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3.1. Gambaran Umum Wilayah 

Kekeringan merupakan permasalahan aktual yang kerap dihadapi 

Masyarakat Wunga, sama halnya dengan masyarakat di wilayah-

wilayah lainnya di Sumba Timur. Hal ini ditandai oleh jumlah hari 

hujan dan curah hujan yang rendah, yakni 3 bulan hari hujan dan 

curah hujan tahunan kurang dari 1.000 mm. Tahun 2008, 

sebagaimana tercatat dalam Sumba Timur Dalam Angka 2009, 

banyaknya hari hujan di Kabupaten Sumba Timur hanya 85 hari atau 

kurang dari tiga bulan. Sementara itu curah hujan tahunan sebesar 

912 mm.  

Rendahnya curah hujan ini berdampak kepada rendahnya 

usaha pertanian masyarakat, hal mana berpengaruh kepada tingkat 

ketersediaan pangan rumah tangga. Kasus kelaparan merupakan hal 

yang sering terjadi. Tempo Interaktif 18 Agustus 2010 misalnya 

menulis masalah kelaparan di wilayah ini dengan judul ‖Selamatkan 

NTT dari Kelaparan.‖ Dipaparkan, ‖di Kabupaten Sumba Timur, 

misalnya, sekitar 30 ribu warga 121 desa--dari seluruhnya 140 desa 

di kabupaten itu--kini memakan pisang karena tidak memiliki beras. 

Ini sebenarnya bukan masalah, karena pisang pun sumber 

karbohidrat. Tapi penduduk yang sudah tidak punya pisang kini 

mulai memakan putak, yang sebenarnya hanya layak dikonsumsi 
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binatang.‖ Akibat dari kelaparan yang berkepanjangan adalah pada 

gizi buruk yang juga kerap kali mengemuka di wilayah ini. Laporan 

Riskesdas 2007 Propinsi NTT yang disusun Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Depkes RI (2008:21-22) menunjukkan 

persentase balita menurut status gizi BB/U (berat badan berbanding 

umur) yang masuk kategori Gizi Buruk dan Gizi Kurang adalah 

24,7%. Angka ini masih di bawah target nasional untuk tahun 2015, 

yakni 20% , serta target MDGs 2015 sebesar 18.5%. Demikian 

halnya dengan prevelensi balita pendek dan sangat pendek (status 

gizi TB/U atau Tinggi Badan berbading Umur), persentase untuk 

Kabupaten Sumba Timur sebesar 42,3%. Angka ini berada di atas 

rata-rata nasional sebesar 36,5%. Persentase TB/U sebesar 42,3% ini 

masuk dalam kategori status gizi yang bersifat kronis, yakni  muncul 

sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti 

kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita 

penyakit secara berulang karena higiene dan sanitasi yang kurang 

baik.   

Walaupun curah hujan rendah dan cenderung terbatas, 

aktivitas pertanian tetap merupakan mata pencaharian utama 

Masyarakat Wunga. Hasil Pendataan Rumah Tangga BPM Kab. 

Sumba Timur 2006 menggambarkan bahwa 90% Masyarakat Wunga 

merupakan petani lahan kering. Hal ini juga terkait dengan 

rendahnya topangan sumber daya alam lainnya yang dapat 

dimanfaatkan atau yang dapat diusahakan masyarakat untuk 

menopang kehidupan mereka. Usaha lain seperti peternakan dan 

perikanan laut yang ada lebih sebagai pelengkap, terutama ketika 

masyarakat mengalami kegagalan dalam usaha pertanian.  

Secara administratif, Desa Wunga merupakan salah satu 

desa yang berada di Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, 

Propinsi Nusa Tenggara Timur. Semula Desa Wunga mencakup juga 
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wilayah Desa Kadahang yang sekarang telah menjadi wilayah 

administratif tersendiri. Pemilahan ini lebih didasarkan pada luas 

wilayah, walaupun mayoritas penduduk di kedua desa secara 

geneologis merupakan bagian dari satu leluhur. 

Desa Wunga berada di wilayah Tanjung Sasar (bagian utara 

dari Pulau Sumba) yang tergolong sangat tandus, kering dan sedikit 

berbukit. Pemukiman terendah (Kampung Tana Rara) berada di 

ketinggian 225 m dpl, sedangkan daerah pemukiman tertinggi 

(Paraingu) berada di ketinggian 325 m dpl. Letaknya di antara 9,27 

sampai dengan 9,41 LS, serta 119,88 sampai dengan 120 BT. 

Sebelah Barat, Utara dan Timur merupakan wilayah laut (selat 

Sumba), sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran 

sabana yang luas, berbatasan dengan wilayah Desa Napu. 

Luas wilayah seluruhnya adalah 76,4 km2. Lebih dari 

separuh wilayah ini (69,24%) atau seluas 52,9 km2 merupakan 

daerah padang sabana yang kering dan berbatu-batu. Sementara itu 

25% (19,7 km2) merupakan hutan, dan sisanya 4,9% (3,8 km2) 

merupakan daerah kebun dan pemukiman (lihat gambar 3.1). Daerah 

kebun berada di bagian selatan wilayah, yakni pada daerah-daerah 

rendah atau lembah. Sementara itu daerah hutan terletak di bagian 

tengah desa, yakni pada wilayah dataran tinggi (Palendu), hingga ke 

pinggiran pantai. Sisanya merupakan daerah padang sabana yang 

menyebar di seluruh wilayah. 
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Gambar – 3.1. 

Peta Wilayah Padang, Hutan dan Kebun/Pemukiman Desa Wunga 

 

Perhitungan luas wilayah ini merupakan hasil perhitungan 

dengan menggunakan foto udara yang didasarkan pada batas-batas 

wilayah administrasi versi Aparat Desa Wunga. Klarifikasi lapangan 

dilakukan dengan menggunakan alat Global Positioning System 

(GPS) karena GPS memiliki kemampuan untuk menghasilkan data 
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secara akurat dari satelit dengan pengoperasian yang mudah (Chang, 

2002:55). Khususnya wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan 

Desa Napu, hingga saat ini masih menjadi sengketa karena belum 

ada kesepakatan bersama antara kedua desa. Secara administrasi, 

batas wilayah yang di claim oleh Desa Wunga relatif lebih kecil. 

Data Sumba Timur dalam Angka 2009 mencatat luas wilayah 

administrasi Desa Wunga hanya 22,4 km2. Itu berarti ada selisih 54 

km2. Aparat Desa Wunga bertahan dengan batas wilayah mereka 

berdasarkan fakta sejarah bahwa wilayah yang di claim Desa Napu 

selama ini merupakan wilayah yang didiami oleh Masyarakat 

Wunga. Bahkan dalam pencacahan penduduk ataupun survey 

penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statitik mereka 

dimasukkan sebagai penduduk Desa Wunga dan bukan sebagai 

bagian dari penduduk Desa Napu. Menurut Kepala Desa Wunga, 

konflik batas wilayah administratif ini sudah berlangsung lama dan 

belum ada penyelesaian. Walaupun demikian, tidak pernah terjadi 

konflik di tingkat masyarakat karena hal ini bukan sengketa wilayah 

adat. Pada dasarnya kedua wilayah ini masih memiliki pertalian 

saudara dengan pusat adat yang sama, yakni Paraingu Wunga. 

Masyarakat Wunga juga bebas memanfaatkan sumber air ―Katerik‖ 

yang berada di Kampung Napu. Fenomena ini sekaligus memberikan 

gambaran kekuatan kekerabatan antara Masyarakat Wunga dan 

Masyarakat Napu yang melampaui batas-batas wilayah administratif. 

 

3.2. Pemukiman Penduduk 

Pemukiman masyarakat di Kampung Wunga tersebar pada beberapa 

tempat yang cukup berjauhan antara satu kampung dengan kampung 

lainnya. Kecuali Paraingu Wunga sebagai pusat persekutuan seluruh 
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kabihu5 di wilayah ini yang berada di puncak bukit, kampung-

kampung lainnya berada di daerah lembah dan dataran rendah. 

Lokasi ini relatif baik untuk usaha pertanian oleh karena merupakan 

endapan tanah yang cukup subur. Pemukiman mereka dapat 

dipisahkan menjadi tiga, yakni Paraingu sebagai kampung adat 

Kotaku sebagai kampung adat kecil, dan Uma Woka yang merupakan 

rumah kebun. 

 

 

Gambar – 3.2. 

Paraingu Wunga 

                                                
5  Klan/Marga adalah suatu persekutuan hukum yang berdasarkan 

keturunan (genealogis), yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-
orang yang berasal dari keturunan seorang leluhur. Kabihu secara 
harafiah berarti siku atau jiku. Hal ini berkaitan dengan kampung yang 
dianggap berbentuk empat persegi. Setiap siku atau jiku ditempati oleh 
satu kelompok orang yang masing-masing merupakan satu kabihu atau 

marga. 
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Menurut Kapita (1976:32), Paraingu merupakan satu 

persekutuan wilayah (territoriale gemeenschap), yang segenap 

warga paraingu-nya dipersatukan oleh satu tata hukum 

kemasyarakatan. Pemangku hukum atau adat istiadat di dalam 

paraingu itu disebut ‖mangu tanangu‖. Mangu tanangu inilah yang 

menjadi pusat persatuan di dalam wilayah yang bersangkutan. 

Mangu tanangu bukanlah satu oknum perseorangan, tetapi suatu 

kelompok yang terdiri dari beberapa kabihu, yang bersama-sama 

merupakan inti dari warga paraingu itu. Mereka itu adalah turunan 

dari leluhur, cikal bakal yang telah membangun paraingu. 

Bentuk rumah-rumah di Paraingu dan rumah adat yang di 

Kotaku sama, yakni rumah panggung dan bermenara (Uma 

Batangu). Rumah ini terdiri dari tiga susun, yakni bagian menara, 

panggung dan di bawah panggung. Pertama, ruangan di manara 

(hendi marapu) merupakan lapisan atas yang dipercayai sebagai 

tempat kediaman Alkhalik tertinggi dan Marapu. Oleh karena itu, 

berbagai barang peninggalan Marapu seperti piring makan (piring 

cina kuno atau kawangi ndai), tombak, parang, dan lain-lain, 

ditempatkan dalam ruangan ini. Barang-barang tersebut 

merepresentasikan keberadaan Marapu di rumah adat tersebut; 

Kedua, panggung (kaheli) sebagai lapisan tengah tempat kehidupan 

manusia dan seluruh aktivitasnya. Bagian ini merupakan tempat 

manusia untuk sembahyang, masak, tidur dan berbagai aktivitas 

lainnya. Ketiga, di bawah panggung (lumbu uma) dipercayai sebagai 

dunia setan. Tempat ini digunakan sebagai tempat pemeliharaan 

Babi dan berbagai hewan kecil lainnya. Pada satu sisi, tiga lapisan 

ini menggambarkan keduduk Marapu bagi masyarakat Wunga dan 

Sumba pada umumnya di tempat yang tinggi dan sebagai sesuatu 

yang sangat penting bagi mereka. Pada sisi yang lain, lapisan ini juga 
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memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat dalam relasi 

yang harmoni dengan Tuhan, sesama dan alam.  

Rumah panggung dan bermenara ini ditopang oleh empat 

tiang utama (Kambaniru Lundungu), yakni: Tiang Utama I 

‖Kambaniru Uratangu‖ atau tiang Marapu. Hamayangu selalu 

dilaksanakan pada tiang ini. Tiang Utama II ‖Kambaniru Anduluri – 

Andu Meti‖ atau tiang kehidupan dan kematian. Tiang Utama III 

‖Kambaniru Andu uhu – Andu wataru‖ atau tiang kemakmuran. 

Tiang ini merupakan tempat mempersiapkan makan. Tiang IV 

‖Kambaniru Andu Lii Lei – Lii Mangoma‖ atau tiang kawin-mawin. 

Di antara keempat tiang utama tersebut, terdapat 3 batu tungku 

tempat masak. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 Gambar – 3.3. 

Sketsa Tiang dan Tungku Uma Batangu 
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Paraingu adalah kampung adat yang di area kampung ini 

berdiri rumah-rumah dari setiap kabihu yang ada di sekitarnya. 

Sampai pertengahan tahun 2010, di Paraingu Wunga terdapat 11 

rumah kabihu yang masih ditinggali, serta 1 rumah kabihu yang 

tidak dapat ditinggali lagi oleh karena kondisinya yang rusak berat.  

 

―Sebenarnya rumah di Kampung Paraingu ini berjumlah 22 

rumah sesuai dengan 22 kabihu yang ada di wilayah ini. 
Tetapi sudah banyak yang roboh oleh karena usianya yang 
sudah tua dan belum dapat direnovasi kembali. Ke 22 
kabihu itu adalah: Kabihu Tula Praing (ada rumah adat); 
Kabihu Uma Ratu; Kabihu Pahoka Bonggar Hada (ada 
rumah adat); Kabihu Pahoka Mautera; Kabihu Pahoka 
Majangga, Kabihu Harkondu Dai Kambata (ada rumah 
adat); Kabihu Analingu; Kabihu Harkondu Maumahu (ada 

rumah adat); Kabihu Rumbu Wulang (ada rumah adat); 
Kabihu Wai Moru 1; Kabihu Wai Moru 2 (ada rumah adat); 
Kabihu Uma Bakul (ada rumah adat); Kabihu Mananga (ada 
rumah adat); Kabihu Rua Deta; Kabihu Rua Wawa (ada 
rumah adat); Kabihu Bohu (ada rumah adat); Kabihu 
Matolang; Kabihu Maketa Iang Jangga; Kabihu Maketa Iang 
Wawa; Kabihu Wai Djelu; Kabihu Ana Maari (ada rumah 
adat); dan Kabihu Was Patunggul (ada rumah adat).‖ 

(Mberah6) 

 

Akan tetapi, tanggal 28 Juli 2010, tujuh rumah mengalami 

kebakaran besar sehingga menghanguskan rumah-rumah adat. 

Secara logis, rumah-rumah yang terbakar adalah rumah-rumah 

dengan jarak yang cukup dekat. Dengan demikian, adanya tiupan 

angin yang cukup besar, memungkinkan kebakaran berantai terjadi 

pada rumah-rumah tersebut. Walaupun demikian, mereka percaya, 

bahwa kebakaran ini terkait dengan adanya masalah dalam 

                                                
6  Wawancara dengan Mbera, Penjaga Rumah Kabihu Harkondu 

Maumahu, Kampung Praing, 9 Februari 2008. 
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pembangunan Uma Ratu sebagai rumah utama yang saat ini masuk 

dalam proses persiapan pembangunan kembali7. 

 

―Kami percaya kalau kebakaran ini terkait dengan adanya 
masalah dalam persiapan pembangunan Uma Ratu. 
Harusnya bulan April tahun ini kami sudah harus 
membangun kembali rumah tersebut. Akan tetapi kami tidak 
mampu melengkapi seluruh kebutuhan yang diperlukan 
tepat waktu. Kami baru bisa membangunnya April tahun 
depan. Ada yang salah juga dengan kayu utama yang akan 
digunakan untuk membangun Uma Ratu. Saat ini kayu 

tersebut sudah ada di atas Paraingu. Harusnya kayu tersebut 
masih ada di bawah Paraingu. Semua sudah lengkap dulu 
baru dikasih naik ke Paraingu. Akibatnya seperti ini. 
Marapu marah dan hampir semua rumah terbakar.‖ (Hamu8.) 

 

C. Nooteboom dalam Wellem (2004:45) menjelaskan, 

Paraingu di Wunga merupakan rumah pemujaan bagi Marapu Ratu 

(maha leluhur) Umbu Pati Walu Haharu. Marapu Ratu ini dipercayai 

sebagai orang pertama yang tiba di Tanjang Sasar (Sumba) yang 

turun dari langit. Rumah pemujaannya di Paraingu Wunga disembah 

oleh sejumlah kabihu yang ada di Wunga, Napu, Kanatang, 

Kapunduk, Hamba Paraing, Rakawatu dan Mamboro. 

 Paraingu Wunga, sama halnya dengan bentuk Paraingu 

lainnya berada di atas bukit. Seluruh rumah adat yang ada dikelilingi 

oleh pagar batu berbentuk segi empat. Bagian yang memanjang 

(Nunju na) harus dalam arah ‖Timur – Barat‖. Sementara itu bagian 

yang melebar (Ndabaru na) harus dalam arah ‖Utara – Selatan‖. 

Kompleks ini terdiri dari empat pintu, yakni Pintu Timur (Pindu 

                                                
7  Wawancara jarak jauh lewat telepon (Salatiga – Waingapu) dengan 

Hamu, Aparat Desa Wunga, 29 Juli 2010.  
8  Wawancara jarak jauh lewat telepon (Salatiga – Waingapu) dengan 

Hamu, Aparat Desa Wunga, 29 Juli 2010.  
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Luru), Pintu Barat (Pindu Dia), Pintu Utara (Pindu Bangga Dita) 

dan Pintu Selatan (Bangga Wawa). Menurut Wohangara (Tanpa 

Tahun), umumnya letak Paraingu, yakni panjangnya, disesuaikan 

dengan arah aliran sungai. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah 

‖Dia‖ yang secara harafiah berarti ‖Udik‖ dan ‖Luru‖ yang berarti 

‖Hilir‖. Dengan demikian, Pintu Paraingu yang bagian hilir di sebut 

‖Pindu Luru‖ (Timur), bagian udik disebut ‖Pindu Dia‖ (Barat), 

bagian yang menghadap sungai disebut ‖Pindu Banggai Wawa 

(Selatan/bawah), dan pintu Paraingu yang membelakangi sungai 

disebut ‖Pindu Banggi Dita‖ (Utara/atas). Hal ini ditunjukkan oleh 

Wohangara (Tanpa Tahun) atas keduduk Paraingu Wunga yang 

memanjang Sungai Kadahang, Parai Liu yang memanjang aliran 

sungai Payeti, Paraingu Lambanapu yang memanjang aliran sungai 

Kambaniru, Paraingu Rende yang memanjang aliran sungai Rende 

dan Paraingu Kananggar yang memanjang aliran sungai Kananggar. 

 

 

Gambar – 3.4. 

Sketsa Pintu dan Posisi Paraingu Wunga Terhadap Sungai Kadahang 



52 

Kotaku adalah kampung kecil tempat diselenggarakan 

upacara atau ritual keagamaan dalam skala yang kecil. Berbeda 

dengan Paraingu yang didalamnya terdapat rumah adat dari seluruh 

kabihu, di Kotaku hanya ada 1 rumah adat (Uma Bakul) milik dari 

beberapa kabihu. Di Kampung Wunga terhadap empat Kotaku besar 

dan 2 Kotaku kecil. Keempat Kotaku besar adalah, Markoki, Wai 

Pakonja, Kotak dan Katiku Utang. Sementara itu dua Kotaku kecil 

adalah Walakari dan Uma Paohi.  

 

 

Gambar – 3.5. 

Peta Penyebaran Kampung di Desa Wunga 

 

Dalam perkembangannya, seiring bertambahnya jumlah 

penduduk, masyarakat mulai menetap di Uma Woka atau rumah 

kebun. Pemukiman ini menyebar di beberapa tempat mendekati 

daerah kebun-kebun dan membentuk kampung-kampung baru, 

antara lain kampung-kampung di Wunga Timur: Kampung Tana 
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Rara, Kampung Patau, Kampung Karabuk, Kampung Kokur, 

Kampung Kopu, Kampung Wai Moru, Kampung Nangga, Kampung 

Uma Kadambung, Kampung Oka Hapi, Kampung Lai Ngodu, 

Kampung Uma Paohi, Kampung Oka Ndjara, Kampung Pameti 

Randi dan Kampung Tama. Sementara itu di Wunga Barat adalah 

Kampung Kokur, Kampung Kalekat, Kampung Lokukatabi, 

Kampung Raiwona, Kampung Loku Walakari, Kampung Kuru 

Mbembi, Kampung Walakari, Kampung Manggarai, Kampung Lai 

Kanggal, Kampung Tanarara, Kampung Padamu Djawa, Kampung 

Wai Marada dan Kampung Wai Pakondja (lihat Gambar 3.5). 

Jarak antar perkampungan bervariasi, antara 500 meter 

sampai dengan 2 km. Beberapa kampung telah terhubung oleh jalan 

desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Tetapi umumnya jalan 

antar kampung lebih banyak dihubungkan oleh jalan-jalan kecil 

untuk jalan kaki atau menggunakan Kuda. Tahun 2009, jalan yang 

dapat dilalui kendaraan roda empat mendapat bantuan pemeliharaan 

jalan melalui program PNPM Mandiri sepanjang 2,6 km. Walaupun 

hanya dalam bentuk pengerasan jalan, peningkatan kualitas jalan ini 

cukup mendorong peningkatan mobilisasi Masyarakat Wunga ke 

luar Kampung Wunga.  

 

―Kami tidak terlalu kuatir lagi, terutama saat musim hujan, 
karena dengan pengerasan jalan tersebut, Oto Bis sudah bisa 
masuk untuk ambil penumpang sampai di kampung paling 
ujung, Tanarara. Biasanya kami harus jalan kaki sampai 
pertigaan Napu – Kadahang untuk menunggu Oto Bis. 
Susahnya, kalau sampai hujan saat kita menunggu Oto, 
barang dagangang kita seperti Kacang atau ikan kering bisa 

basah. Akhirnya kita susah lagi menjual barang-barang itu di 
Paranggang9. Kalau Oto Bis bisa masuk seperti sekarang, 

                                                
9  Paranggang adalah pasar mingguan atau dua mingguan. Pada hari pasar, 

masyarakat sekitar dan dari kota berkumpul untuk melakukan transaksi 
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kami bisa berteduh di rumah sambil menunggu Oto Bis 
datang.‖ (Pundar Pandji Jawa10) 

 

3.3. Penduduk dan Kehidupan Sosial Ekonomi 

Dari data Monografi Desa Wunga (Januari 2009), tercatat jumlah 

penduduk Desa Wunga sebanyak 719 jiwa. Jumlah ini relatif 

konstan, bahkan cenderung menurun jika dibandingkan dengan 

jumlah penduduk tahun-tahun sebelumnya, yakni 2006 (737 jiwa), 

2007 (693 jiwa) dan 2008 (701 jiwa). Naik turunnya jumlah 

penduduk Desa Wunga terkait dengan kelahiran, kematian dan 

migrasi keluar, khususnya anak-anak yang melanjutkan sekolah ke 

Waingapu. Tahun 2007 angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMA 

cukup besar. Hal ini karena adanya inisiatif seorang kepala sekolah 

di Wingapu yang berasal dari Wunga, dengan membuat asrama dekat 

sekolah. Upaya ini mempermudah anak-anak dari Wunga untuk 

menetap dan bersekolah di Waingapu.   

Sementara itu jumlah rumah tangga seluruh 174 KK. 

Dengan demikian rata-rata rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota 

rumah tangga. Dengan jumlah rumah di Desa Wunga sebanyak 121 

rumah,  maka rata-rata satu rumah terdiri dari 1 – 2 rumah tangga, 

atau dalam satu rumah terdiri dari 4 – 10 jiwa. Walaupun terdiri dari 

beberapa rumah tangga, umumnya mereka tetap menggunakan satu 

dapur, hal mana menggambarkan usaha untuk mencari penghidupan 

                                                                                           
jual beli. Umumnya, barang yang diperjual belikan adalah, hasil 
pertanian (jagung, ubi, beras, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-
sayuran), ternak kecil seperti ayam dan Kambing, hasil laut seperti ikan 
kering dan siput, kebutuhan makan-minuman ringan, dan berbagai 
kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, peralatan masak, bumbu 
masak, permainana anak-anak, dan lain sebagainya. 

10  Wawancara dengan Pundar Pandji Jawa, Kepala Kepala Desa Wunga, 

Kampung Kopu, 3 Juli 2010. 
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yang mereka lakukan bersifat komunal dalam satu rumah dengan 

beberapa rumah tangga. Sementara itu bila dibandingkan dengan 

luas wilayah Desa Wunga yang mencapai 76,4 km2, kepadatan 

penduduk di desa ini sebesar 9,1 jiwa per km2. Merujuk pada data 

Sumba Timur Dalam Angka 2009 (2010:65), tingkat kepadatan ini 

sama dengan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Haharu 

(Desa Wunga bagian dari Kec. Haharu), tetapi jauh lebih renggang 

bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan Kabupaten Sumba 

Timur yang mencapai 32 jiwa per km2.  

 Walaupun angka kepadatan terlihat cukup kecil, hal ini 

perlu dilihat secara hati-hati bila angka kepadatan penduduk ini 

dikaitkan dengan daya dukung lingkungan (carrying capacity). 

Dengan kondisi lingkungan yang kering dan berbatu, wilayah-

wilayah potensial untuk pembukaan kebun sangat terbatas. Bahkan 

saat ini, jumlah seluruh wilayah cekungan yang potensial untuk 

pembukaan kebun sudah digunakan masyarakat. Bila menggunakan 

luasan kebun dan wilayah pemukinan (3,8 km2) sebagai 

pembandingnya, maka kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai 

184 orang per Km2. Gambaran ini bisa menjadi dasar pemahaman 

kenapa jumlah penduduk di Wunga relatif tetap, bahkan cenderung 

sedikit menurun. 

 Pendataan Rumah Tangga oleh Badan Pemberdayaan 

Masyarakat (BPM) Kab. Sumba Timur 2006, mencatat 95% rumah 

tangga di Desa Wunga merupakan rumah tangga petani lahan kering. 

Pekerjaan utama mereka adalah bertani, disamping sewaktu-waktu 

para laki-laki mencari ikan di laut, dan kaum perempuan mencari 

siput laut, membantu laki-laki membuat ikan asin dari hasil 

tangkapan mereka, serta bersama-sama membuat garam. 
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―Pada saat kesulitan makan bulan Januari dan Februari 
seperti sekarang ini, hampir semua rumah jadi semakin 
sering pergi ke laut untuk cari Ikan. Ikan yang ditangkap 
akan dijual pada pedagang perantara yang selalu datang di 

pinggir pantai atau kami keringkan dan dijual di 
Paranggang (pasar mingguan). Paling tidak dalam sebulan 
dua kali kami ke laut, yakni pada saat bulan sabit dan pada 
saat bulan purnama. Setiap kali melaut, paling tidak setiap 
orang dapat membawa pulang uang Rp 200.000,- yang dapat 
digunakan untuk membeli kebutuhan makan.‖ (Manung11) 

 ―Kami harus melaut oleh karena hasil panen jagung maupun 
ubi kayu hanya cukup sampai bulan Desember. Apalagi 

kalau kami gagal panen. Berarti kami harus melaut, mencari 
iwi12 di hutan, pergi mandara ke wilayah lain, atau menjual 
ternak bila ada. Kadang kalau sudah tidak ada lagi yang bisa 
dijual, kita tahan-tahan lapar saja. Paling pagi jam 10 kita 
minum kopi supaya bisa tahan lapar sampai siang, lalu sore 
kita makan jagung sampai besoknya lagi. Itu untuk orang 
dewasa. Kalau anak-anak, paling tidak mereka dikasi makan 
dua kali sehari, pagi dan sore.‖ (Mbepa Randjapay13) 

 

Merujuk pada kondisi ketersediaan pangan ini, tidak heran 

bila hasil pendataan yang dilakukan oleh BPM Kab. Sumba Timur 

(2006) menempatkan 98% dari seluruh rumah tangga yang ada 

masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin. Keadaan ini semakin 

jelas bila kita menilik keadaan rumah dan fasilitas yang mereka 

miliki yang sangat minim dan cenderung mengabaikan aspek 

                                                
11  Wawancara dengan Manung, Kepala Rumah Tangga, Kampung 

Markoki, 11 Februari 2008. 
12  Iwi adalah ubi hutan atau iwi (Dioscorea spp.), biasa dicari penduduk 

apabila mereka mengalami penipisan bahan pangan atau kehabisan 
bahan pangan (jagung atau ubi kayu). Ubi hutan yang digali, biasanya 
dikupas dan dikeringkan di hutan. Setelah itu, mereka akan melakukan 
proses perendaman di Waikab‘ba selama 1 malam untuk menghilangkan 
racun yang ada dalam ubi tersebut. Hasil rendaman ini kemudian 
dikeringkan dibawa kerumah sebagai bahan pangan. 

13  Wawancara dengan Mbepa Randjapay, Kepala Rumah Tangga, 

Kampung Markoki, 11 Februari 2008 
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kesehatan. Hampir seluruh rumah merupakan rumah dengan sistem 

sirkulasi udara yang sangat buruk oleh karena tidak memiliki jendela 

yang cukup. Padahal mereka banyak melakukan aktivitas di dalam 

rumah termasuk memasak. Baik di dalam maupun di luar rumah 

tidak tersedia bilik MCK. Untuk membuang hajat misalnya, mereka 

lakukan di kebun. Kotoran tersebut kemudian akan dibersihkan oleh 

Anjing atau Babi yang bebas berkeliaran pada musim kering, atau 

tersapu oleh air pada musim hujan. 

Data BPM Kab. Sumba Timur (2006) juga menggambarkan 

sebesar 93% dari 120 rumah yang ada di Kampung Wunga 

merupakan rumah beratap alang-alang dan hanya 7% rumah yang 

beratap seng. Di Kampung Wunga juga belum tersedia listrik. 

Mereka hanya menggunakan Pelita berbahan minyak tanah, bahkan 

bila kesulitan mendapatkan minyak tanah, mereka hanya 

mengandalkan cahaya api dari perapian yang terletak di bagian 

tengah rumah panggung. Fasilitas komunikasi yang ada terbatas pada 

Radio dan telepon mobile yang dimiliki oleh segelintir orang. 

Demikian halnya dengan alat transportasi yang hanya terbatas sepeda 

(4 buah) dan sepeda motor (8 buah) dari 174 rumah tangga yang ada. 
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Gambar – 3.6. 

Jenis Rumah: Uma Woka 

 

 Keterbatasan ekonomi rumah tangga ini semakin dipersulit 

dengan rendahnya akses masyarakat ke pasar lokal (paranggang) 

oleh karena biaya transportasi yang cukup mahal. Paranggang 

Kadahang dan Kapunduk adalah paranggang dua mingguan, yakni 

pada setiap hari Sabtu berselang-seling. Paranggang Kadahang 

setiap hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga. Paranggang 

Kapunduk setiap hari Sabtu minggu kedua dan keempat. Sementara 

itu Paranggang Mondu adalah paranggang mingguan, yakni setiap 

hari Jumat. Jarak dari Kampung Wunga ke Kadahang sejauh 9 Km, 

Kapunduk 17 Km, dan ke Mondu 24 Km. Untuk mencapai tempat 

paranggang maupun ke pasar di Kota Waingapu, penduduk 

mengandalkan 2 bus umum yang secara reguler melintasi jalan dekat 

Desa Wunga. Khusus pada hari paranggang, penduduk juga dapat 

menggunakan 1 truk yang melayani dari Wunga ke tempat 

paranggang.  
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Walaupun jalan yang menghubungi daerah paranggang dan 

ke Kota Waingapu relatif cukup baik (Sebagian besar beraspal), akan 

tetapi intensitas kendaraan umum hanya dua kali sehari. Hal ini 

berdampak kepada relatif mahalnya tarif angkutan untuk ukuran 

masyarakat. Tarif  sekarang untuk Wunga – Kadahang Rp 

5.000/orang, Wunga - Kapunduk Rp 6.000/orang, Wunga - Mondu 

Rp 7.000/orang, dan Wunga - Waingapu Rp 10.000/orang. 

 

 

Gambar – 3.7. 

Truk, Alat Transportasi Masyarakat Wunga ke Pasar dan Pusat Kota 

 

 Tantangan lain yang dihadapi masyarakat Desa Wunga 

adalah akses terhadap sarana pendidikan. Sekolah yang ada di 

Kampung Wunga hanya satu Sekolah Dasar Negeri (SDN). Untuk 
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menempuh SMP, jarak terdekat adalah ke SMP Kapunduk yang 

berjarak 17 Km. Untuk menempuh SMU/SMK atau ke Perguruan 

Tinggi, harus bersekolah di Waingapu yang berjarak 60 Km. Kondisi 

ini menyebabkan, setelah menyelesaikan SD, banyak anak yang 

tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Tingginya angka perkawinan usia dini (kawin usia belasan tahun) 

ditengarai berkaitan dengan terlalu cepatnya anak-anak kehilangan 

akses terhadap pendidikan menengah. Kawin usia dini ini terutama 

pada anak perempuan yang kurang mendapat prioritas untuk 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari SD. 

 

―Anak-anak kami di Kampung Wunga rata-rata kawin pada 
umur 17 tahun. Paling cepat kawin sejak umur 15 tahun dan 
paling lambat mereka kawin pada umur 20 tahun. Kalau 
sudah lewat dari itu, kita sudah bilang ‘tidak laku‘ lagi 
karena tidak ada yang mau ‘beli‘. Pasangan mereka 
umumnya sama-sama dari Kampung Wunga di sini, 

sehingga hubungan keluarga di kampung ini sangat kental. 
Tetapi ada juga satu dua yang kawin dengan orang di luar 
Kampung Wunga seperti dari Napu, Kadahang, bahkan dari 
Tana Mbanas. Misalnya ada yang kenalan di Paranggang 
saat sama-sama jual hasil bumi atau saat beli kebutuhan 
untuk dibawa pulang. Ada juga yang ‘jadi‘ karena kenalan 
saat pergi kunjungan keluarga di kampung lain.‖ (Rawa 
Taku Ndewa14)  

 

Bagi yang melanjutkan, mereka harus tinggal bersama 

keluarga atau kenalan di Kapunduk atau di Waingapu dan terkadang 

menjadi ‖anak piara‖15 dari satu keluarga di kota. Demikian halnya 

                                                
14  Wawancara dengan Rawa Taku Ndewa, Kepala Rumah Tangga, 

Kampung Wai Pakonja, 23 Februari 2008. 
15  Menjadi anggota keluarga dari satu keluarga batih di kota, baik memiliki 

hubungan kekerabatan, maupun tidak. Mereka menetap selama sekolah 

di keluarga tersebut dan kembali ke kampung saat liburan atau tidak 
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bila mereka melanjutkan ke SMU/SMK atau Perguruan Tinggi. 

Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kota juga 

berdampak pada meningkatnya kebutuhan keuangan yang bersifat 

tunai seperti untuk biaya transportasi, biaya sekolah, biaya 

perlengkapan sekolah, dan biaya kesehatan apabila sakit di kota. 

Usaha yang paling memungkinkan untuk mendapatkan uang tunai 

adalah dengan beternak dan mencari ikan di laut, dua aktivitas yang 

selama ini bersifat ―cadangan‖ saat mereka mengalami kesulitan 

makan. Keharusan untuk mendapatkan uang tunai inilah yang sering 

kali menyulitkan penduduk untuk mengirimkan anak-anak mereka 

bersekolah ke Kota Waingapu. 

 

 

Gambar – 3.8. 

Anak Sekolah Dasar di Desa Wunga 

                                                                                           
melanjutkan sekolah lagi. Mereka tidak membayar uang tertentu sebagai 
biaya tinggal atau makan pada keluarga di Kota, tetapi mereka harus 
bekerja membantu keluarga di mana mereka tinggal, di luar jam sekolah. 
Biaya sekolah dan seluruh keperluan sekolah umumnya dibayar oleh 

orang tua mereka di Kampung. 
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 Dari sisi proses belajar mengajar, upaya untuk 

menghadirkan pelayanan pembelajaran yang bermutu relatif terbatas. 

Dari 10 orang guru yang ada, 3 orang merupakan guru tetap (PNS) 

lulusan Diploma Dua. Sementara itu 7 orang lainnya adalah guru 

honorer dengan tingkat pendidikan terakhir SMA. Hampir semua 

guru honorer tersebut sedang berupaya untuk meningkatkan 

kemampuan dengan mengikuti program Diploma Dua melalui 

Universitas Terbuka. Fasilitas yang tersedia juga sangat minim, 

terutama kebutuhan akan media pembelajaran serta fasilitas buku 

paket dan peralatan belajar mengajar lainnya. Persoalan lainnya 

adalah tingkat kehadiran siswa yang tergolong rendah oleh karena 

jarak yang jauh, udara yang panas pada musim kemarau (Maret - 

November), serta hujan pada musim penghujan (Desember – 

Februari). 

 

―Jarak yang jauh ke sekolah menyebabkan anak sering tidak 
masuk sekolah, terutama untuk siswa kelas I dan II. 
Disamping itu, panas terik serta hujan seringkali 
menyulitkan anak-anak yang berasal dari kampung-

kampung yang jauh. Dari 26 siswa kelas I, rata-rata sehari 
ada 6 – 7 anak yang tidak masuk setiap harinya. Rata-rata 
per minggu setiap anak hanya masuk 4 hari. Kami tidak bisa 
marah karena cukup memahami kesulitan mereka. Kami 
yang guru saja, dari 10 orang guru, hanya 1 orang, yakni 
kepala sekolah yang memiliki motor. Guru lainnya harus 
berjalan kaki ke sekolah. Bagaimana kami mau beli 
kendaraan kalau honor kami sebulan cuma Rp 300.000. 
Untuk makan saja kami masih harus bergabung dengan 

orang tua. Saya sendiri harus berjalan 1 jam sebelumnya dari 
rumah supaya tidak terlambat untuk memulai pelajaran jam 
8 pagi.‖ (Guru Martha16) 

                                                
16  Wawancara dengan Martha, Guru SDN Wunga, Kampung Tana Rara-

rata, 26 Februari 2008. 
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Pengakuan guru Martha di atas menunjukkan sulitnya bagi 

guru untuk mengembangkan pembelajaran yang bermutu. Pengakuan 

tersebut juga menyiratkan pentingnya pengorbanan seorang guru 

honorer, walaupun bisa juga ditengarai ‖pengorbanan‖ tersebut 

ditempuh oleh karena tidak adanya pilihan pekerjaan lainnya. 

Ketidakberdayaan guru untuk mengembangkan 

pembelajaran yang bermutu juga berkaitan dengan keterbatasanya 

mempersiapkan pengajaran sebagaimana tersirat dari pengakuan 

seorang guru tentang kehidupan kesehariannya (Box 3.1). Tidak 

adanya persiapan yang cukup bagi guru sebelum memfasilitasi 

pengajaran serta beban pekerjaan fisik untuk bekerja di rumah dan 

berjalan ke sekolah, menguras energi yang sangat banyak dari 

seorang guru. 

 

Box 3.1. Kasus Kehidupan Keseharian Guru Honor Martha (SDN 

Wunga) 

Setiap pagi saya harus bangun pukul 5 pagi untuk membantu ibu saya 

mempersiapkan makan pagi. Hal ini saya lakukan karena saya merupakan 

anak pertama perempuan dalam keluarga kami. Pukul 6 saya 

mempersiapkan diri untuk ke sekolah, yakni mempersiapkan buku dan cuci 

muka bila musim kering atau sesekali mandi bila musim hujan. Pukul 6.30 

berjalan kaki ke sekolah dan tiba pukul pukul 7.45. Saya berjalan bersama 

anak-anak sekampung dengan menggunakan sandal cepit. Sepatu sengaja 

saya taruh di sekolah agar tidak cepat rusak. Nanti kalau sudah sampai 

sekolah, baru saya ganti menggunakan sepatu. Maklumlah, jalan yang kami 

lalui adalah di atas tanah berbatu yang cukup tajam. Musim kering sangat 

berdebu, sedangkan musim hujan sangat berlumpur. Tidak jarang kami juga 

harus melepas sendal agar tidak cepat putus talinya. Sekolah mulai pukul 

8.00 hingga pukul 13.00. Jika hujan, kami terkadang mulai pukul 8.30 dan 

berakhir pukul 13.30.  



64 

Kalau hujan kami sengaja mulai terlambat 30 menit karena tau pasti anak-

anak yang berasal dari tempat yang jauh akan kesulitan untuk cepat sampai 

di sekolah. Kalau hujan, tidak jarang anak-anak masuk sekolah dengan 

kondisi basah kuyup. Kami sebagai Guru harus bisa memahami karena 

keadaan memang sudah begitu.  

Selama 5 jam mereka belajar, kami beristirahat 2 kali yakni selama 15 

menit, yakni jam 9.30 dan 11.15. Selesai sekolah, saya dan siswa sekampung 

kembali berjalan kaki untuk pulang. Tiba di rumah saya langsung makan dan 

beristirahat sebentar. Bila musim kering, Pukul 16.00 bersama-sama dengan 

teman-teman yang lain, kami berangkat ke mata air di Lendi. Waktu tempuh 

dari kampung kami hanya 60 menit berjalan. Yang lama adalah waktu kami 

turun ke dasar jurang untuk mengambil air.  

Untuk mengambil air, kami membawa ember yang memuat air 15 liter dan 1 

jerigen dengan kapasitas 5 liter. Kami juga membawa peralatan mandi serta 

pakaian untuk cuci. Bila pakaian banyak, kami hanya membawa air. Bila 

sedikit, kami membawa serta jerigen tersebut. Saat di mata air, kami 

mencuci dan juga mandi.  

Sekitar pukul 18.00 kami berjalan kembali ke rumah dengan menjunjung 

ember yang berisi air, serta menjinjing air dalam jerigen dan pakaian cucian 

dalam kantong plastik. Saat yang paling sulit adalah pada saat kami harus 

naik tangga, menyusuri pinggir jurang yang cukup dalam. Tempat tersebut 

di sebut ‖lindi‖ yang berarti ‖tangga‖. Karena untuk turun dan naik ke 

sumber air tersebut, kami harus menggunakan tangga pada beberapa bagian 

yang tidak ada pegangan akar kayu atau batu. 

Sesampai di rumah saya membantu ibu untuk mempersiapkan makan 

malam. Biasanya kami makan jam 8 malam. Setelah itu kami 

mempersiapkan rencana mengajar untuk keesokan hari selama 30 menit. 

Pukul 9.00 malam saya sudah tidur untuk beristirahat. Jika musim hujan, 

saya relatif punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri karena tidak perlu 

berjalan ke mata air mencari air. Saya cukup melakukan penampungan air 

hujan di rumah saja.‖ 

Anna Paji Djera, Guru SDN Wunga, Kampung Tana Rara-rata, 26 Februari 

2008. 
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Kesulitan untuk memperoleh akses terhadap prasarana 

kesehatan juga dialami masyarakat. Di desa ini terdapat 1 gedung 

Polindes, tetapi sudah rusak karena tidak pernah digunakan. Satu 

orang bidan yang pernah ditempatkan di wilayah ini sudah kembali 

ke kota oleh karena tidak tahan dengan kesulitan tinggal di daerah 

kering dan sulit ini. 

 

―Karena bidan sudah tidak ada lagi, kalau ada yang 
melahirkan, ditolong oleh dukun. Kalau sakit ringan, kami 
cukup berobat ke orang pintar, Boku Yanggu, yang tinggal 
di Kampung Lai Ngodu. Biasanya setelah dia hamayangu 
atau sembahyang kepada Marapu, dia akan memberikan 
kami ramuan dari daun-daunan dan kulit atau akar pohon 
sebagai obat. Ampas ramuan tersebut akan di hamayangu 

lagi setelah orang yang ditolong sembuh. Tetapi kalau sakit 
yang cukup berat, kami pergi ke Puskesmas di Kapunduk 
yang tersedia dokter dan perawat. Saat ini seminggu sekali 
ada dokter dari Puskesmas Kapunduk yang datang melayani 
kami di POD yang bangun oleh WVI. Pelayanannya 
terutama untuk balita.‖ (Kahi17) 

  

 Keadaan di Kampung Wunga ini seringkali terabaikan oleh 

karena jarak yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten sebagai pusat 

pemerintahan daerah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan 

jarak yang jauh, sangatlah terbatas bagi masyarakat di Kampung 

Wunga untuk berkomunikasi dengan patron mereka di kota, atau 

dengan representasi mereka di DPRD. Keterbatasan ini sering kali 

menyulitkan masyarakat untuk ‖mengadukan‖ berbagai persoalan 

yang mereka hadapi. 

 

                                                
17  Wawancara dengan Kahi, Anggota Masyarakat, Kampung Lai Ngodu, 8 

Februari 2008. 
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 ―Setiap kali pemilu, kita hanya sering dikasih janji-janji saja 
oleh orang luar yang datang melakukan kampanye di 
Kampung Wunga. Tetapi setelah pemilu, tidak satupun yang 
jadi kenyataan. Lebih baik kita menunggu apa kata orang tua 

di Waingapu atau kita cenderung memilih kepada siapa yang 
mau memberi kita uang. Kita ini orang miskin, jadi kalau 
ada yang mau memberi uang, kita terima saja walaupun 
tidak banyak.‖ (Keba Tundu18) 

‖Kalau saya dengar apa kata orang tua di Wingapu saja. 
Mereka yang lebih tau mana yang paling baik. Toh kalau 
kita susah, orang tua di Waingapu yang bisa lihat sama kita. 
Dari pada kita percaya sama orang yang tidak kita kenal. 

Tiba-tiba saja dia datang untuk suruh pilih mereka punya 
orang. Nanti kalau kita susah, tidak tau dorang ada dimana. 
Kalau dorang kasih uang, terima saja. Tetapi kalau pilih, ya 
itu tadi, tunggu orang tua di kota saja bilang apa.‖ (Hamu19) 

 

Pengakuan di atas menunjukkan pilihan politik penduduk 

umumnya lebih merujuk pada pilihan patron di kota yang memiliki 

hubungan dengan mereka di Kampung Wunga. Mereka sendiri 

cenderung menempatkan diri sebagai client yang patuh pada 

dinamika sosial politik dari para patron di kota. Akan tetapi 

kesetiaan pada patron ini bisa saja ―dikalahkan‖ oleh praktek money 

politic yang sangat mudah berkembangkan karena kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang sangat miskin. Kondisi ini mencerminkan 

Pemilu atau Pilkada dapat ‖terperosok‖ hanya sebagai sumber 

ekonomi jangka pendek bagi penduduk. 

  

                                                
18  Wawancara dengan Keba Tundu, Anggota Masyarakat, Kampung Oka 

Hapi, 8 Februari 2008. 
19

  Wawancara dengan Hamu, Aparat Desa Wunga, Kampung Kalekat, 8 

Februari 2008. 
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3.4. Keadaan Pangan dan Konsumsi 

Sebagai daerah pertanian lahan kering, tanaman pangan utama yang 

diusahakan penduduk Desa Wunga adalah jagung dan ubi kayu. Di 

samping itu beberapa rumah tangga juga mengusahakan sorgum 

(jagung rote) serta padi ladang gogo dalam jumlah yang relatif kecil. 

Tanaman pangan yang diusahakan ini semuanya untuk memenuhi 

kebutuhan pangan rumah tangga. Apabila mengalami kekurangan, 

maka penduduk akan mengusahakan beras, jagung dan ubi kayu 

dengan cara membeli atau barter (mandara), serta mencari dan 

mengolah ubi hutan atau iwi (Dioscorea spp.). 

Dari tahun ke tahun, hasil panen tanaman pangan penduduk 

sering kali tidak mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga, 

bahkan mengalami kegagalan panen total yang berujung pada 

kelaparan yang berkepanjangan. Curah hujan yang rendah dan hama 

tanaman merupakan dua faktor penyebab utama. Disamping itu, 

rendahnya produktivitas hasil panen juga berhubungan dengan 

terbatasnya areal tanaman pangan yang cukup subur dengan lapisan 

top soil yang relatif memenuhi syarat tanaman jagung. Hal ini juga 

terkait dengan kemampuan penduduk mempersiapkan lahan untuk 

ditanam. Kondisi fisik tanah yang keras dan berbatu merupakan 

faktor penghambat perluasan area tanam. Pendeknya curah hujan 

mengakibatkan penduduk harus melakukan pembalikan tanah 

sebelum turun hujan atau pada saat tanah masih dalam kondisi kering 

dan keras. Periode hujan yang cukup bagi kegiatan bercocok tanam, 

tiga bulan. Sementara itu usia jagung juga tiga bulan. Pergeseran 

waktu tanam akan berdampak pada kekurang air pada tanaman 

jagung yang ditanam terlambat. 

Pola konsumsi masyarakat sangat bergantung pada produksi 

tanaman pangan rumah tangga. Apabila hasil panen cukup baik, 
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maka sepanjang tahun penduduk makan jagung, diselingi makan nasi 

pada bulan Mei s/d Juli (sebagai hasil penjualan kacang) dan makan 

ubi kayu pada bulan Agustus s/d Desember. Bila hasil panen kurang 

bagus, penduduk akan makan jagung dari Maret sampai  November, 

diselingi makan nasi pada bulan Mei s/d Juli (sebagai hasil penjualan 

kacang tanah) dan Desember s/d Februari (sebagai hasil penjualan 

ikan atau ternak), selingan ubi kayu pada bulan Agustus s/d 

Desember, selingan iwi (Dioscorea spp.) pada bulan Desember s/d 

Februari, atau selingan jagung (sebagai hasil mandara). Apabila 

penduduk mengalami kegagalam panen total, maka penduduk makan 

jagung, ubi kayu, dan nasi yang dibeli dari hasil penjualan ternak, 

ikan, hasil mandara, atau beras hasil bantuan dari pemerintah dan 

NGO. Pada rentang waktu November s/d Januari awal, penduduk 

juga akan mengupayakan ubi hutan (iwi). Secara terperinci, pola 

makan dipaparkan secara tabular pada tabel 3.1. 
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Tabel – 3.1. 

Jenis Pangan yang Dikonsumsi Penduduk Menurut Kondisi Panen dan Cara Pengupayaannya Per Bulan 

di Desa Wunga, Kec. Haharu, Kab. Sumba Timur 

NO. JENIS PANGAN 
BULAN 

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

PANEN BERHASIL 

1. Jagung             Usaha kebun 

 Selingan  

2. Beras             Beli 

3. Ubi Kayu             Usaha kebun 

4. Iwi             Usaha hutan 

PANEN KURANG BERHASIL 

1. Jagung             Usaha kebun 

            Beli/Mandara 

 Selingan  

2. Beras             Beli/Mandara/Bantuan 
Pemerintah-NGO 

3. Ubi Kayu             Usaha kebun 

4. Iwi             Usaha hutan 

GAGAL PANEN 

1. Jagung             Beli 

            Mandara 

 Atau  
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NO. JENIS PANGAN 
BULAN 

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

2. Beras             Beli/Bantuan Pemerintah-NGO 

 Selingan  

3. Ubi Kayu             Beli 

4. Iwi             Usaha hutan 

Sumber : Diolah dari sejumlah wawancara dengan penduduk Desa Wunga. 

Catatan :  = ada makanan 
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Tabel 3.1. menggambarkan pada saat mengalami kegagalan 

panen, pemerintah dan NGO memainkan peranan yang sangat 

penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Fenomena 

ini terutama terjadi sejak bergulirnya Program Raskin atau beras 

untuk orang miskin. Satu sisi hal ini menunjukkan munculnya satu 

―dewa penolong‖ baru bagi masyarakat, tetapi pada sisi lain hal ini 

justru mengancam kedaulatan pangan masyarakat. Masyarakat 

Wunga tidak akan pernah mencapai kedaulatan pangan dengan beras 

karena lingkungan sekitarnya yang tidak memungkinkan mereka 

untuk menanam beras. Hal ini hanya dapat terjadi dengan tanaman 

jagung sebagai tanaman utama mereka.   

Pengolahan terhadap jenis pangan sangatlah terbatas, yakni 

jagung dijemur selama tiga hari, ditumbuk hingga halus, kemudian 

dipisahkan antara jagung dan ampasnya. Pada masa-masa paceklik, 

pemisahan ini tidak dilakukan dan keduanya dikonsumsikan. 

Hasilnya ditanak seperti memasak nasi. Sementara itu ubi kayu, 

setelah dikeringkan dengan cara dijemur selama beberapa hari, 

ditumbuk hingga halus, kemudian dikukus sebagai bahan makanan. 

Terkadang, jagung yang ditumbuk dicampur dengan beras untuk 

kemudian ditanak menjadi nasi jagung. Makanan dasar ini sesekali 

dilengkapi dengan lauk ikan kering dari hasil tangkapan sendiri, 

daging Ayam atau daging Babi (khususnya pada saat upacara adat 

atau kedatangan tamu penting), serta Sayur Bayam, Pucuk Labu, 

Paria dan Daun Pepaya pada musim hujan (Desember s/d Maret), 

atau Daun Singkong pada musim tanam Ubi Kayu (Maret s/d Mei). 

 

―Boleh dibilang, kami jarang sekali makan sayur karena 
hanya terbatas pada musim hujan saja. Itupun kalau hujan 
cukup banyak. Penanaman-pun relatif tidak banyak, yakni 

pada pekarangan di sekitar rumah. Di kebun lebih dibanyak 
dimanfaatkan untuk tanam jagung dan ubi kayu sebagai 
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sumber makan utama kami. Sayur yang kami makan dari 
kebun sendiri hanya bayam, pucuk labu, buah labu, paria 
dan daun, buah serta bunga pepaya.‖ (Anna Paji Djera20) 

 

3.5. Kesimpulan 

Paparan di atas menggambarkan tingkat kesulitan hidup Masyarakat 

Wunga yang sangat tinggi. Rendahnya curah hujan serta kondisi 

fisik tanah yang keras dan tidak subur merupakan tantangan paling 

besar dalam usaha pertanian masyarakat. Kondisi masyarakat 

semakin sulit oleh karena terbatasnya akses masyarakat terhadap 

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, serta akses 

terhadap pasar sebagai tempat berjualan dan membeli kebutuhan 

hidup masyarakat. 

 Berbagai tantangan ini memberikan pengaruh secara 

langsung terhadap kemampuan masyarakat mencukupi kebutuhan 

pangan rumah tangga. Masyarakat harus mensiasati berbagai 

keterbatasan ini guna menjamin kelangsungan hidup mereka saat ini 

hingga masa-masa mendatang. Hal ini antara lain dilakukan melalui 

optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber daya alam lainnya yang 

dimiliki masyarakat, seperti peternakan, perikanan laut dan 

pemanfaatan sumber daya hutan. 

 Terlepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi, Masyarakat 

Wunga memilih untuk tetap mempertahankan kehidupan mereka di 

wilayah kering dan sulit ini. Kesulitan di atas tidak mendorong 

mereka untuk beralih dari wilayah ini dan mencari penghidupan ke 

tempat yang relatif lebih dapat menopang kehidupan mereka. Usaha 

pemerintah untuk mengalihkan ke tempat yang lebih baik melalui 

                                                
20  Wawancara dengan Anna Paji Djera, Guru SDN Wunga, Kampung Tana 

Rara-rata, 26 Februari 2008. 
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program resetlement, tidak diminati Masyarakat Wunga. Mereka 

lebih memilih untuk menetap dan terus mempertahankan kehidupan 

mereka di wilayah Wunga dengan segala keterbatasan yang ada. 

  




