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Bab Empat 

Menangkap Air Kehidupan 

di Daerah Kering 
 

 

 

4.1. Air Yang Terbatas 

Air merupakan salah satu sumber kehidupan umat manusia, baik 

untuk kebutuhan minum maupun untuk mengusahakan pertanian 

sebagai sumber makanan manusia. Terbatasnya ketersediaan salah 

satu sumber kehidupan ini akan memberikan pengaruh terhadap 

kelangsungan hidup manusia, terutama pada masyarakat yang 

menopang kebutuhan pangan rumah tangga dari usaha pertanian 

secara mandiri, sebagaimana halnya pada Masyarakat Wunga. 

Keterbatasan air merupakan gambaran dominan wilayah 

Wunga. Dengan rentang waktu curuh hujan antara 2-3 bulan dalam 

setahun dan bentangan alam yang dominan padang sabana kering, 

menyebabkan air menjadi barang langka yang sangat mahal. Tidak 

jarang pada puncak kekeringan, masyarakat harus membeli air dari 

mobil tanki yang kerap datang ke Wunga, untuk memenuhi 

kebutuhan minum dan masak. Diluar musim hujan, masyarakat Desa 

Wunga Timur harus berjalan sejauh 3 km, menuruni jurang terjal 

sedalam 104 meter, hanya untuk mendapatkan 15 - 20 liter air bersih 

dari sebuah kolam mata air di dasar jurang yang hanya berdiameter 

50 cm. Seseorang akan mengalami kesulitan mengambil air lebih 

dari jumlah tersebut oleh karena harus memanjat tebing yang curam. 

Terkadang seorang perempuan harus menjunjung ember yang berisi 
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air 15 liter, oleh karena satu tangannya harus membawa pakaian 

yang baru dicuci, dan satu tangannya harus digunakan untuk 

memegang tangga yang digunakan untuk memanjat tebing jurang. 

Sementara itu bagi masyarakat di Wunga Barat, mereka 

harus berjalan sejauh 4 Km untuk mendapatkan kebutuhan air masak 

dan minum. Pada musim hujan, masyarakat desa harus rela 

mengkonsumsikan air hujan, baik yang dikumpulkan dari aliran air 

dari bumbungan rumah, maupun yang dikumpulkan dari way 

kulup21. Sejak tahun 2003, tampungan air dari kucuran atap rumah 

jarang dilakukan lagi karena masyarakat Wunga mendapat alternatif 

tempat penyimpanan air dari sebuah lembaga non pemerintah World 

Vision Indonesia (WVI), yakni beberapa bak penampung air yang 

pada bagian atasnya dibuat penampang untuk ‖menangkap‖ air. Air 

yang tertangkap kemudian dibuat saluran masuk ke bak penampung 

pada bagian bawah nya. Pada musim kering panjang (saat debit air di 

mata air menjadi sangat kecil), bak-bak tersebut juga dimanfaatkan 

untuk menampung bantuan air yang didistribusi secara reguler oleh 

Pemerintah Daerah dan WVI dengan menggunakan Mobil Tanki 

khusus untuk bantuan air bersih. 

Air merupakan barang langka yang sulit didapat, untuk itu 

masyarakat harus ‖menangkap air‖ untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup mereka. Paling tidak ada tiga sumber air utama 

yang digunakan oleh masyarakat Desa Wunga, baik untuk makan, 

minum, mandi, mencuci, maupun untuk kebutuhan usaha pertanian 

                                                
21  Way Kulup adalah Lubang-lubang batu di daerah padang  yang sengaja 

dibersihkan untuk menampung air hujan. Apabila lubang telah penuh 
oleh air hujan, lubang tersebut ditutup dengan batu untuk menghindari 
penggunaan oleh ternak seperti Sapi, Kuda, dan Kambing. Ukuran way 
kulup sangat bervariasi, dari yang daya tampung 20-40 liter (2 – 3 

ember), sampai dengan 200 liter (1 drum). 
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dan peternakan. Tiga sumber air itu adalah Mata Air, Air Hujan dan 

Danau Payau.  

 

4.2. Sumber-Sumber Air Kehidupan 

Mata Air 

Mata air merupakan sumber air utama yang dimanfaatkan 

masyarakat Desa Wunga pada saat musim kering, antara bulan 

februari/Maret sampai dengan Oktober/November. Empat mata air 

yang dapat dimanfaatkan, yakni mata air Lendi dan mata air 

Waikab‘ba yang berada di wilayah administrasi Desa Wunga dan 

mata air Horak serta mata air Katerik yang berada di Desa Napu 

(desa tetangga yang berada sebelah selatan Desa Wunga). 

Mata air Lendi dimanfaatkan masyarakat yang berada di 

bagian timur Desa Wunga, yakni:  

(a) Kampung Tanarara 

(b) Kampung Lai Ngodu 

(c) Kampung Oka Hapi 

(d) Kampung Katiku Utang 

(e) Kampung Wai Moru 

Mata air Katerik, dimanfaatkan masyarakat yang berada di 

wilayah Barat Desa Wunga, yakni : 

(a) Kampung Pameti Randi 

(b) Kampung La Oka Ndjara 

(c) Kampung Uma Paohi 
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(d) Kampung Markoki 

(e) Kampung Kokur 

(f) Kampung Luku Katabu 

(g) Kampung Kalaikat 

(h) Kampung Rewona 

(i) Kampung Koru Mbembu 

(j) Kampung Paraingu 

Mata air di Horak (Napu) dimanfaatkan juga masyarakat di 

wilayah barat Wunga, yakni : 

(a) Kampung Walakari 

(b) Kampung Wai Pakondja 

(c) Kampung Paraingu 

Sementara itu mata air Waikab‘ba dimanfaatkan semua 

penduduk Wunga yang kebetulan pergi melaut. Sumber air 

Waikab‘ba berada persis di bibir pantai yang akan tertutup bila air 

laut pasang. Pemanfaatannya hanya dilakukan saat air laut surut. 

Selain dimanfaatkan oleh masyarakat yang melaut, sumber air ini 

juga dimanfaatkan Masyarakat Wunga ketika mereka hendak 

mencuci ubi hutan (iwi) untuk menghilangkan getah racun dari ubi 

tersebut. Aliran air di tempat ini relatif lebih besar dibandingkan 

sumber air lainnya yang ada di Desa Wunga sehingga sangat baik 

untuk mencuci ubi hutan. 

Pemilihan sumber mata air yang digunakan berkaitan 

dengan jarak dari setiap rumah ke sumber mata air tersebut. Waktu 

akses rata-rata dari rumah masyarakat yang memanfaatkan mata air 

Lendi sekitar 1 jam perjalanan, ke mata air Horak kurang lebih 2 jam 
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perjalanan, ke Katerik sekitar 2 jam juga. Perjalanan ke Waikab‘ba 

kurang lebih 1 jam dari Wunga Timur dan 2 jam dari Wunga Barat. 

Tingkat kesulitan mendapatkan air pada mata air Lendi lebih sulit 

oleh karena berada dalam Jurang. Pengukuran secara manual yang 

dilakukan dengan menggunakan tali dari ujung tebing hingga ke 

dasar jurang mencapai 104 meter. Sementara itu pada mata air 

lainnya relatif lebih mudah oleh karena berada di tempat yang relatif 

datar. 

Dibandingkan dengan mata air lainnya, debit air di mata air 

Lendi relatif lebih besar. Tingkat pemanfaatannya juga relatif lebih 

tinggi. Semua mata air tersedia pada musim hujan dan musim kering. 

Walaupun sedikit mengalami penurunan debit pada musim kering, 

hingga saat ini keempat mata air yang ada masih dapat memenuhi 

kebutuhan air dari penduduk Desa Wunga yang berjumlah 719 jiwa 

(Tahun 2009). 

Pemanfaatan air dari sumber mata air Lendi, Katerik dan 

Horak adalah untuk masak, minum, cuci, mandi dan minum ternak 

(Babi dan Ayam). Air untuk kebutuhan masak, minum, cuci piring, 

mandi bagi anak-anak dan orang tua, serta minum bagi ternak Babi 

dan Ayam, diambil secara reguler 2 kali dalam sehari, yakni pada 

pagi hari pukul 6 pagi dan sore hari pukul 16.00. Setiap rumah 

tangga umumnya mengambil 20-40 liter pada pagi hari dan 20-40 

liter pada sore hari. Sementara itu air untuk kebutuhan mandi (bagi 

orang dewasa) dan cuci, dilakukan di tempat mata air pada saat 

mengambil air untuk kebutuhan di rumah. Rata-rata kegiatan mandi 

untuk setiap orang dewasa adalah 2-3 kali seminggu dan untuk cuci 

2 kali seminggu. Sementara itu mata air waikab‘ba, karena lokasinya 

yang berada di pinggir pantai dan jaraknya jauh dari wilayah 

pemukiman, lebih banyak digunakan untuk mandi bagi mereka yang 
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pergi melaut dan juga digunakan untuk mencuci iwi (ubi hutan, lihat 

penjelasan iwi sebelumnya) yang baru dikumpulkan dari hutan. 

 

 

Gambar – 4.1. 

Kondisi Jalan ke Sumber Air Lendi di Desa Wunga 

 

Air Hujan 

Air hujan merupakan ‗air berkah‘  bagi penduduk Kampung Wunga 

oleh karena kehidupan mereka sangat bergantung dari ketersediaan 

hujan. Sumber air ini merupakan sumber air utama bagi penduduk 

selama musim hujan baik untuk masak, minum, mandi, minum 

ternak, terutama untuk seluruh usaha pertanian. Setiap kali hujan, 

penduduk akan melakukan kegiatan menampung air di rumah 

dengan ember atau bejana tanah. Jumlah air yang ditampung di 

rumah bergantung dari jumlah tempat yang dimiliki pada setiap 

rumah. Pada saat ini, sejumlah rumah mendapat bantuan dari WVI 
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dalam bentuk bak-bak penampung air hujan, dengan daya tampung 

yang relatif besar. Pada musim hujan, penduduk juga memiliki 

cadangan air di way kulup yang tersebar di padang-padang (lihat 

penjelasan sebelumnya tentang way kulup). Air dari way kulup 

umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan masak oleh 

karena relatif bersih (tersaring secara alamiah dan secara sengaja 

ditutup batu oleh pemiliknya). Air dari tempat ini juga digunakan 

untuk mandi. Pada beberapa tempat, penduduk sengaja membiarkan 

way kulup terbuka agar dapat digunakan oleh ternak yang 

berkeliaran di padang. Air pada tempat ini hanya tersedia sepanjang 

musim hujan. Memasuki musim kering, tempat tersebut ditutup agar 

tidak tercemar kotoran hewan yang bebas berkeliaran di padang-

padang22. Jika penampungan air hujan dirumah dimanfaatkan setiap 

rumah, maka penampungan air di way kulup dimanfaatkan kelompok 

masyarakat yang berada pada satu Kotaku (kumpulan beberapa 

rumah). 

 

―Tahun ini (2008) kami boleh bersyukur karena diberi hujan 
yang cukup banyak. Dalam lima tahun terakhir, baru tahun 
ini hujan turun agak merata hingga 3 bulan. Tahun-tahun 
sebelumnya hanya turun 1 – 2 bulan. Akibatnya tanaman 
banyak yang mati dan kami mengalami gagal panen. 
Mudah-mudahan hujan masih turun sampai bulan Maret 
nanti.‖ (Pundar Panji Djawa23) 

 

 

                                                
22  Sistem beternak, terutama jenis ternak besar di Desa Wunga dan desa-

desa lainnya di Sumba adalah dengan cara melepas di padang. Pada sore 
hari ternak digiring masuk ke kandang mereka yang terletak dekat rumah 
penduduk. Ternak tersebut antara lain Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing. 

23  Wawacara dengan, Pundar Pandji Jawa, Kepala Desa Wunga, Kampung 

Kopu, 7 Februari 2008. 
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Gambar – 4.2. 

Sumber Air ”Way Kulup” di Desa Wunga 

 

Khususnya bagi penduduk di Wunga Barat, terdapat 4 

sumur penampung air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk masak, 

minum dan mandi setelah musim hujan berakhir, serta 1 Cek Dam 

yang dimanfaatkan ternak pada musim kering. Keempat sumur dan 

Cek Dam tersebut berada di Kampung Wai Pakonja. Air yang 

terdapat pada sumur dan Cek Dam mengering pada saat bulan kering 

dan terisi oleh air pada saat musim hujan. 

 Pembuatan tiga sumur ini sudah dilakukan sejak lama oleh 

leluhur di kampung ini. Pengakuan dari orang tertua di kampung 

tersebut (diperkirakan berusia 80 tahun) mengatakan, tiga sumur 

sudah ada sejak dia masih kecil. Sementara itu satu sumur lainnya 

merupakan sumur baru yang dibuat pada tahun 2000 yang lalu. 

Pemanfaatan air sumur hanya boleh dilakukan setelah musim hujan 
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berakhir dan didahului oleh ritual (hamayangu) di Katoda Way. Air 

di sumur maupun cek dam bisa bertahan selama 2 bulan setelah 

hujan berhenti. Air sumur digunakan untuk kebutuhan minum dan 

masak penduduk kampung. Sementara itu air cek dam hanya 

dimanfaatkan oleh ternak peliharaan masyarakat seperti Sapi dan 

Kuda. 

 Data tentang curah hujan di Kampung Wunga tidak 

diketahui dengan pasti oleh karena tidak adanya alat penakar hujan 

yang relatif dekat dengan wilayah ini. Secara kasat mata wilayah ini 

terlihat jauh lebih kering dari beberapa wilayah lainnya di Sumba 

Timur, terutama dengan wilayah-wilayah di bagian selatan. Jika 

dibandingkan dengan data rata-rata curah hujan tahunan di 

Kabupaten Sumba Timur tahun 2008 yang mencapai 912 mm dan 

banyaknya hari hujan yang mencapai 85 hari (Sumba Timur Dalam 

Angka 2009: 33), kemungkinan curah hujan dan hari hujan di 

wilayah ini jauh lebih rendah dari angka tersebut.  

Air Danau 

Air danau Wai Mulung merupakan sumber air alternatif bagi 

penduduk Desa Wunga. Air dari sumber ini dimanfaatkan secara 

terbatas, hanya untuk minum bagi ternak, serta terkadang digunakan 

untuk mandi oleh penduduk yang memiliki penyakit kulit24. 

Pemanfaatan sumber air yang terletak di pinggir pantai sebelah timur 

dari Kampung Wunga ini terbatas oleh karena kondisi air yang payau 

(100 meter dari pantai) serta jarak ke sumber air yang cukup jauh (2 

                                                
24  Wawancara dengan Yeheskiel, Kampung Tambaru, 13 Februari 2008: 

Masyarakat setempat mempercayai bahwa sesorang yang memiliki 
penyakit kudis (pakara), dapat memperoleh kesembuhan apabila mandi 
di danau Wai Mulung. Hal ini diakui oleh yang bersangkutan oleh karena 
dia pernah mengalami penyakit kudis dan sembuh setelah mandi 

beberapa kali di danau ini.  
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jam perjalanan). Tempat ini juga relatif misterius karena konon cerita 

ada penduduk yang meninggal, tersedot lubang air di dasar danau 

yang berhubungan dengan laut dalam25. Hingga saat ini Masyarakat 

Wunga percaya mitos bahwa tempat ini merupakan tempat yang 

keramat. Oleh karenanya mereka menghindari berbicara keras, 

mengungkapkan kata-kata kotor, atau melakukan perbuatan tercela 

di tempat ini. Mereka percaya, kalau hal tersebut dilanggar, mereka 

akan mendapat malapetaka. Hingga sekarang peneliti belum 

mendapatkan bukti dari Masyarakat Wunga yang mengakui apa yang 

mereka percayai pernah terjadi atau tidak. Akan tetapi, saat peneliti 

mengunjungi tempat ini, nampak sekali ketaatan beberapa 

Masyarakat Wunga yang membawa ternak untuk minum di tempat 

ini masih terpelihara dengan baik. Para gembala ternak tersebut 

bahkan lebih memilih berkomunikasi dengan bahasa isyarat 

ketimbang mengungkapkan secara verbal, apalagi melakukan 

tindakan perusakan terhadap lingkungan sekitar. Nampak sekali 

peran mitos sangat efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan 

sekitar sumber air ini. 

 

                                                
25  Laut dalam adalah laut sesudah kepala meting (batas air surut) yang 

berjarak jauh dari bibir pantai (kurang lebih 150 meter). Persepsi 
masyarakat tentang laut dalam sangat menakutkan dan mematikan. Oleh 
karena itu masyarakat lebih banyak memanfaatkan laut dangkal di 
pinggir pantai sebagai sumber penghidupan, seperti ikan dan siput 

(kerang). 
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Gambar – 4.3. 

Danau Payau ”Wai Mulung” di Desa Wunga 

 

4.3. Pengorganisasian dalam Pemanfaatan Air 

Sebagai sumber kehidupan yang relatif terbatas, aspek 

pengorganisasian dalam pemanfaatannya menjadi sangat penting, 

terutama dalam memberikan jaminan akses kepada seluruh 

masyarakat yang ada di Desa Wunga, bahkan di desa sekitarnya 

yang memanfaatkan sumber air tersebut. 

 Dalam kepercayaan Marapu yang diyakini oleh hampir 

seluruh masyarakat Desa Wunga, air merupakan milik Alkhalik 

sebagai sumber kehidupan dan menjadi berkat yang diberikan 

kepada mereka melalui perantara Marapu (leluhur). Berkat ini sangat 

dipengaruhi hubungan atau relasi manusia dengan Marapu dan 
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Tuhan serta relasi manusia dengan alam. Ketekunan dalam berdoa 

(hamayangu) dan menghindari segala pantangan yang ada, diyakini 

Marapu akan memberkati mereka melalui hujan yang berlimpah, 

serta mata air yang tidak pernah kering. 

 Merujuk pada pemahaman ini, pemanfaatan sumber air 

selalu diawali dengan ritual besar (hamayangu mangajung) yang 

diawali sekitar sebulan sebelum musim hujan tiba (akhir bulan 

Oktober). Ritual besar ini dilakukan seluruh kabihu di kampung 

besar (Paraingu) dengan tujuan memohon kepada Marapu untuk 

memberikan curah hujan yang cukup, memberkati usaha pertanian 

mereka, menghindari dari segala macam hama tanaman, mencukupi 

makan bagi mereka, serta memberikati kehidupan mereka pada 

umumnya. Ritual besar ini dipimpinan oleh tokoh-tokoh kabihu (clan 

atau marga) serta juru hamayangu (Wunang). 

 Ritual pemanfaatan air kemudian akan dilakukan pada awal 

musim kemarau, yakni pada saat masyarakat akan memanfaatkan 

sumur di Wai Pakonja dan mata air di Lindi dan Horak. Ritual ini 

berkaitan dengan permohonan ijin masyarakat dalam memanfaatkan 

sumber air tersebut kepada Marapu. Ritual ini dipimpin juru 

sembahyang (Wunang) serta tokoh kabihu yang memiliki tanggung 

jawab untuk urusan air. 

 Setelah ritual dilakukan, pemanfaatan air dapat dilakukan 

seluruh masyarakat secara bertanggung jawab, terutama dalam 

memanfaatkan sumur dan mata air. Tidak ada batasan air yang dapat 

diambil setiap rumah tangga, tetapi kecukupan mendapatkan air 

setiap rumah tangga menjadi perhatian bersama. Hal ini dapat terjadi 

dengan baik oleh karena umumnya waktu pengambilan air di Sumur 

atau mata air dilakukan dalam waktu yang relatif sama, yakni pada 

pagi hari dan sore hari. Pembagian air yang telah dibawah ke 
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kampung juga kerap dilakukan, terutama pada keluarga-keluarga 

yang telah berusia lanjut atau yang sakit. 

 Selain aspek keadilan dalam mendapatkan dan 

memanfaatkan sumber air tersebut, masyarakat Desa Wunga juga 

memiliki aturan tidak tertulis dalam menjaga kelangsungan 

ketersediaan air pada sumber-sumber air tersebut. Seluruh wilayah di 

sekitar sumber air tersebut merupakan wilayah keramat, tempat yang 

dipercayai sebagai milik Marapu yang harus dipelihara. Penebangan 

pohon ataupun perubahan bentuk tempat seperti penggalian lubang 

merupakan pantangan, atau dapat dilakukan setelah dilakukan 

hamayangu secara khusus. 

 Pada waktu-waktu tertentu saat masyarakat mengalami 

kekurangan hujan atau mengecilnya mata air, dipercayai oleh 

masyarakat sebagai akibat dari adanya gangguan hubungan manusia 

(individu atau masyarakat) dengan Marapu dan Alkhalik yang 

mereka yakini. Hubungan ini harus dipulihkan melalui hamayangu 

secara khusus. 

 Paling tidak hingga saat ini dapat dicatat empat pantangan 

yang pernah dipercayai atau masih dipercayai oleh seluruh 

Masyarakat Wunga berkaitan dengan wilayah-wilayah keramat di 

sumber-sumber air yang ada: 

(a) Pantangan untuk tidak boleh menebang pohon di wilayah sekitar 

sumber air. Dipercayai, apabila pohon tersebut ditebang tanpa 

ijin (melalui hamayangu), akan mengakibatkan sumber air 

menjadi kering. Hingga saat ini belum diketemukan pelanggaran 

terhadap pantangan ini. Secara logis pantangan ini dapat 

dipahami mengingat pohon yang berada di sekitar sumber air 

merupakan bagian penting yang mengikat air di tempat tersebut. 
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(b) Pantangan untuk tidak boleh membawa Sampo atau pencuci 

rambut. Dipercayai, apabila membawa Sampo akan 

menyebabkan air menjadi kering. Pelanggaran terhadap 

pantangan ini dipercayai juga akan membawa kesulitan atau 

melapetaka bagi yang melanggar. Secara logis, kemungkinan 

pantangan ini berkaitan dengan penggunaan air secara 

berlebihan jika menggunakan Sampo. Adalah logis dengan 

kondisi kuantitas air di sumber-sumber air yang sangat terbatas, 

mendorong masyarakat mengembangkan mekanisme untuk 

membatasinya. Pantangan ini sebenarnya relatif baru jika 

dibandingkan dengan pantangan lainnya. Menurut Pundar Pandji 

Jawa26, pantangan ini ada sejak 20 atau 30 tahun lalu. Pada masa 

kecilnya, pantangan ini belum ada. Menurutnya, tidak diketahui 

secara persis juga siapa yang memulai pantangan ini. 

(c) Pantangan untuk tidak boleh berbicara kotor dan berbicara keras 

di wilayah sekitar sumber air. Komunikasi hanya dapat 

dilakukan melalui isyarat mulut atau gerakan tangan. 

Pelanggaran terhadap pantangan ini dipercayai akan membawa 

kesulitan atau malapetaka bagi yang melanggar. Pelanggaran 

terhadap pantangan di wilayah sekitar sumber air juga belum 

diketahui. Secara logis pantangan ini kemungkinan berkaitan 

dengan upaya untuk mengkondisikan suasana sakral dan 

keramat di wilayah ini sehingga lebih menjamin efektivitas 

pelaksanaan pantangan tidak boleh menebang pohon yang dapat 

mengganggu keberadaan mata air atau pantangan membawa 

Sampo yang dapat mendorong pemanfaatan air secara 

berlebihan. 

                                                
26  Wancara dengan Pundar Pandji Jawa, Kampung Kopu, 3 Juli 2010. 
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(d) Pantangan untuk tidak boleh membawa Kain Kombu (tenun ikat 

untuk laki-laki). Dipercayai, apabila membawa Kain Kombu 

akan memancing ular untuk keluar dari sarang mereka. 

Pelanggaran dari pantangan ini akan menyebabkan kecelakaan 

bagi yang melanggar, yakni digigit ular. Saat ini, pantangan 

membawa Kain Kombu ini sering dilanggar sejumlah orang. 

Akan tetapi, dampaknya yang dapat memancing ular keluar dari 

sarangnya tidak terbukti. Pelanggaran ini terutama dilakukan 

oleh anak-anak muda. Sementara itu untuk kalangan orang tua, 

masih sangat dipercayai. Ketika pelanggaran atau pantangan ini 

dikonfirmasikan kepada salah satu tokoh adat (Wunang Meha), 

yang bersangkutan hanya menjawab pendek, ―saatnya akan 

tiba―. Artinya ada kepercayaan yang masih kuat dibalik itu 

bahwa malapetaka itu akan terjadi bagi mereka yang melanggar. 

 

Sampai saat ini, nampak bahwa Masyarakat Wunga 

berterima dengan kondisi kesulitan air yang sangat ―intim― dengan 

mereka. Mereka mahami bahwa kondisi ini adalah sesuatu yang 

―given― yang tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan, 

sebagaimana mereka mempercayai begitu saja mitos tentang belut 

yang menggambarkan kekeringan di wilayah mereka sebagai sebuah 

akibat dari apa yang sudah dilakukan para leluhur mereka (lihat Box 

4.1). Sikap ini nampak dari tanggapan semua peserta FGD atau 

diskusi kelompok27 terhadap pertanyaan ―apakah kekeringan dan 

kesulitan air yang dihadapi Masyarakat Wunga akan mendorong 

mereka untuk berpindah ke wilayah lain yang memiliki sumber air 

yang lebih banyak?― Semua menyepakati bahwa hal ini memang 

                                                
27

  FGD dengan tokoh adat dan tokoh Masyarakat Wunga, yakni: Pundar 

Pandji Jawa, Mehang Tana, Yohanis Ratu Praing, Tundu Njuruhapa, 

Wau Dangu Ramba dan Mbera. 21 Februari 2008, di Kampung Kopu. 
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masalah untuk mereka dan selalu menyulitkan mereka, tetapi 

masalah ini bukanlah sesuatu yang sangat penting yang 

mengharuskan mereka untuk pindah. Permasalahan air ini dipandang 

sebagai bagian dari kehidupan yang mereka harus jalani. 

 

Box 4.1. Kasus Mitos Belut 

Dahulu kala, saat leluhur pertama kali datang dan mendarat di wilayah ini, 

mereka berhasil  menangkap seekor belut di Mata Air Lendi. Belut tersebut 

dibawa ke Danau Kalambar Cuna untuk dibelah, kemudian dagingnya di 

bagi-bagikan kepada para leluhur yang kemudian pergi menyebar ke 

berbagai pelosok pulau Sumba.  

Sesampai di tempat masing-masing, para leluhur kemudian menjemur 

daging belut tersebut. Tetesan minyak dari daging belut tersebut kemudian 

dipercayai berubah menjadi sumber air. Tempat-tempat tetesan menjadi 

Mata Air sebagai sumber kehidupan masyarakat di setiap wilayah tersebut. 

Hal ini tidak terjadi di wilayah Wunga oleh karena para leluhur yang 

menetap di Wunga, mereka tidak menjemur daging belut tersebut, tetapi 

menyimpan daging tersebut kedalam Kadoru (bambu) yang tertutup. 

Akibatnya, minyak belut tidak tersalurkan, tetapi tertampung di dalam 

Kadoru. Hal ini kemudian dipercayai sebagai penjelasan mengapa di 

wilayah lain di sekitar Wunga terdapat Mata Air, dan tidak untuk di wilayah 

Wunga hingga saat ini.  

(Ditulis kembali oleh Peneliti sebagai hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Kahi, 8 Februari 2008 di Kampung Lai Ngodu) 

 

4.4. Kesimpulan 

Paparan di atas menunjukkan kekurangan air berdampak secara 

langsung pada kehidupan masyarakat. Terutama kekurangan air 

hujan, tidak saja memberikan pengaruh terhadap keberadaan mata 

air, tetapi juga secara langsung berdampak pada ketersediaan pangan 
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rumah tangga. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan 

tanaman pangan mati atau hasil panen yang tidak terlalu optimal. Itu 

berarti mempengaruhi ketersediaan dan keamanan pangan rumah 

tangga selama 1 tahun. Jarak yang cukup jauh serta lokasi mata air 

yang sulit dijangkau, menyebabkan jumlah air yang diambil menjadi 

sangat terbatas. Hal ini menyebabkan penggunaan air menjadi sangat 

selektif hanya untuk kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan seperti 

masak dan minum. Mandi dan cuci menjadi tidak rutin. 

Kesulitan yang mereka hadapi ini mendorong Masyarakat 

Wunga untuk mengembangkan mekanisme budaya untuk 

memanfatkan dan membagi air secara turun temurun, dan masih 

ditaati hingga saat ini. Hal ini tergambar dari ketaatan mereka 

menyelenggara ritual-ritual pemanfaatan air kepada Marapu. 

Bersama dengan mitos yang dilekatkan pada sumber-sumber air 

yang ada, penyelenggaraan ritual kepada Marapu juga sekaligus 

menjadi mekanisme untuk mempertahankan keberadaan dan 

keberlanjutan sumber-sumber air yang ada. Ini menggambarkan 

peran Marapu dalam membagi air secara baik, serta 

mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan dari sumber-sumber 

air yang ada. 

Kesulitan air yang dihadapi Masyarakat Wunga juga 

menjadi perhatian pemerintah daerah melalui pengadaan mobil tanki 

air bersih yang pada musim kemarau panjang (terutama bulan 

Oktober dan November), secara rutin menjual air bersih dengan 

harga yang murah kepada Masyarakat Wunga. Hal ini 

menggambarkan adanya peran pemerintah walaupun terbatas pada 

bantuan air saat masyarakat mengalami kesulitan air. Pemerintah 

belum terlibat lebih jauh pada usaha untuk mempertahankan 

keberadaan sumber air secara berkelanjutan.  
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Terlepas dari kesulitan air yang dihadapi, Masyarakat 

Wunga tetap mempertahankan kehidupan mereka di wilayah yang 

kering dan sulit ini. Jarak Kampung Wunga dengan daerah aliran 

Sungai Kadahang hanya 7,5 Km. Seharusnya jarak ini relatif tidak 

berarti bagi Masyarakat Wunga yang terbiasa berjalan kaki 

mengambil air di mata air Lendi dan Horak. Umumnya mereka 

berjalan 10 Km (pulang pergi) pada pagi hari dan 10 Km (pulang 

pergi) pada sore hari. Dengan demikian setiap hari mereka biasa 

berjalan 20 Km untuk ―menangkap― air kehidupan. Ikatan dengan 

Paraingu Wunga jauh lebih kuat karena Marapu sebagai pusat 

kehidupan mereka ada di tempat tersebut.  

. 

 

 




