dari orang tersebut, kami akan mendatangi rumah 
yang mau menjual ternak Sapi, Kuda atau Kerbau.‖ (Umbu 
Maramba Hahar63)  

 

                                                
63  Wawancara dengan Umbu Maramba Hahar, Kampung Karoku, 16 

Februari 2008. 
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Tabel – 9.4. 

Harga Ternak Besar Menurut Jenis Ternak dan Ukuran Ternak 

Di Pasar Lokal dan Pasar Kota Waingapu 

NO. JENIS TERNAK UKURAN HARGA 

1. Kuda 
(Harga Kuda 
betina maksimum 

Rp 2.000.000) 

1 tahun 
Rp 1.000.000 (jantan) 
Rp 750.000 (betina) 

Umur 1 tahun 
Rp 1.500.000 (jantan) 

Rp 1.000.000 (betina) 

2 tahun 
Rp 2.000.000 (jantan) 
Rp 1.800.000 (betina) 

3 tahun – 4 
tahun 

Rp 2.5000.000 (jantan) 
Rp 2.000.000 (betina) 

Umur 5 tahun 

ke atas 

Rp 3.000.000 (jantan) 

2. Sapi 
(Harga Sapi 
betina maksimum 
Rp 3.000.000) 

1 tahun 
Rp 2.000.000 (jantan) 
Rp 1.500.000 (betina) 

2 tahun 
Rp 3.500.000 (jantan) 
Rp 2.000.000 (betina) 

3 tahun 
Rp 4.500.000 (jantan) 

Rp 2.500.000 (betina) 

4 tahun 
Rp 5.500.000 (jantan) 
Rp 3.000.000 (Betina 

5 tahun Rp 9.000.000 (jantan) 

3. Kerbau 
(Harga Kerbau 

betina maksimum 
Rp 3.500.000) 

1 tahun 
Rp 1.500.000 (jantan) 
Rp 1.000.000 

2 tahun 
Rp 3.000.000 (jantan) 
Rp 2.000.000 (betina) 

3 tahun 
Rp 5.5000.000 (jantan) 
Rp 2.500.000 (betina) 

4 tahun 
Rp 7.500.000 (jantan) 
Rp 3.000.000 (betina) 

5 tahun 
Rp 10.000.000 (jantan) 
Rp 3.500.000  (betina) 

Sumber : Survey harga pada Paranggang Kapunduk, 16 Februari 2008 
dan wawancara dengan Umbu Maramba Hahar, Pedagang 
ternak, di Kampung Karoku, 16 Februari 2008. 

 

Harga ternak besar tidak terlalu dipengaruhi musim 

paceklik atau hari raya. Walaupun ada harga sedikit menurun pada 

saat paceklik dan sedikit meningkat pada saat hari raya, namun itu 
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tidak terlalu signifikan. Harga ternak besar lebih dipengaruhi kondisi 

besar-kecil dan gemuk-tidak gemuknya ternak. Semakin besar dan 

gemuk seekor ternak, harganya akan semakin lebih baik. 

 Alasan penjualan ternak besar biasanya dilakukan sewaktu-

waktu apabila penduduk membutuhkan uang dalam jumlah yang 

cukup besar seperti untuk membuat rumah/memperbaiki rumah, 

biaya sekolah anak ke Kota Waingapu/ke luar pulau Sumba, atau 

membeli makan pada saat kelaparan (bila tidak memiliki ternak kecil 

lagi). Penjualan pun biasanya tidak dalam jumlah yang besar.  

Mandara 

Mandara merupakan alternatif lain dalam mengusahakan bahan 

pangan pada saat masuk dalam musim kelaparan bagi penduduk 

Kampung Wunga khususnya dan masyarakat Sumba umumnya. Hal 

ini dilakukan dengan mendatangi keluarga atau kenalan di beberapa 

wilayah yang diketahui sebagai sumber bahan pangan untuk 

meminta bahan makanan yang dibutuhkan. Pada saat mendatangi 

wilayah yang mengalami surplus bahan makanan, mereka akan 

membawa ternak kecil seperti Ayam, Kambing, Babi, atau 

membawa hasil laut seperti ikan kering dan garam. Barang-barang 

ini merupakan barang-barang yang akan ditukarkan dengan bahan 

makanan. 

 Mandara umumnya dilakukan pada bulan-bulan Januari dan 

Februari ketika mereka masuk masa paceklik sedangkan di wilayah 

lain justru sedang panen jagung atau beras. Akan tetapi, bisa juga 

dilakukan pada bulan Oktober dan November, yakni di wilayah 

daerah aliran Sungai Kadahang. Di wilayah ini penduduk 

mengusahakan jagung dengan cara menyiram. Mereka dapat 

menanam jagung dua sampai tiga kali dalam satu tahun, sehingga 

cadangan makanan mereka cukup berlimpah. Umumnya mereka 
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menggunakan mesin pompa air untuk memompa air sungai ke lahan-

lahan kebun mereka. Sehingga area yang diusahakan untuk 

menanam jagung cukup luas. 

 Wilayah mandara antara lain di Lewa (35 Km) untuk 

mendapatkan Padi, serta Soru (20 Km), Tana Mbanas (25 Km) atau 

Kampung Paraing Kalala (30 Km) untuk mendapatkan jagung. 

Kecuali Lewa yang ditempuh dengan kendaraan truk atau bis, 

perjalanan mandara ke wilayah-wilayah lainnya dilakukan dengan 

jalan kaki atau naik Kuda.  

 

―Mandara untuk mendapatkan bahan makanan padi bagi 
keluarga dari Kampung Wunga dan Kampung Napu 
merupakan hal yang selalu dilakukan hampir setiap tahun. 
Biasanya kami memberi dengan memperhatikan barang 
bawaan mereka juga. Kalau mereka membawa Kambing 
yang cukup besar misalnya, kami bisa memberi sampai 2 
karung beras berukuran 50 kg.‖ (Umbu Mei Ngelu Ndapa 
Nandung64) 

―Mandara di Kampung Paraing Kalala untuk mendapatkan 
jagung. Hujan ditempat tersebut biasa turun lebih awal, 
yakni pada bulan Oktober. Karena jaraknya yang cukup jauh 
dan belum ada jalan kendaraan, kami pergi dengan 
menggunakan Kuda. Sekali berjalan terdiri dari 6 – 8 orang 
untuk menghindari perampok. Masing-masing orang dari 
kami biasanya membawa ikan kering 10 paha65. Kami 
berangkat pukul 9 pagi, bermalam di jalan, keesokan 

paginya tiba di rumah kenalan di Kampung Paraing Kalala. 
Setelah menyampaikan maksud dan menyerahkan ikan, tuan 
rumah akan memberi jagung muda dalam jumlah kurang 

                                                
64  Wawancara dengan Umbu Mei Ngelu Ndapa Nandung, di Tangga 

Madita, Lewa, 17 Februari 2008. Umbu Mei sebenar berasal dari 
Prailangina. Istrinya yang berasal dari Napu dan punya keluarga di 
Kampung Wunga. 

65  Satu paha terdiri dari 4 ekor ikan batu. Jadi 10 paha sama dengan 40 

ekor ikan batu kering. 
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lebih 10 karandi66. Jagung yang diberi dipilin terlebih 
dahulu, sebelum dibawa pulang. Jagung dinaikan ke Kuda 
dan kami menarik Kuda sambil berjalan kaki.‖ (Tundu 
Njuruhapa67)  

 

 Bila dihitung selisih harga antara membawa Kambing 

dalam mandara dengan menjual Kambing tersebut di paranggang, 

lebih menguntungkan bila Kambing tersebut digunakan sebagai 

pembawaan dalam mandara. Hal ini karena Kambing tidak lagi 

bernilai ekonomis, tetapi lebih bernilai relasi sosial antara yang 

melakukan mandara dan yang menjadi tujuan mandara. 

 

―Kami tau kalau kami rugi dalam hal pertukaran barang 
dengan mereka yang mandara. Harga satu ekor Kambing 
yang cukup besar di paranggan sekitar Rp 300.000. Beras 2 
karung 50 Kg yang kita berikan, kalau di jual di pasar sudah 

Rp 500.000 karena harganya Rp 5.000 per Kg. Hitung-
hitung, sebenarnya beras itu lebih untung kita jual di pasar 
dari pada kita tukar dengan Kambing. Hanya kita tidak 
melihat ini sebagai tukar menukar lagi. Kia melihat sebagai 
bantuan yang sudah menjadi kebiasaan kami orang Sumba, 
walaupun itu dilakukan hampir setiap tahun.‖ (Umbu Mei68) 

  

9.3. Kesimpulan 

Paparan di atas menggambarkan cukup beragamnya upaya atau 

tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat ketika mengalami 

                                                
66  Satu  karandi sama dengan 50 bulir jagung kering. 
67  Wawancara dengan Tundu Njuruhapa, Kepala Rumah Tangga, 

Kampung Walakari, 19 Februari 2008. 
68  Wawancara dengan Umbu Mei Ngelu Ndapa Nandung, di Tangga 

Madita, Lewa, 17 Februari 2008. Umbu Mei sebenar berasal dari 
Prailangina. Istrinya yang berasal dari Napu dan punya keluarga di 

Kampung Wunga. 
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kesulitan pangan akibat kegagalan panen. Tindakan-tindakan 

tersebut dapat dipisahkan dalam tiga tahapan, seiring dengan kondisi 

pangan yang tersedia di rumah tangga:  

(a) Tahapan pertama adalah melakukan pengaturan intensitas 

makanan. Upaya untuk penambahan makanan belum dilakukan 

oleh karena biasanya penguranan intensitas ini dilakukan apabila 

stok pangan baru pada tahapan menipis atau berkurang. 

(b) Tahapan kedua adalah mengoptimalkan sumber daya alam 

lainnya, yakni mencari dan menjual ikan dan menjual ternak 

yang dimiliki, atau mencari iwi (ubi) di hutan. Tahapan ini 

merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukan pengurangan 

intensitas makanan, yakni ketika bahan pangan dalam rumah 

tangga sudah tidak ada lagi. Mencari dan menjual ikan hasil 

tangkapan, serta menjual ternak (terutama ternak kecil seperti 

telur Ayam, Ayam atau Babi) merupakan upaya prioritas dalam 

tahapan ini. Jika masyarakat sudah tidak memiliki ternak atau 

kesulitan untuk mencari ikan karena ‖kondisi‖ laut yang tidak 

memungkinkan, baru penduduk pergi ke hutan untuk mencari 

iwi. Hal ini karena memang jumlah iwi di hutan yang relatif 

terbatas dan juga sistem pemrosesannya yang cukup sulit. 

(c) Tahapan ketiga adalah melakukan mandara sekiranya upaya 

untuk mendapakan alternatif makanan dari tahapan kedua tidak 

dapat dipenuhi lagi. Dengan kata lain, mandara hanya dilakukan 

apabila kondisi stok pangan sudah habis dan sumber daya 

lainnya yang dapat digunakan untuk mendapatkan pangan juga 

sudah habis. Tahapan ketiga ini lebih mengandalkan sumber 

daya relasi masyarakat Desa Wunga dengan masyarakat lain di 

luar Desa Wunga, yang diketahui tidak mengalami kegagalan 

panen yang berarti. 




