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Bab Sebelas 

Marapu dan Pembangunan 
 

 

 

11.1. Pengantar 

Pembahasan dari bab-bab sebelumnya menggambarkan Marapu 

sebagai satu sistem kepercayaan Masyarakat Wunga masih diyakini 

oleh sebagian besar masyarakat sebagaimana termanifestasi dalam 

keseluruhan aktivitas kehidupan mereka. Untuk itulah keberadaan 

Marapu sangat penting bagi Masyarakat Wunga. Bahkan pada Bab 

10 tergambar pengaruh yang sangat besar dari Marapu sebagai satu 

sistem kepercayaan dalam membentuk satu sistem ketahanan pangan 

Masyarakat Wunga secara berkelanjutan, yang memberikan jaminan 

akan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Wunga di wilayah yang 

kering dan sulit. 

 Dalam perjalanan panjang kehidupan Masyarakat Wunga, 

kepercayaan dan praktek penghayatan mereka terhadap Marapu 

mengalami dinamika sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi. 

Terutama tantangan dari luar yang secara langsung dan tidak 

langsung memberikan pengaruh terhadap kepercayaan dan praktek 

penghayatan mereka. Masuknya nilai-nilai baru dari luar Masyarakat 

Wunga terlihat memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap 

keberadaan nilai-nilai lokal yang ada, termasuk nilai-nilai yang 

berkaitan dengan kepercayaan kepada Marapu. Hal ini terutama 

terjadi sejak tahun 1970-an ketika transportasi ke wilayah Wunga 

semakin terbuka dan mobilisasi Penduduk Wunga keluar maupun 

mobilisasi penduduk dari luar Wunga semakin sering terjadi. 
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 Pertemuan nilai-nilai dari luar dengan nilai-nilai lokal yang 

ada berdampak pada aktivitas Masyarakat Wunga dalam 

mempertahankan kehidupan. Penggunaan sistem mata uang misalnya 

semakin umum digunakan Masyarakat Wunga, menggantikan sistem 

barter yang sebelumnya mereka gunakan. Awal tahun 80-an peneliti 

masih menyaksikan praktek barter gula pasir dengan Telur Ayam 

yang dilakukan Masyarakat Wunga dengan pedagang dari Waingapu 

di Paranggang Kadahang (7,5 Km dari Kampung Wunga). Sistem 

barter saat itu masih sering dijumpai walaupun beberapa diantaranya 

telah menggunakan sistem mata uang. Hampir tiga puluh tahun 

kemudian, ketika peneliti kembali ke Paranggang yang sama, praktek 

barter sudah tidak ditemukan lagi. 

  

‖Kira-kira tahun 70 an awal (1970), karena saya keluar dari 

Wunga tahun 72 (1972) untuk sekolah di Waingapu, ada 
satu Nenek yang suka datang berkeliling dari rumah ke 
rumah di Wunga untuk menjual Kopi dan Gula. Namanya 
Nenek Hasan, orang dari Hambala (Waingapu). Saat itu kita 
membeli tidak pakai uang, tetapi menukar dengan Telur 
Ayam, Ayam atau Kambing. Waktu itu Orang Wunga belum 
terlalu mengetahui uang, jadi hanya tukar barang dengan 
barang saja.‖ (Yohanis Ratu Praing69) 

 

 Pertemuan nilai-nilai lokal Masyarakat Wunga ini terus 

berlangsung hingga saat ini. Pertemuan yang paling signifikan saat 

ini adalah pertemuan nilai-nilai lokal dengan program-program 

Pemerintah melalui program pembangun. Bab ini akan memaparkan 

sejumlah program yang masuk ke Kampung Wunga dalam beberapa 

tahun terakhir, kemudian ditutup dengan refleksi berbagai dampak 

                                                
69  Wawancara dengan Yohanis Ratu Praing, Kampung Oka Hapi, 3 Juli 

2010. 



216 

dari program-program tersebut terhadap nilai-nilai yang ada, dan 

juga sumbangan nilai-nilai kepercayaan lokal terhadap 

pembangunan, baik dalam konteks Wunga, maupun dalam konteks 

pembangunan yang lebih luas. 

 

11.2. Program Pembangunan di Kampung Wunga 

Pembangunan adalah upaya sistematis yang terutama dilakukan oleh 

Negara (melalui Pemerintah) dengan tujuan untuk mendorong 

masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera secara berkelanjutan. 

Amartya Sen (1999:3) mengatakan pembangunan adalah ―yang 

dapat dilihat sebagai perluasan kemerdekaan sejati yang dirasakan 

semua orang‖. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai program 

pembangunan dilaksanakan, mencakup berbagai dimensi kehidupan. 

Program-program pembangunan ini umumnya datang dari 

Kabupaten dan sering kali dibungkus dalam tema-tema besar yang 

menjadi prioritas pembangunan dari masing-masing pemimpin. Pura 

Woha (2008:316) mencatat: Program KABELA70 (KAmi BEnci 

LApar) yang dilansir  Bupati Adrianus Soai (1983 – 1988); Program 

Tiga Strata dari Bupati Lukas Kaborang (1994 – 1999); dan Panca 

Program dari Bupati Umbu Mehang Kunda (2000 – 2005). Menurut 

Pura Woha, kesemua program bersifat tidak berkesinambungan 

karena berjalan dan berakhir pada masanya kepemimpinan 

penggagasnya. Walaupun demikian, menurut peneliti, inti dari 

keseluruhan program relatif sama, yakni bertumpu pada persoalan 

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ini 

merupakan persoalan mendasar dari masyarakat Sumba Timur yang 

belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini. 

                                                
70  Makna harafiah Kabela dalam Bahasa Sumba Kambera adalah Parang. 



217 

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Timur 2005 - 

2010, kepemimpinan Bupati Gideon Mbiliyora saat ini juga 

memberikan prioritas pembangunan pada empat bidang prioritas, 

yakni: Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Pendidikan, 

Pembangunan Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan. Keempat 

program prioritas ini juga didukung dengan pembangunan berbagai 

sarana dan prasarana seperti transportasi untuk membuka akses 

terhadap daerah-daerah yang terisolir. 

 Pelaku pembangunan dimotori oleh birokrasi pemerintah, 

mulai dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan 

hingga birokrasi Desa. Setiap tingkat birokrasi dilengkapi dengan 

sejumlah satuan kerja yang bekerja secara sektoral maupun lintas 

sektoral. Ujung tombak dari ‖kendaraan‖ birokrasi ini adalah 

perangkat di tingkat desa/kelurahan yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat. Selain birokrasi pemerintah, sejumlah lembaga 

non-pemerintah juga terlibat dalam mengisi pembangunan, baik 

dalam konteks kerjasama dengan pemerintah, maupun kerja secara 

swadaya, membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. 

 Desa Wunga adalah satuan administrasi pemerintahan 

terendah. Di desa ini juga dibentuk satuan pemerintahan desa yang 

terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sesuai 

dengan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Perangkat Desa Wunga terdiri dari Sekretaris Desa, Pembantu 

Kepala Desa Urusan Pemerintahan,Urusan Ekonomi dan 

Pembangunan, Urusan Kesejahteraan, Urusan Keuangan dan Urusan 

Umum. Disamping itu, Kepala Desa Wunga juga dibantu oleh Dua 

Kepala Dusun Wunga Timur dan Wunga Barat.  
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 Sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 

101, Kepala Desa memainkan peran yang sangat penting dalam 

memimpin pemerintahan di tingkat desa, membina kehidupan sosial 

dan ekonomi masyarakat, dan juga menjaga ketentraman kehidupan, 

termasuk mendamaikan perselisihan yang ada di dalam masyarakat 

Desa. Dengan otoritas yang demikian besar, kedudukan Kepala Desa 

juga menggambarkan prestise bagi seseorang dan kedudukan status 

sosial yang tinggi di tengah masyarakat desa. Hal inilah yang 

menjadi salah satu penyebab dinamisnya proses pemilihan Kepala 

Desa. Kepala Desa Wunga saat ini (Pundar Pandji Jawa71)  mengakui 

bahwa, saat pencalonan dirinya menjadi Kepala Desa, ia 

menghabiskan cukup banyak dana untuk mengumpulkan masyarakat 

guna meminta dukungan pada saat pemilihan Kepala Desa. 

 Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara 

formal di atas, Kepala Desa Wunga juga terlibat secara aktif dalam 

berbagai program pembangunan yang masuk ke Desa Wunga. Dalam 

lima tahun terakhir, ada sejumlah Program Pembangunan yang 

masuk ke Desa Wunga, baik yang sifatnya untuk memperkuat 

kehidupan sosial ekonomi rumah tangga, maupun program-program 

yang bertujuan untuk membantu Masyarakat Wunga mengatasi 

berbagai persoalan mendesak (karitatif) seperti bencana kelaparan 

dan serangan hama Belalang Kembara. 

Program Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan 

Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah satu program prioritas 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan juga Pemerintah 

Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini terkait dengan rendahnya 

mutu sumber daya manusia penduduk Sumba Timur dan Nusa 

                                                
71  Wawancara dengan Pundar Pandji Jawa, Kepala Desa Wunga, Kampung 

Kopu, 3 Juli 2010. 
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Tenggara Timur pada umumnya. Data BPS Propinsi Nusa Tenggara 

Timur (BPS NTT, 2009) mencatat Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Kabupaten Sumba Timur tahun 2007 mencapai 60,26. 

Sementara itu IPM Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang 

sama 65,36. Dari sumber yang sama, Angka Harapan Hidup (AHH) 

Kabupaten Sumba Timur tahun 20007 tercatat 61,42 tahun, 

sedangkan AHH Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun yang sama 

66,70 tahun. Demikian halnya dengan persentase Penduduk yang 

Bisa Membaca dan Menulis, data dari sumber yang sama mencatat, 

Kabupaten Sumba Timur mencapai 82,55%, lebih rendah dari 

persentase rata-rata Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 

87,25%. Angka-angka ini jauh lebih rendah lagi jika dibandingkan 

dengan angka rata-rata nasional pada tahun yang sama. IPM 

Nasional pada tahun yang sama misalnya mencapai 70,59. Peringkat 

IPM yang dicapai Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun itu 

merupakan peringkat 31 dari 33 Propinsi di Indonesia, atau berada 

pada peringkat tiga dari bawah. 

 Dengan kondisi sumber daya manusia sebagaimana 

tergambar di atas, program pembangunan pendidikan di Kabupaten 

Sumba Timur giat dilaksanakan sampai di desa-desa, termasuk di 

desa Wunga. Sejak tahun 1983 telah dibangun SD Negeri 1 Wunga, 

satu-satunya sekolah formal yang ada di Desa ini. Kehadiran sekolah 

ini cukup membantu Masyarakat Wunga yang sebelumnya harus 

menyekolah anak-anak mereka ke ibu Kota Kecamatan (Kapunduk) 

atau ke Ibu Kota Kabupaten (Waingapu). Walaupun keberadaan guru 

terbatas secara kuantitas maupun kualitas, motivasi mereka untuk 

mencerdaskan kehidupan anak bangsa sangat tinggi. Demikian 

halnya dengan kesadaran pendidikan masyarakat. Hampir seluruh 

anak usia Sekolah Dasar (7 – 12) di Desa Wunga bersekolah di 

tempat ini. 
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 Kehadiran SD Negeri Wunga secara signifikan memberikan 

pengaruh positif terhadap proporsi Masyarakat Wunga yang 

memiliki kemampuan baca, tulis dan berhitung. Walaupun angka 

melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA relatif rendah, dengan 

kemampuan literasi dasar yang mereka miliki, cukup memberikan 

kecakapan hidup tambahan, terutama ketika mereka harus 

berinteraksi dengan penduduk dari luar Wunga. Baik dalam transaksi 

ekonomi, maupun dalam transaksi sosial lainnya. Misalnya, dengan 

kemampuan Bahasa Indonesia yang lebih baik, menjadi sangat 

terbantu bagi Masyarakat Wunga ketika harus berkomunikasi dengan 

para pedagang kebutuhan sehari-hari (kelontong) yang umumnya 

orang dari luar Sumba (Bima dan Jawa). Demikian halnya dengan 

kemampuan menghitung, mempermudah mereka ketika harus 

bertransaksi menggunakan mata uang saat berjualan dan membeli 

barang di Paranggang atau dengan para pedagang hewan yang 

datang ke kampung mereka. 

 Berbeda dengan pembangunan dalam bidang pendidikan, 

pembangunan bidang kesehatan relatif baru masuk ke Desa Wunga 

melalui kehadiran pelayanan Posyandu. Pelayanan ini dilakukan 

secara reguler oleh seorang Bidan dari Puskesmas Kapunduk. 

Walaupun peran dukun lokal atau istilah Masyarakat Wunga ‖Orang 

Pintar‖ masih cukup dominan, pelayanan Posyandu yang telah 

berjalan sejak Tahun 2005 cukup banyak memberikan pengaruh 

terhadap pengetahuan tentang hidup sehat. Hal ini diakui oleh Bidan 

dari Puskesmas Kapunduk yang memberikan pelayanan medis 

kepada ibu-ibu hamil yang datang ke Posyandu di Desa Wunga. 

Konsistensi ibu hamil untuk datang berkonsultasi serta perhatian 

Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat dalam mengalokasi Dana ADD 

untuk kebutuhan makanan sehat bagi balita dan seluruh anak-anak 
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SD Wunga, menggambarkan pengetahuan mereka akan pentingnya 

kesehatan diri. 

 Pengaruh sistem pengobatan yang datang dari luar juga 

dapat dilihat dari dijualkan sejumlah obat flu dan obat sakit kepala di 

satu-satunya Kios (Toko Kecil) yang ada di Desa Wunga, yakni di 

Kampung Uma Paohi.  

 

‖Yang datang beli obat flu dan obat sakit kepala cukup 
banyak. Baik yang sakit itu anak-anak, orang dewasa atau 
orang tua. Kira-kira saya jual obat-obat toko seperti ini sejak 
tiga tahun lalu. Kalau dulu orang pintar yang biasa bantu 
kalau ada orang sakit. Kita suka dikasih akar kayu kalau flu 
atau sakit kepala. Sekarang kalau sakit itu, mereka tidak ke 
orang pintar lagi, tetapi beli obat di sini. Yang paling dicari 

obat Bodrex. Hanya kalau sakit seperti malaria, mereka 
masih pergi ke orang pintar atau makan daun pepaya yang 
telah direbus saja. Caranya, rebus daun pepaya yang tua, lalu 
minum airnya serta makan daunnya.  (Hanis 
Tangarawulang72) 

 

Pengakuan pemiliki Kios ini menggambarkan bahwa pengetahuan 

masyarakat tentang obat-obatan yang selama ini hanya bersumber 

dari dalam (obat tradisional), telah terpengaruh oleh obat-obatan 

yang datang dari luar. Hal ini sekaligus menggambarkan penerimaan 

masyarakat terhadap obat yang masuk dari luar dan kecenderungan 

untuk mulai meninggalkan obat-obatan tradisonal yang ada. 

Wawancara yang dilakukan dengan Kabubu73 tentang alasan lebih 

menggunakan obat-obatan dari toko, mereka beralih lebih karena 

                                                
72  Wawancara dengan Hanis Tangarawulang, Kampung Uma Paohi, 3 Juli 

2010. 
73  Wawancaran dengan Kabubu Dai Tana, Kampung Markoki, 3 Juli 2010. 
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alasan praktis. Diakuinya, masalah kemanjuran antara obat 

tradisional dan obat toko tidak ada perbedaan.  

Program Pembangunan Sosial Ekonomi 

Pembangunan dalam bidang sosial ekonomi di Kampung Wunga 

juga cukup dirasakan Masyarakat Wunga. Dalam lima tahun 

terakhir, paling tidak ada tiga program besar yang dilaksanakan 

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan tujuan memperkuat 

ekonomi rumah tangga. Program-program tersebut adalah: Program 

Bantuan Ternak Koppel, Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM 

Mandiri. 

Program Bantuan Ternak Koppel 

Pada tahun 2006, sejumlah Masyarakat Wunga mendapatkan 

bantuan Ternak Koppel74 yang difasilitasi Dinas Peternakan. 

Program ini dilakukan melalui pembagian ternak kepada sejumlah 

perorangan, yang setelah berkembang-biak wajib mengembalikan 

sejumlah ternak yang diterima kepada Dinas Peternakan. Selanjutnya 

Dinas akan menggulirkan kembali ternak-ternak tersebut kepada 

individu-individu lainnya. 

 Pada tahun 2006, empat rumah tangga mendapat bantuan 

Sapi Koppel 6, dua rumah tangga Sapi Koppel 2, empat rumah 

tangga Kuda Koppel 6, lima rumah tangga Kuda Koppel 3 dan satu 

rumah tangga Kuda Koppel 2. Sapi Koppel 6 artinya setiap rumah 

tangga mendapatkan bantuan 6 ekor Sapi yang harus dipelihara dan 

                                                
74 Satu kosa kata serapan dari bahasa Belanda yang pada masyarakat 

Sumba dipahami sebagai ―sekumpulan‖. Jadi kalau disebutkan Sapi 
Koppel 6 berarti ―sekumpulan 6 ekor Sapi‖. Sedangkan dalam kamus 
online bahasa Belanda – Indonesia, Koppel berarti ―gandengan‖. 

(http://levensgenieter.be/kamus/ indexIND.cfm). 

http://levensgenieter.be/kamus/
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setelah berkembang-biak harus dikembalikan 6 ekor anaknya kepada 

Dinas Peternakan. Dengan demikian program ini akan terus bergulir 

dengan jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan semakin 

meluas dari tahun ke tahun. 

 Sampai sekarang, program ini berjalan cukup baik dengan 

tingkat pengembalian yang cukup teratur. Hal ini secara tidak 

langsung memberikan gambaran bahwa program ini, walaupun 

dalam skala kecil, cukup potensial untuk menopang ekonomi rumah 

tangga masyarakat. Kendala utama program ini adalah penyakit 

ternak dan pencurian ternak oleh masyarakat dari luar Wunga yang 

hingga kini belum dapat diatasi secara baik. 

Program ADD 

Program Alokasi Dana Desa (ADD) adalah program pemerintah 

daerah Kabupaten Sumba Timur yang mulai digulirkan sejak tahun 

2008. Melalui program ini, dialokasikan dana untuk setiap desa 

sebesar 100 juta rupiah dengan peruntukan 70% untuk 

Pemberdayaan Masyarakat dan 30% untuk Penguatan kelembagaan. 

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat Masyarakat Wunga, 

sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, program Pemberdayaan 

Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan ternak 

besar Sapi secara kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 7 orang 

dan masing-masing kelompok menerima 7 ekor Sapi. Tahun 2008 

dari alokasi dana Pemberdayaan Masyarakat dibelikan 14 ekor Sapi 

yang diberikan kepada dua kelompok. Tahun 2009 juga 

diperuntukkan membeli Sapi 14 ekor pada dua kelompok. Sementara 

itu pada tahun 2010 dari alokasi dana tersebut dibelikan 7 ekor Sapi 

untuk 1 kelompok.  
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 Pengorganisasian pemberian bantuan ternak kepada 

kelompok dikoordinir Kepala Desa. Penerimanya adalah masyarakat 

yang memenuhi syarat, yakni: merupakan rumah tangga miskin, 

tidak memiliki ternak dan belum menerima bantuan pada tahun-

tahun sebelumnya. Berdasarkan data di atas, sampai sekarang 

melalui program ADD telah memberikan bantuan kepada 35 Rumah 

Tangga miskin. Setiap kelompok kelak diwajibkan untuk 

memberikan satu anak Sapi kepada Desa untuk kemudian digulirkan 

kembali kepada rumah tangga miskin lainnya. 

 Sementara itu alokasi 30% dana ADD yang diperuntukkan 

untuk program penguatan kelembagaan, dilaksanakan dalam bentuk 

honor bagi seluruh perangkat kelembagaan yang ada di Desa Wunga, 

yakni Kepala Desa, para Kepala Urusan Desa (KAUR), Kepala 

Dusun (KADUS), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun 

Tetangga (RT), Ketua dan Anggota Badan Pertimbangan Desa 

(BPD), Ketua dan Anggota Lembaga Pengembangan Masyarakat 

(LPM), Ketua PKK, Administrasi Desa dan Kader Posyandu. 

 Melalui dua bentuk program ADD yang diintroduksi 

pemerintah daerah ini juga cukup memberikan harapan terhadap 

usaha pemerintah memperkuat ekonomi rumah tangga dalam jangka 

panjang. Sebagaimana diketahui, ternak merupakan salah satu 

mekanisme yang cukup efektif bagi Masyarakat Wunga mengatasi 

kesulitan pangan yang mereka hadapi selama ini. Kerjasama 

masyarakat dalam satu kelompok juga berjalan dengan baik dan 

memberikan indikasi yang kuat terhadap keberhasil program ini75. 

                                                
75  Sistem pemeliharaan Sapi dilakukan melalui pembagian tugas yang 

teratur diantara anggota kelompok. Sapi dipelihara dengan dikandangkan 
pada malam hari dan dikembalikan di padang pada siang hari. Setiap 
anggota mendapat giliran mengembalakan seluruh ternak kelompok, 

yakni berturut-turut selama 4 hari. Empat hari berikutnya dilaksanakan 
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Sejak 2008 hingga saat ini, keberadaan seluruh Sapi pada 5 

kelompok yang ada masih tetap utuh. 

PNPM Mandiri 

Sebagaimana dirumuskan dalam Web Resmi PNPM Mandiri, 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah 

program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat. Tujuan umum program ini adalah: 

―Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat 

miskin secara mandiri‖. Sementara itu tujuan khususnya adalah: 

(a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk 

masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat 

terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan 

sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan 

dan pengelolaan pembangunan. 

(b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang 

mengakar, representatif dan akuntabel. 

(c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin 

melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak 

pada masyarakat miskin (pro-poor). 

                                                                                           
oleh anggota lainnya. Kegiatan mengembalakan mencakup menjaga 
ternak selama merumput di padang, yakni dari jam 6.30 (pagi) sampai 
dengan 18.30 (malam), serta menggiring ternak untuk minum setiap dua 
hari sekali di Danau air payau Wai Mulung atau sumber air tawar Wai 
Kab‘ba. Sedangkan untuk jaga malam di kandang, dilakukan secara 
bergiliran setiap satu malam. Penjagaan secara intensif terhadap ternak 
Sapi ini dilakukan anggota kelompok oleh karena kendala utama dalam 
usaha ternak besar di wilayah ini adalah pencurian ternak, di samping 

penyakit hewan. 
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(d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, 

asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk 

mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 

(e) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta 

kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat 

dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 

(f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang 

sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk 

melestarikan kearifan lokal. 

(g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, 

informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. 

 

Sebagaimana berlaku secara nasional, Program PNPM 

Mandiri di Desa Wunga diawali tahun 2007. Program ini 

dilaksanakan dalam bentuk Program Pendidikan dan Program 

Kesehatan. Program pendidikan antara lain mencakup: pembelian 

seragam sekolah dan seragam olah raga, sepatu dan alat tulis untuk 

seluruh siswa SD Negeri Wunga; pemberian makanan tambahan bagi 

anak SD Negeri Wunga; pembelian peralatan sekolah bagi SD 

Negeri Wunga; Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa 

SMP dan SMA asal Wunga yang sekolah di luar Wunga; serta 

penambahan honor mengajar bagi 8 orang guru honorer di SD 

Negeri Wunga. Sementara itu untuk program kesehatan mencakup: 

Pemberian Makan Tambahan (PMT) bagi Balita; PMT bagi ibu 

hamil; Bantuan biaya persalinan di Puskesmas; Bantuan Transportasi 

bagi ibu hamil untuk konsultasi ke Puskesmas; Bantuan Transportasi 
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untuk balita yang jauh dari Posyandu; dan Bantuan transportasi bagi 

Kader Posyandu. 

Di samping program pendidikan dan kesehatan, tahun 2009 

masyarakat di Desa Wunga mendapat bantuan Program Sarana dan 

Prasarana. Bantuan Program ini dalam bentuk peningkatan status 

jalan Desa Wunga sepanjang 2,6 Km. Pelaksanaan program 

menggunakan sistem Hari Orang Kerja (HOK). Artinya, masyarakat 

yang terlibat dalam program ini dibayar sesuai dengan jumlah hari 

kerja keterlibatannya. Kurang lebih 180 orang yang terlibat dalam 

program ini dan dikerjakan selama 20 hari. Honor kerja setiap orang 

sebesar Rp 20.000 per hari. 

Pelaksanaan program PNPM Mandiri juga memberikan 

dampak secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi 

Masyarakat Wunga. Bantuan makan secara langsung kepada balita 

dan ibu hamil, walaupun dalam jumlah yang terbatas, dirasakan 

cukup membantu. Pelibatan masyarakat dalam pembuatan jalan raya, 

juga memberikan alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan 

uang cash guna membeli bahan makanan. Demikian hal nya dengan 

topangan honorarium bagi guru-guru honor di SD Negeri Wunga 

dapat menopang kekurangan guru yang ada di sekolah ini, sehingga 

setiap kelas dapat diampu oleh satu orang guru.  

Program Pengatasan Kelaparan 

Program Bantuan Beras 

Beras merupakan komoditas pangan ‖andalan‖ pemerintah, mulai 

dari pemerintah aras nasional, regional, hingga lokal. Tidak heran 

jika padi yang melambangkan kemakmuran, menjadi lambang atau 

simbol di hampir seluruh propinsi dan Kabupaten. Propinsi NTT dan 

juga Kabupaten Sumba Timur menggunakan lambang kemakmuran 
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padi, walaupun masyarakat di wilayah ini umumnya makan jagung 

dan ubi kayu sebagai makanan asli mereka. Bantuan beras 

merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah 

Sumba Timur untuk mengatasi dampak dari kegagalan panen pada 

beberapa tahun terakhir. 

Pada tahun 2007, bantuan beras diberikan dalam bentuk 

penjualan beras murah dari pemerintah yang dikoordinir oleh Kepala 

Desa dan perangkat desa lainnya. Setiap kilogram beras dijual 

seharga Rp 1.000. Harga di pasar umum dengan kualitas yang sama 

seharga Rp 3.500. Penjualan beras murah hanya diberikan kepada 

Rumah Tangga Miskin, yakni merujuk pada hasil pendataan 

keluarga miskin dari pemerintah daerah (Dinas Sosial). 

Februari 2008 pemerintah kembali menjual beras murah 

dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Tanggal yang sama, harga 

beras dengan kualitas yang sama di pasar umum seharga Rp 4.000. 

Dalam setahun dilakukan 3 kali penjualan beras murah. Beras murah 

ini juga hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin, dan setiap 

keluarga dapat membeli maksimal 20 kg. Sama hal dengan program 

setahun sebelumnya, hampir seluruh keluarga di Kampung Wunga 

masuk dalam kategori keluarga miskin, sehingga hampir seluruhnya 

mendapat jatah beras murah. 

Sejak tahun 2001 pemerintah daerah melaksanakan 

Program Raskin (Beras bagi orang miskin). Program ini merupakan 

program penanggulangan kemiskinan dengan cara membantu 

masyarakat miskin dan rawan pangan. Tujuan program ini adalah 

agar rakyat miskin tetap mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah 

tangganya (Radhi 2008:41). Tahun 2010,  sekitar 119 rumah tangga 

miskin di Desa Wunga menerima beras 26 kg per rumah tangga. 

Beras bantuan tersebut harus dibeli masyarakat dengan harga Rp 



229 

1.600/kg, jauh di bawah harga pasar Rp 6.000/kg. Bantuan Raskin 

diberikan sebanyak 6 bulan dalam satu tahun (6 putaran), yakni 

diberikan per dua bulan. Dengan demikian jika masyarakat kesulitan 

makanan, program ini bisa menjaga selama 1 tahun. Akan tetapi, 

karena kondisi kekeringan sejak awal tahun 2010 yang sangat parah, 

jatah Raskin Masyarakat Wunga tidak dilakukan per dua bulan, 

tetapi untuk setiap bulan sejak Januari 2010. Artinya sampai dengan 

Juni 2010 jatah Masyarakat Wunga sudah selesai karena telah 

berjalan 6 putaran. Karena tahun ini penduduk gagal panen total, jika 

tidak ada lagi bantuan dari pemerintah, kemungkinan bulan Juli atau 

Agustus masyarakat akan masuk hutan, menjual ternak peliharaan, 

atau mandara ketempat yang tidak mengalami gagal panen. 

Walaupun terbatas, untuk jangka pendek bantuan beras 

murah yang difasilitasi Pemerintah Daerah cukup membantu 

masyarakat dalam mengatasi persoalan kelangkaan pangan jangka 

pendek. Secara riel, bantuan 20 Kg per Rumah Tangga ini hanya 

cukup untuk konsumsi satu rumah selama 10 hari. Dengan rata-rata 

setiap rumah dihuni oleh 3 – 4 Rumah Tangga, maka bantuan 

pemerintah ini cukup untuk konsumsi satu rumah selama 1 – 1,5 

bulan. 

Kendala yang muncul dari program ini adalah pada 

mekanisme penentuan Keluarga Miskin yang ditetapkan pemerintah. 

Timbul kecurigaan dari beberapa keluarga yang tidak mendapatkan 

bantuan, bahwa penentuan keluarga miskin banyak dipengaruhi suka 

atau tidak sukanya Kepala Desa dan aparat desa lainnya. Salah satu 

contohnya adalah seorang janda miskin di Kampung Lai Ngodu yang 

tidak masuk dalam daftar Keluarga Miskin. Konfirmasi yang 

dilakukan dengan Kepala Desa menjelaskan bahwa, janda yang 

bersangkutan telah dimasukkan sebagai anggota rumah tangga dari 

keluarga yang memeliharanya, sehingga tidak diperhitungkan lagi 
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sebagai satu rumah tangga yang berdiri sendiri. Padahal, di dalam 

daftar nama-nama keluarga miskin di desa ini, nama janda tersebut 

berdiri sendiri sebagai rumah tangga yang terpisah. 

Program Padat Karya 

Program padat karya adalah program bantuan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumba Timur kepada Masyarakat Wunga yang bertujuan 

untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan 

pangan, melalui pembuatan sarana prasarana ekonomi dengan 

menggunakan tenaga masyarakat yang dibayar. Dengan uang cash 

yang mereka miliki, memberikan kemampuan kepada masyarakat 

untuk membeli bahan pangan. Sementara itu melalui sarana dan 

prasarana yang dibangun, diharapkan akan semakin mendukung 

usaha ekonomi Masyarakat Wunga. Selanjutnya dukungan terhadap 

usaha ekonomi masyarakat ini akan memperkuat kemampuan 

mereka untuk mendapatkan bahan pangan secara berkelanjutan. 

 Tahun 2007, melalui Dinas Peternakan dilaksanakan 

program padat karya pembuatan embung kecil. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada akhir tahun 2007 dengan harapan dapat 

menampung limpasan air hujan. Embung ini terutama dimanfaatkan 

sebagai sumber air minum bagi ternak besar Masyarakat Wunga, 

yang umumnya diternak dengan cara lepas di padang. Program padat 

karya ini melibatkan 45 Kepala Keluarga dengan bayaran Rp 25.000 

per hari. Dengan total 40 hari kerja, setiap Kepala Keluarga yang 

terlibat menerima Rp 1.000.000.  

 Tahun 2008, melalui Badan Bimas dan Ketahanan Pangan 

dilaksanakan program padat karya dalam bentuk pembuatan pagar 

batu pemisah antara wilayah pertanian dan wilayah peternakan. 

Pagar batu yang dibangun setinggi 1,5 meter, dengan panjang 1 Km. 

Melalui pagar pemisah yang dibangun selama 10 hari ini diharapkan 
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kebun pertanian masyarakat terlindungi oleh hewan peliharaan. 

Program ini melibatkan 177 Kepala Keluarga dan setiap Kepala 

Keluarga menerima 2 Kg beras per hari. Dengan demikian setiap 

Kepala Keluarga menerima 20 Kg beras dari keterlibatan dalam 

program padat karya ini. 

 Tahun 2009, dilaksanakan dua program padat karya, yakni 

program melanjutkan pembuatan pagar pemisah antara wilayah 

pertanian dan wilayah peternakan dan program perbaikan embung 

yang dibangun oleh masyarakat pada tahun 2007. Sistem 

penghargaan terhadap tenaga masyarakat yang terlibat sama seperti 

pelaksanaan program sejenis pada tahun sebelumnya. Program 

pembuatan pagar pemisah kembali melibatkan 177 Kepala Keluarga, 

sedangkan perbaikan embung hanya melibatkan 12 Kepala Keluarga. 

 Program ini secara langsung cukup memberikan 

kemanfaatan dan menolong Masyarakat Wunga mengatasi 

permasalahan pangan jangka pendek yang mereka hadapi. Apalagi 

pelaksanaannya tepat pada saat masyarakat masuk pada musim 

paceklik. Pengakuan dua Kepala Keluarga yang diwawancarai 

mengatakan bahwa seluruh uang yang didapat dari padat karya 

tersebut dipergunakan membeli bahan makanan, beras dan jagung. 

 

11.3. Permasalahan di Balik Program Pembangunan 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah di atas, 

menunjukkan peran negara yang bertanggung-jawab untuk 

memajukan kesejahteraan umum masyarakat sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.  Untuk itu, melalui 

‖kendaraan‖ pembangunan, berbagai upaya untuk mendorong 
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kesejahteraan masyarakat dilakukan baik oleh pemerintah Pusat 

maupun melalui pemerintah Propinsi dan Kabupaten. 

 Dari pengalaman Masyarakat Wunga yang sudah 

dipaparkan dalam Sub Bab sebelumnya, kita bisa melihat beberapa 

permasalahan pembangunan yang justru berada di balik tujuan 

pembangunan itu sendiri, yakni meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat atau tercapainya perluasan kemerdekaan sejati yang 

dirasakan semua orang sebagaimana dikemukan Amartya Sen 

(1999:3). Artinya, secara ideal, program-program tersebut memiliki 

tujuan mulia untuk mencapai kesejahteraan atau perluasan 

kemerdekaan yang sejati, akan tetapi tanpa disadari praktek yang 

berjalan berakibat sebaliknya bagi masyarakat lokal. 

Otoritas – Ketergantungan - Kontrol 

Program pengatasan kemiskinan termasuk kelaparan melalui 

program Raskin merupakan program nasional yang tidak saja 

berlaku bagi Masyarakat Wunga, tetapi juga bagi masyarakat lainnya 

diberbagai tempat di Indonesia. Pada satu sisi program ini 

memperlihatkan peran Negara dalam mengatasi problematik yang 

dihadapi rakyatnya, akan tetapi pada sisi lain intervensi tersebut 

terkesan menyederhanakan permasalahan. Program Raskin sebagai 

jawaban atas ketiadaan atau kesulitan pangan masyarakat 

menunjukkan praktek otoritatif Negara dalam pengkodisian Beras 

sebagai sumber pangan satu-satunya bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. Padahal, pada banyak tempat di Wilayah Indonesia, beras 

hanyalah salah satu makan pokok dari beragam makanan pokok yang 

ada. Pengkondisian ini bahkan disimbolisasikan sebagai derajat 

kesejahteraan yang dicita-citakan setiap daerah. Simak saja simbol 

padi pada lambang Negara RI, serta lambang dari hampir seluruh 

Propinsi dan Kabupaten di Indonesia. Pengkondisian oleh negara 
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berdampak pada ketergantungan terhadap beras yang pada sejumlah 

wilayah seperti NTT berbanding terbalik dengan daya dukung 

wilayah dalam memproduksi beras.  

Pemaksaan beras sebagai makanan pokok masyarakat ini 

secara tindak langsung menghilangkan kedaulatan pangan 

masyarakat. Masyarakat di wilayah ini tidak memiliki potensi yang 

cukup untuk mengusahakan sendiri tanaman padi, guna mencukupi 

kebutuhan pangan rumah tangga selama satu tahun. Tanaman padi 

mensyaratkan kebutuhan air yang banyak, hal mana sulit dipenuhi 

oleh wilayah kering seperti Wunga dan NTT pada umumnya. Bagi 

masyarakat Wunga, kedaulatan pangan mereka akan semakin 

melemah jika akses terhadap tanah-tanah potensial semakin 

berkurang karena pertumbuhan penduduk. Akibatnya penduduk akan 

semakin terpuruk dalam kemiskinan. (bandingkan dengan involusi 

pertanian di Jawa, Geertz 1970:80). Kehilangan terhadap sumber 

daya kehidupan ini juga bahkan bisa berdampak pada kehilangan 

identitas diri sebagaimana yang dialami masyarakat Kamoro di 

Papua (Yuniatri 2008:41).  

 Fenomena ini menggambarkan peran negara yang sangat 

kuat dalam memaksakan kehendak dan menimbulkan 

ketergantungan. Menurut Peneliti, kemungkinan pemaksaan dan 

pengkondisian ketergantungan masyarakat pada beras ini adalah 

bagian dari kontrol negara atas akses masyarakat pada kebutuhan 

hidup yang paling mendasar dari manusia. Dibalik kontrol terhadap 

akses pangan ini sebenarnya mengandung power atau kekuasaan 

(Bebbington, 1999: 2022). Power inilah yang dibutuhkan oleh negara 

untuk terus menjaga otoritas dan eksistensi nya. Walaupun demikian, 

perlu diwaspadai ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi pada 

negara dapat berakibat ketidakpuasan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Scott dalam penelitiannya pada sejumlah 
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masyarakat petani di Asia Tenggara (Scott, 1989:331), 

ketergantungan ini dapat mendorong pemberontakan masyarakat jika 

kebutuhan mendasar mereka tidak dapat diakomodasi oleh 

pemerintah.  

Belajar dari kasus ini, harusnya ada ruang bagi masyarakat 

untuk memperkuat basis pangan lokal yang selama ini menjadi 

makanan pokok mereka. Menghadapi masalah pangan yang kerap 

dihadapi wilayah-wilayah kering seperti NTT, harusnya diantispasi 

melalui program-program pemberdayaan. Kleden (2009:22) 

mengemukakan bahwa ‖setiap masyarakat hanya dapat 

menyelesaikan permasalahannya sendiri, apabila ada kesadaran dan 

kecakapan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. 

Harusnya Pemerintah lebih berkonsentrasi pada program-program 

pemberdayaan dan bukan pada bantuan-bantuan karitatif‖. Program 

karitatif cenderung tidak mendorong kesadaran masyarakat, 

sebaliknya akan menimbulkan ketergantungan. 

Pembangunan Berprespektif Ekologi 

Kebijakan ‖pemaksaan‖ beras sebagai makanan tunggal bagi 

masyarakat Indonesia, juga berdampak pada  perubahan bentangan 

alam guna memperluas wilayah-wilayah baru sebagai sentra 

produksi padi. Misalnya program sejuta hektar lahan gambut di 

Kalimantan dikonversi menjadi lahan sawah (Noor, 2001:111; 

Pahang, 2008:56). Demikian halnya dengan sejumlah lahan kering di 

Jawa dan Nusa Tenggara dibangun cek dam dan bendungan untuk 

mengairi lahan-lahan persawahan. Perubahan bentangan alam 

cenderung dilakukan tanpa memperhitungkan secara cermat 

dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, demi mencapai 

swasembada pangan.  
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Fenomena ini menunjukkan bagaimana Negara secara 

sistematis menjadi ‖motor‖ dari perusakan alam. Apa yang 

dilakukan negara ini justru berbanding terbalik dengan peran Marapu 

dan agama-agama suku umumnya, sebagaimana telah diulas dalam 

bab-bab sebelumnya. Marapu dan agama suku umumnya justru 

secara sistematis berperan sebagai ‖motor‘ untuk melakukan proteksi 

terhadap keberadaan alam. Kepercayaan bahwa Alam milik 

Alkhalik, yang dibungkus dengan Ritual dan Mitos sebagai 

instrumen untuk memelihara kepercayaan tersebut, melahirkan 

praktek-pratek penghargaan yang tinggi terhadap alam, kepatuhan 

untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatannya, serta dorong untuk 

selalu memelihara keberadaan alam tersebut. Marapu berperan untuk 

memelihara lingkungan, sebagai sumber kehidupan yang 

berkelanjutan. Dalam hal ini Marapu memberikan pelajaran tentang 

Pembangunan berprespektif ekologi yang menekankan pentingnya 

keselarasan dengan alam secara berkelanjutan (lihat prespektif 

ekologi dari Shiva 1998:125-126). 

Identitas yang Tergadai  

Berbagai program-program pembangunan pendidikan, kesehatan, 

ekonomi dan perhubungan yang masuk ke wilayah-wilayah terpencil 

seperti Wunga, merupakan kerja keras Negara untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, menjamin kesehatan masyarakat, meningkatkan 

daya beli masyarakat, serta membuka keterisoliran wilayah. Pada 

konteks Masyarakat Wunga, kerja keras ini cukup berhasil, di mana 

telah terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan dalam beberapa 

tahun terakhir. Terutama komunikasi Masyarakat Wunga dengan 

dunia luar semakin terbuka. Demikian halnya dengan kemampuan 

literasi masyarakat, baca, tulis dan berhitung semakin meningkat, 

dan juga dengan standar kesehatan masyarakat. Beberapa jenis 

penyakit yang selama ini tidak tertangani oleh ‖orang pintar‖ yang 
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ada di kampung, dapat tertangani, baik melalui kehadiran paramedis 

di Kampung Wunga, dan juga karena terbukanya akses masyarakat 

untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di Ibu Kota Kecamatan dan 

Ibu Kota Kabupaten. 

 Keterbukaan daerah terpencil ini dengan dunia luar, 

mendorong terjadinya mobilisasi penduduk, baik keluar Kampung 

Wunga, maupun penduduk dari luar Wunga masuk ke wilayah ini. 

Hal ini  secara tidak langsung mendorong masuknya nilai-nilai lokal 

dari luar ke dalam Masyarakat Wunga secara leluasa. Tarik-menarik 

dengan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi sumber rujukan bagi 

tindakan masyarakat tidak terhindar. Pergeseran nilai atau pun 

hilangnya nilai-nilai lokal karena tergantikan dengan nilai-nilai dari 

luar merupakan implikasi dari pembangunan yang dimotori Negara. 

  Pergeseran nilai-nilai yang cukup kasat mata pada 

Masyarakat Wunga adalah pemberian nama kepada anak. 

Sebelumya, pemberian nama anak menggambarkan harapan orang 

tua akan masa depan anak kelak. Nama diberikan untuk 

menggantikan nama seseorang yang lebih tua, misalnya para leluhur 

atau keluarga yang disegani, yang dipercaya memiliki kelebihan 

tertentu atau memiliki perilaku baik. Harapannya, anak tersebut 

dapat mereplikasikan kelebihan atau hal-hal baik tersebut. Terkadang 

nama anak juga diberikan untuk menggantikan nama keluarga jauh 

yang sudah lama tidak bertemu, sehingga dengan keberadaan anak 

tersebut, hubungan yang jauh tersebut menjadi dekat kembali. Ini 

merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga ikatan dan 

kohesifitas masyarakat. 

Saat ini, pada sejumlah kelompok muda, pemberian nama 

anak mengalami pergeseran yang cukup drastis. Jika sebelum tahun 

80-an nama anak-anak Wunga masih ‖murni‖ nama lokal, sejak 
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tahun 80-an, nama anak-anak yang lahir pada tahun-tahun tersebut 

sudah banyak mengadopsi nama-nama alkitab. Hal ini terkait dengan 

pemahaman mereka bahwa nama alkitab adalah nama yang modern 

sama halnya dengan nama-nama orang ‖Eropa‖ pembawa ajaran 

Kristen yang dianggap lebih maju. Pemberian nama yang 

berorientasi pada pusat kemajuan ini terus terjadi sampai saat ini. 

Dengan perkembangan tekonologi informasi yang sangat pesat 

serperti televisi, Jawa menjadi orientasi kemajuan bagi Masyarakat 

Wunga dan Masyarakat Sumba umumnya. Nama-nama Jawa atau 

nama bintang sinetron pun semakin banyak yang disematkan pada 

nama anak-anak mereka. Sesuatu yang ‖berbau‖ Jawa dipandang 

jauh lebih baik dan modern. Identifikasi yang dilakukan pada seluruh 

siswa SD Negeri Wunga tahun 2009, menunjukkan hanya 2% anak-

anak SD tersebut yang memiliki nama depan ‖lokal‖. Sebesar 98% 

anak memiliki nama depan serapan dari luar, yakni nama alkitabiah 

atau nama-nama bintang sinetron, bintang film atau bintang 

sepakbola. Nama seperti Matius, Markus, Lukas, Yohannes, Daniel, 

Willhelmus, Maya, Dewi Ratnasari, Rocky (stalone), Jacky, Mesi 

dan lain-lain adalah nama yang semakin umum. 

Pergeseran nilai-nilai ini juga berkaitan dengan intensitas 

mobilisasi masyarakat. Nampaknya ada derajat penerimaan nilai 

(value) dari luar yang berbeda antara masyarakat kelompok tua 

dengan masyarakat kelompok muda. Kelompok tua cenderung 

menetap dengan mobilitas yang terbatas di lingkungan Kampung 

Wunga saja. Oleh karenanya pertemuan dengan nilai-nilai baru yang 

datang dari luar terbatas. Kalaupun keluar dari Wunga, hanya untuk 

menjual barang dagangan atau mandara. Sementara itu bagi 

kelompok muda, mobilisasi lebih dinamis dengan alasan yang lebih 

beragam. Pertemuan kelompok muda dengan nilai-nilai yang datang 

dari luar jauh lebih banyak. Hal ini sangat terlihat dari gaya 
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berpakaian dan bahasa yang digunakan. Jika orang tua tetap 

menggunakan pakaian asli (Hinggi Kalambung), anak-anak muda 

cenderung menggunakan celan jeans dan baju kaos. Jika orang tua 

selalu menggunakan bahasa Sumba (lokal), anak-anak muda 

cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan ada 

kecenderungan anak-anak muda yang sempat mengenyam 

pendidikan SMA di kota dan kembali ke kampung karena tidak 

melanjutkan pendidikan, enggan mengerjakan kebun atau pekerjaan 

‖kasar‖ lainnya. Mereka cenderung melaut atau melakukan kegiatan 

lain yang langsung bisa menghasilkan uang cash seperti menjual 

ternak. Pemanfaatannya lebih banyak digunakan untuk berjudi, 

membeli rokok dan minuman keras. Ini merupakan bentuk-bentuk 

pemuasan diri atau kesenangan yang relatif baru bagi Masyarakat 

Wunga. Sementara itu kebutuhan makan, minum dan tempat tinggal 

mereka menjadi beban orang tua dan keluarga. Walaupun jumlah 

mereka relatif kecil, fenomena ini bukan tidak mungkin akan 

semakin berkembang. 

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Wunga ini 

merupakan salah contoh pemahaman masyarakat atas Pembangunan 

yang dipahami terbatas pada modernitas sosial. Hal inilah yang 

sudah diingatkan Amartya Sen (1999:3) agar pembangunan jangan 

diterjemahkan secara sempit. Kehidupan modern yang diasosiakan 

dengan kemajuan teknologi dan kehidupan yang materialistik 

merupakan atribut yang menjadi orientasi masyarakat. Oleh 

karenanya dunia barat (Eropa) dan Jawa di mana kota-kota besar 

berada merupakan rujukan bagi masyarakat pinggiran dan tertinggal 

seperti Wunga. Nama, gaya pakaian hingga gaya bicara berorientasi 

kepada pusat-pusat modernitas ini.  

Kasus ini menggambarkan ―tergadainya‖ identitas lokal 

dengan identitas baru yang datang dari luar. Tanpa disadari hal 
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tersebut mereduksi nilai-nilai baik yang selama ini menjadi kekuatan 

mereka untuk menghadapi kesulitan hidup. Subtitusi nama anak dari 

nama leluhur atau keluarga jauh dengan nama bintang sinetron 

misalnya, tanpa disadari melemahkan satu mekanisme pengikat atau 

kohesifitas dalam masyarakat. Padahalah, kohesifitas merupakan 

modal sosial masyarakat yang selama ini menguatkan mereka untuk 

menghadapi dan mengelola kesulitan hidup secara bersama-sama. 

 

11.4. Belajar dari Marapu untuk Pembangunan 

Sebagaimana studi Qoyim (2003:9) pada Masyarakat Dayak tentang 

peran kepercayaan lokal Kaharingan, studi terhadap kepercayaan 

Marapu juga menggambarkan adanya relasi yang kuat antara 

kepercayaan terhadap Marapu dengan tindakan-tindakan Masyarakat 

Wunga dalam mengatasi permasalahan kehidupan. Tindakan-

tindakan tersebut merupakan pengejawantahan dari kepercayaan 

yang sangat tinggi terhadap Marapu. 

 Tindakan-tindakan masyarakat lokal pada dasarnya adalah 

‖potret‖ kecil dari sebuah pembangunan di suatu wilayah. 

Pembangunan kebun, pembangunan rumah adat (Paraingu), 

pembangunan rumah kebun (Uma Woka), pembangunan pagar 

pemisah wilayah kebun dan padang pengembalaan, pembangunan 

dan pemeliharaan sumber-sumber air yang ada, adalah bagian dari 

bentuk-bentuk pembangunan di aras lokal. Seluruh tindakan 

masyarakat lokal ini tidak terlepas dari kepercayaan lokal mereka. 

Berlajar dari praktek Masyarakat Wunga dengan kepercayaan 

Marapu mereka, dapat ditarik beberapa hal penting bagi konsep 

pembangunan dalam arti yang lebih luas. 
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(a) Pembahasan dalam bab-bab sebelum menggambarkan peran 

Marapu yang terpenting adalah Marapu membangun identitas 

bersama pada Masyarakat Wunga. Identitas ini memiliki 

kekuatan yang sangat kuat sebagai keturunan dari satu leluhur, 

yakni Marapu itu sendiri. Ritual dan Mitos menjadi mekanisme 

efektif untuk menjaga indentitas tersebut. Melalui Ritual, 

masyarakat mendapat penyegaran akan pengetahuan tentang 

Marapu sebagai nilai-nilai bersama dan identitas yang harus 

selalu dijaga. Demikian halnya dengan Mitos yang melakukan 

mistifikasi terhadap nilai-nilai Marapu dan Marapu itu sendiri 

sehingga menjadi abadi. Melalui identitas yang terjaga ini, 

secara langsung Marapu berperan dalam membangun solidaritas 

masyarakat. Relasi yang kuat antara anggota masyarakat karena 

diikat dengan kuat oleh nilai-nilai bersama ini merupakan modal 

sosial yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Coleman 

(1999:16) mengatakan bahwa ‖modal sosial bersifat produktif, 

membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sama 

halnya dengan modal fisik dan modal manusia, modal sosial 

memang tidak untuk semua hal, tetapi pada aktivitas-aktivitas 

yang spesifik‖. Soewondo (2007:1) memberikan batasan: 

‖modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat masyarakat 

bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar 

kebersamaan, yang didalamnya diikat oleh nilai dan norma yang 

tumbuh dan dipatuhi atau dipercayai.‖ Dalam konteks 

Masyarakat Wunga, ikatan-ikatan sosial di dalam Marapu 

memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk melakukan 

pawandang (kerjasama) dalam mengatasi kesulitan-kesulitan 

dalam mengatasi lahan yang kering. 

(b) Pembahasan pada bab-bab sebelumnya juga menggambarkan 

peran Marapu dalam menjaga keselarasan dengan alam secara 
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berkelanjutan. Dalam kepercayaan Masyarakat Wunga, alam 

adalah miliki Alkhalik yang harus dijaga keberadaannya dan 

dapat digunakan secara bertanggung jawab. Kepercayaan ini 

membangun cara pandang masyarakat terhadap keberadaan 

sumber daya alam yang ada. Untuk itulah, dalam setiap awal 

pemanfaatan sumber daya alam yang ada, selalu didahului 

dengan Ritual. Masyarakat juga percaya dengan Mitos yang 

melekat pada sumber-sumber daya alam tersebut. Itu semua 

bagian dari mekanisme Marapu untuk senantiasa menjaga 

sumber–sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan 

secara berkelanjutan. Pembangunan bisa belajar dari kasus 

Marapu yang tidak saja berorientasi produksi, tetapi juga secara 

sistematis memiliki mekanisme untuk menjaga dan melindungi 

sumber daya alam terbatas yang ada secara berkelanjutan. 

Dengan demikian hal ini selaras dengan konsep Pembangunan 

Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ‖Our Common Future‖ 

yang dikeluarkan World Commision on Environment and 

Development Future 1987 (dalam Markandya, 2002:17). 

Bandingkan juga dengan Roosa (1952:44) dan Saiful Arif 

(2000:44). 

(c) Kepercayaan kepada Marapu juga membentuk tata kehidupan 

Masyarakat Wunga dan keberadaan pemimpin masyarakat. 

Dalam lingkungan kepercayaan ini, kepemimpinan dalam 

masyarakat dipilah jadi dua, yakni pemimpin rohani dan 

pemimpin jasmaniah. Pemimpin rohani adalah Ratu yang 

bertanggung-jawab terhadap keseluruhan kehidupan spriritual 

masyarakat. Sedangkan Pemimpin jasmaniah adalah Maramba 

yang bertanggungjawab terhadap keseluruh kehidupan non-

spiritual masyarakat. Kedua pemimpin ini dipandang sebagai 

bagian dari keturunan Marapu besar yang dipercayai 
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masyarakat. Efektifitas kepemimpinan mereka terletak pada 

otoritas yang bersifat absolut dan tidak dapat dipertanyakan. 

Walaupun bersifat absolut, kepemimpinan mereka senantiasa 

merujuk kepada nilai-nilai Marapu sebagaimana dijabarkan 

dalam Lii Ndai (lihat pembahasan Sub Bab Persekutuan 

Masyarakat), kepemimpinan keduanya senantiasa mengacu 

kepada Hara (tata cara peri kehidupan), Huri (berlaku adil dan 

merata dalam menikmati hasil usaha atau dikenal dengan 

ungkapan Tadua-nya na wai wolu langgana – Tadua-nya na ihi 

mihi mbarung atau kita menikmati bersama manisnya gula – kita 

menikmati bersama asinnya hasil meting laut), serta 

Pangerangu (menjadi teladan dalam peri kehidupan terhadap 

sesama. Bisa disejajarkan dengan penjelasan Chandhoke tentang 

‖Negara sebagai Kodifikasi Kekuasaan Formasi Sosial‖ 

(Chandhoke, 2001:94), Pemimpinan Adat sama halnya dengan 

Negara, sebagai representasi dari keinginan kolektif, ia memiliki 

kapasitas untuk mengintervensi semua aspek kehidupan sosial. 

Jika Negara memonopoli sistem hukum dengan jaminan tentara 

bersenjata, Pemimpinan Adat memiliki dukungan absolutisme 

yang datangnya dari Marapu. Dalam Marapu, absolutisme ini 

dibungkus dalam tata kehidupan yang disakralkan. Dengan 

demikian pemimpin tetap berada dalam mekanisme Marapu 

yang juga menertibkan baik Ratu maupun Maramba itu sendiri. 

Hal inilah yang menjamin, otoritas Ratu dan Maramba tetap 

terkontrol oleh karena adanya dituntut akuntabilitas dari 

Marapu.  
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11.5. Kesimpulan 

Dari pembahasan terhadap hubungan Marapu dan Pembangun di 

atas, dapat disimpulkan dua hal penting: 

(a) Program-program pemerintah yang telah masuk di Desa Wunga 

cukup beragam. Hal ini menandai adanya peran Negara dalam 

membantu Masyarakat Wunga menghadapi kesulitan kehidupan 

mereka. Program-program pemerintah tersebut serta merta 

membawa nilai-nilai baru yang ikut mempengaruhi pola tindak 

Masyarakat Wunga. Akibatnya, seringkali menimbulkan 

persoalan pada masyarakat oleh karena pertemuan nilai-nilai 

baru tersebut dengan nilai-nilai lokal yang ada cenderung 

bertentangan. Beberapa kasus yang sudah di ungkapkan di atas 

menunjukkan perlunya kehati-hatian dari Pemerintah pada saat 

melakukan intervensi program. Sedapat mungkin hal tersebut 

tidak menghancurkan peran dari nilai-nilai lokal yang telah ada, 

yang selama ini telah terbukti memiliki peran yang kuat dalam 

membangun ketahanan ekonomi masyarakat, termasuk 

kedaulatan pangan masyarakat lokal. 

(b) Paparan tentang peran Marapu yang direfleksikan untuk 

kepentingan pembangunan menunjukkan adanya nilai-nilai 

esensial dari peran agama suku yang dapat digunakan dalam 

pembangunan. Hal ini selaras dengan pernyataan Johan Efendi 

(1986:76) bahwa ‖agama haruslah dilihat sebagai seperangkat 

nilai yang memberikan makna kepada kehidupan manusia yang 

adalah subjek pembangunan. Agama jangan digunakan secara 

normatif hanya untuk mengesahkan atau pembenaran terhadap 

pembangunan‖. Pernyataan ini ingin menempatkan peran 

agama, termasuk agama suku pada tempat yang sebenarnya 

dalam pembangunan, bukan merendahkan kerberadaan dari 
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agama hanya sebagai stempel pembangunan. Negara dalam hal 

ini Pemerintah, haruslah melihat agama-agama suku yang ada 

sebagai modal spiritual yang dapat diandalkan sebagai modal 

pembangunan. 




