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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan yang 
Maha Esa oleh karena perkenannya Dinas Periwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah telah menerbitkan 
buku dengan judul “Ritual Adat, Warisan Budaya Yang 
Tersembunyi ”, Buku buku ini disusun berdasarkan hasil survey 
dan wawancara yang cukup panjang kepada beberapa Nara 
Sumber yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap Benca 
Cagar Budaya tak benda yakni Ritual Tauna Usu Manua, 
Ritual Purung Ta Kadonga Ratu, Ritual Purung Ta Liang 
Marapu, dan Hodu Tairi namun untuk kesempurnaannya 
masih memerlukan adanya penelitian lebih lanjut dari 
lembaga lain lebih mendalam. Materi yang disajikan dalam 
buku ini menarasikan secara singkat terkait cerita masa lalu 
terkait pelaksanaan ritual adat tersebut.

Buku ini di maksudkan sebagai sarana dan pedoman 
praktis yang selanjutnya dapat diinformasikan kepada 
generasi maupun masyarakat lainnya yang membutuhkan, 
selanjutnya buku ini diharapkan akan menambah wawasan 
dan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif bagi para 
peneliti selanjutnya.
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Guna kelengkapan data dalam kerangka penulisan narasi 
Tim melakukuan penelusuran ke beberapa kampung untuk 
dilakukan pengambilan gambar tempat pelaksanaan ritual 
adat yakni 1. Kampung Adat Deri Kambajawa, 2. Kampung 
Situs Laitarung, 3. Kampung Adat Wawarongu, 4. Kampung 
adat Padabbar/Tangairi, sekaligus dilakukan wawancara 
langsung kepada beberapa narasumber yang sengaja dipilih 
dan anggap memiliki pengetahuan tentang ritual adat. 

Penulisan Narasi Empat Ritual Adat ini dapat diselesaikan 
tidak terlepas dari kerja sama Tim dari Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan serta dukungan data yang diberikan oleh 
beberapa nara sumber. 

Akhirnya dalam kesempatan ini disampaikan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi penuh 
terlebih kepada para Narasumber untuk menghimpun dan 
menyusun buku ini. Kami sangat menyadari bahwa dokumen 
Narasi tentang keempat ritual adat ini masih jauh dari 
kesempurnaan. 

Demikian, semoga buku ini bisa bermanfaat dan menjadi 
pengetahuan anak, cucu dan generasi selanjutnya. 

Waibakul, Agustus 2020 
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sumba Tengah

Drs. DANIEL G. SABARUA
Pembina Utama Muda

NIP. 19601201 199010 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradi-
sional yang masih dianggap memiliki nilai – nilai dan relevan 
dengan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain sebagai 
usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah 
nenek moyang, juga merupakan perwujudan kemampuan 
manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap 
alam dan lingkungannya (hasil pertanian). Upacara adat erat 
kaitannya dengan ritual – ritual adat keagamaan atau disebut 
juga dengan ritus. Pelaksanaan upacara adat atau ritual adat 
yang didasari adanya kekuatan gaib masih tetap dilakukan 
oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, baik ritual 
adat kematian, ritual syukuran, ritual tolak bala dan di Sumba 
lebih dikenal dengan ritual adat Marapu.

Kabupaten Sumba Tengah merupakan daerah yang 
memiliki nilai adat dan budaya yang sangat kuat, hal ini dapat 
dilihat dari banyaknya cagar budaya berupa perkampungan 
adat, bangunan bersejarah, kuburan megalitik serta ritual 
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adat dengan lantunan syair – syair adatnya sangat memukau. 
Hubungan dengan upaya pengembangan, pemajuan ke-
pariwisataan di Kabupaten Sumba Tengah maka tentu 
modal paling besar yang dimiliki saat ini adalah bagaimana 
memanfaatkan (Merevitalisasi) potensi adat dan budaya 
berupa cagar budaya Kampung – kampung adat, Kuburan 
Megalitik dan Ritual Adat sebagai daya tarik wisata berbasis 
budaya. Dalam upaya Pemajuan Kebudayaan telah diperkuat 
dengan adanya komitmen Pemerintah Pusat dengan diter-
bitkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan sehingga juga akan menjadi tanggung-
jawab semua stake holder disetiap daerah untuk meng-
hidupkan kembali nilai adat dan budaya lokal sebagai warisan 
leluhur untuk tetap dilestarikan. 

Cagar Budaya menurut Undang – Undang Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah Cagar Budaya 
ber sifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan 
Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya 
dan Kawasan Cagar Budaya baik yang di darat maupun di 
air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena dianggap 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan Kebudayaan.

 Benda, Bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai 
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur 
Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
2. Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun.
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3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dana tau Kebudayaan.

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian 
bangsa. 
Pemahaman kampung bukan sekedar kampung biasa 

namun memiliki peran sebagai sebuah institusi sosial dan 
keagamaan dimana tanpa adanya sebuah Pemerintahan Formal 
pada masa lampau secara adat budaya di kampung – kampung 
sudah mengenal adanya tatanan sosial (Pemerintahan Tra-
disional) berdasarkan Rumah – rumah adat yang ada, adat dan 
budaya juga menjadi jati diri dari masyarakat itu sendiri. Pada 
umumnya di Sumba tidak mengenal yang namanya desa adat 
yang ada kampung adat dimana disetiap kampung secara adat 
budaya tatanan pemerintahannya diatur berdasarkan Rumah, 
jadi setiap rumah dalam perkampungan tersebut memiliki 
tugas dan tanggungjawabnya masing – masing. Pada masa 
lampau para leluhur masih menganut aliran kepercayaan atau 
penghayat kepercayaan yang disebut MARAPU, sehingga 
segala sesuatu yang berhubungan dengan ucapan syukur serta 
memohon berkat hanya ditujukan kepada kepercayaan lewat 
roh – roh nenek moyang. 

Pada umumnya Pelaksanaan ritual adat marapu mem-
punyai tujuan menaikan doa dan pemberian sesajian dengan 
harapan akan dijauhkan dari marabahaya, segala jenis 
penyakit dan diberikan berkat lewat hasil – hasil pertanian 
mereka. Biasanya penggunaan media berupa ternak ayam, 
kerbau, babi adalah bentuk persembahan yang disajikan. 
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Doa yang disampaikan oleh para ratu (Imam) berupa syair 
adat yang dilantunkan dengan penuh keikhlasan. Beberapa 
perkampungan yang masih melaksanakan kegiatan upacara 
adat atau ritual adat adalah: a. Ritual Purung Ta Liang Marapu 
di Kampung adat Deri Kambajawa, b. Ritual Tauna Usu 
Manua di Kampung Adat Wawarongu, c. Ritual Purung Ta 
Kadonga Ratu di Kampung Situs Laitarung, d. Ritual Hodu 
Tairi di Kampung Adat Padabar/Tangairi.

1.2. Rumusan Masalah
Terbatasnya bahan informasi dan bahan bacaan secara 

tertulis tentang sejarah pelaksanaan ritual adat.

1.3. Tujuan
Diharapkan dengan adanya buku ini dapat diketahui 

tentang sejarah dan prosesi ritual adat yang berada dibeberapa 
kampung adat sebagai penyelenggara.

1.4. Kegunaan
 » Tulisan ini bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan 

di bidang pemerintahan dalam upaya pengembangan 
kepariwisataan berbasis budaya.

 » Sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang akan me-
lakukan penelitian.

 » Bahan bacaan berbagai kalangan terkhusus generasi 
penerus.
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1.5. Pemilihan Sumber
Mengingat penyusunan dokumen ini bertujuan me-

narasikan kembali sejarah ritual adat dimana penutur asli 
sudah tidak ada dan bersifat pendengar dari generasi ke 
generasi sehingga cenderung tercampur antara fakta dan 
cerita dongeng, oleh karena itu tim melakukan metode lain 
dengan cara penelusuran terhadap bukti – bukti sejarah yang 
berada di Kampung. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara wawancara langsung kepada narasumber yang di-
anggap mengetahui sejarah ritual adat serta data sekunder 
lainnya yang berada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 
Ruang lingkup penelusuran yakni pada Kampung adat 
Deri Kambajawa, Kampung Situs Laitarung, Kampung adat 
Padabbar dan Kampung adat Wawarongu. 
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BAB II
RITUAL ADAT

1.  PURUNG TA KADONGA RATU

Kampung Situs Laitarung
Sesungguhnya manusia ada dimuka bumi ini karena 

adanya sang pencipta, namun manusia yang lahir pada saat 
itu tidak mengetahui siapa itu sang pencipta, dan hanya nenek 
moyang mereka yang telah mendahului/sudah meninggal 
mengenal pencipta, sehingga dimintalah bantuan mereka 
untuk menyampaikan sesuatu ke sang khalik lewat sebuah 
ritual. Jauh sebelumnya disuku Anakalang lahirlah seorang 
laki - laki yang bernama Umbu Sudi Rappa diusia dewasa 
dia memiliki istri bernama Rambu Tarebi Kadu Pipi, hasil 
perkawinan mereka lahirlah 4 (empat) orang anak yakni 1). 
Umbu Sebu Leti Owalu (Umbu Sebu Ana Wulla), 2). Umbu 
Riri Lebatana (Umbu Riri Analadu), 3). Umbu Kawolu Keba 
(Umbu Kawolu), 4). Rambu Pari. Kemudian turunan Umbu 
Sebu Leti Owalu adalah seorang laki – laki bernama Umbu 
Dangi Loja, memasuki usia dewasa dia memperistri Rambu 
Lawa Djati dari perkawinan mereka juga lahirlah 5 (Lima) 
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orang laki – laki yakni 1). Umbu Toda Pulung, 2). Umbu 
Marawa Kawoka, 3). Umbu Neka Meras Li, 4). Umbu Matogul, 
5). Umbu Kala Kamodu Wawi. pada masanya, keluarga 
Umbu Dangi Loja mendapatkan hasil pertanian yang sangat 
berlimpah mereka tidak tahu bagaimana caranya dan harus 
kepada siapa mensyukuri hasil panen tersebut. Muncullah 
ide untuk membentuk kabisu – kabisu serta menunjuk ratu/
imam dengan perannya masing – masing (dalam baitan adat 
disebut Dangi kawunga ratu, Lawa kawunga koda). Pembagian 
Kabisu-kabisu itu adalah 1). Umbu Toda Pulung, kabisu 
Doku – Gawi sebagai Ina Ama, 2). Umbu Marawa Kawoka, 
kabisu Nuku – Sara, Sawu – Waikawolu (Pemilik tombak 
Lodapari) sebagai pembuat aturan atau hukum adat, 3). Umbu 
Neka Meras Li, kabisu Kabela Wuntu (pemegang tombak 
dipudapu) sebagai penerjemah (Ana pinu lodu, Ana pinu 
reja) yang menyampaikan pesan dari kabisu kabisu, Kabisu 
Wailawa tugasnya sebagai pemberi informasi/pengumuman, 
4). Umbu Matogul, Kabisu Anabura pemilik tombak Mehang 
Karaga, kabisu Makata Keri, kabisu Matolang (Pemegang 
tombak Malowa Lagi), Kabisu Taupopo 5). Umbu Kala 
Kamodu Wawi, Kabisu Praimuda sebagai penjaga tambur 
yang terbuat dari kulit manusia dan mereka tinggalnya di 
wilayah Banledu (sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten 
Sumba Barat). Sehingga di Kampung Laitarung terbentuklah 
13 (tiga belas) kabisu, dan dari ketiga belas kabisu ini dalam 
baitan adat hanya disebut empat kabisu yakni:
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1. Ina poti tuga, Ama pamanu rasi /yang menentukan jadwal 
acara mereka ini dari suku Doku ladu baru sekarang 
Kampung Galubakul.

2. Ina ratu bowu, Ama ratu peka /Imam yang menghubungkan 
antara manusia dengan sang pencipta sebaliknya pencipta 
dan manusia dari suku Gawi ladu malung sekarang 
Kampung Laimerang.

3. Ina ledi nuku, Ama ledi sara /pembuat aturan hukum adat 
dari suku Nuku – Sara.

4. Ina walu kerung, Ama walu adung /pengatur keamanan 
dari Suku Makata Keri.
Setelah kabisu – kabisu dan ratu telah terbentuk maka 

dibuatlah acara ritual adat yang beri nama Purung Ta 
Kadonga Ratu. Ritual ini dilaksanakan di Kampung Laitarung, 
Desa Makatakeri, Kecamatan Katiku Tana. Ritual adat ini 
dilaksanakan sesuai dengan perhitungan waktu menurut 
Kalender Anakalang yang disebut dengan “Wulla Tua” (bulan 
besar) yang jatuh pada akhir Bulan Mei dan sampai awal bulan 
Juni pada setiap Tahun ganjil. Pada kondisi dimaksud segala 
tanaman dikebun sudah tua/matang untuk dijadikan bahan 
makanan. Karoku walla wi – Midu Wua Kapapang (tanaman 
dikebun yang dijadikan sayur – sayuran sudah dapat dipetik) 
Wulla Tua menunjukkan keadaan alam yang sangat tidak 
bersahabat dimana curah hujan sangat sedikit. Tanaman 
padi disawah ada yang sementara berbunga, sedangkan 
curah hujan sangat sedikit melihat kondisi inilah, penganut 
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kepercayaan Marapu yang terdiri dari 13 suku di Laitarung 
melaksanakan kegiatan ‘Purung Ta Kadonga Ratu’. 

Secara umum pelaksanaan kegiatan ritual ini bertujuan 
untuk:
 » Guna meningkatkan hubungan yang kuat antara manusia 

dengan sang pencipta lewat roh – roh nenek moyang.
 » Meminta berkat ‘hujan’ dari para leluhur mereka sehingga 

tanaman padi mereka tidak kering.
 » Memohon keselamatan bagi umat manusia dan ternak
 » Tempat menyampaikan ucapan syukur kepada sang pen-

cipta atas hasil pertanian yang berlimpah.
 » Agar mengetahui alasan mengapa hasil panen gagal.
 » Guna memprediksi hasil panen pada tahun berikutnya 

Purung Ta Kadonga Ratu mengandung pengertian yakni: 
turun di lembah Imam atau Imam turun di lembah. Jadi 
makna sesungguhnya dari Upacara Purung Ta Kadonga Ratu 
adalah memohon berkah kepada leluhur guna menurunkan 
air hujan dari langit agar tanaman padi disawah maupun 
tanaman lainnya dikebun tidak mengalami kekeringan.

Ritual adat ini bersifat sakral dan sangat menarik karena 
mengandung nilai seni dan budaya yang unik, upacara adat 
ini dilaksanakan berkaitan dengan pertanian. Sebelum 
dilaksanakannya ritual adat Purung Ta Kadonga Ratu, pada 
tahun pertama digelar upacara ritual adat Tau Detang (Purung 
Ta Binna), sebagai persiapan atas berbagai hal dan kondisi 
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yang mendukung kelancaran upacara ritual adat Purung Ta 
Kadonga Ratu pada tahun berikutnya (tahun ganjil). 

Tempat pelaksanaan Purung Ta Kadonga Ratu adalah di 
sebuah lembah yang terletak disebelah Timur dari kampung 
Laitarung. Pada perayaan ini, ada 2 tombak yang digunakan 
yaitu mehang karaga dan loda pari. Tombak “Mehang Karaga” 
adalah simbol laki- laki (simbol mayang padi yang digantung 
dalam rumah) menguasai sayap kiri rumah adat Makata 
Keri atau pintu masuk rumah adat bagian kanan, dimana 
tombak tersebut disimpan. Sedangkan Tombak “Loda Pari” 
menggambarkan simbol wanita (atau penyangga padi yang 
digantung agar tidak jatuh ketanah) menggambarkan peranan 
Wanita dalam menjaga dan mengawasi berbagai jenis tanaman 
diantaranya padi dari serangan hama serta untuk mengatur 
dan menjaga dengan baik hasil panen yang diperoleh dari 
sawah maupun dari kebun. Kedua tombak tersebut masing 
– masing mempunyai panjang sekitar kurang lebih 6 meter. 
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Yang menjadi pusat perhatian dari ritual adat Purung 
Ta Kadonga Ratu yakni pada kedua tombak yang beri nama 
Mehang Karaga dipegang oleh Suku Ana Bura (termasuk 
Makatakeri, Tau Popu), tombak malowa lagi oleh suku 
Matolang, dan sedangkan Tombak Lodapari dipegang oleh 
Suku Waikawolu (termasuk Hawu, Nuku/Sara, tombak 
dipudapu oleh suku Kabela Wuntu/Wailawa 

1.1  Prosesi Ritual Adat
1.1.1 Todu Kanguruku – Bari Kanyangku (musyawarah awal)

Pertemuan ini dilakukan di Kampung Laitarung yakni di 
Uma Ratu (perkembangannya karena Uma Ratu telah rusak, 
maka pertemuannya dilakukan dikampung Galubakul) dengan 
melibatkan semua kabisu melalui ratu perwakilan oleh Ina 
Ama. disini Ina Ama mengundang para ratu dari ke tiga belas 
suku untuk membahas persiapan ritual adat, ini merupakan 
pertemuan pertama ke 13 suku pemangku kepentingan yang 
diketuai oleh Ratu untuk menyiapkan dan mengerjakan 
segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan upacara Ritual Adat 
Purung Ta Kadonga Ratu yang dilaksanakan di Kampung 
Laitarung. Dalam ritual ini ada yang dinamakan Ina Ratu 
Bowu Ama Ratu Peka, mereka inilah yang menyampaikan 
keluhan dari para penganut dan sebaliknya mereka juga akan 
sampaikan apa yang disampaikan oleh sang khalik.
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Foto. Todu Kanguruku Bari Kanyangku

1.1.2  Uhi Pati-Paku Tena (Pengambilan Keputusan)
Pertemuan ini di pimpin oleh ketua Ratu / Ina Ama 

bahwa kegiatan ritual adat sudah resmi dilaksanakan, semua 
kabisu - kabisu telah mempersiapkan semua kelengkapan dan 
per  alatannya termasuk kesiapan para ratu.

1.1.3  Pata Rahi (memutuskan waktu pelaksanaan dan pe-
nobatan ratu) 

yang dilaksanakan di Kahali rati batang (pertemuan 
ini dilaksanakan di dalam ruangan batu dan hanya dihadiri 
oleh satu perwakilan dari ke 13 suku). Ina Ama / Ratu dan 
perwakilan dari ke 13 suku tersebut mencari mufakat untuk 
menentukan puncak pelaksanaan ritual adat Purung Ta 
Kadonga Ratu dan memberikan persembahan kepada Tuhan 
agar terhindar dari kelaparan akibat kekeringan dan meminta 
berkat ketika 2 tombak di angkat menyentuh langit dan para 
ratu telah ditunjuk sekaligus dinobatkan secara sah.
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1.1.4  Kamang Jara (Pemanasan)
Para ratu melakukan latihan tari tarian, melantunkan 

syair syair adat dan uji coba ketangkasan, para Imam ter-
utama Imam pembawa Loda Pari dan Mehang Karaga serta 
membersihkan tombak pusaka, tameng dan tambur. Masing- 
masing kabisu menyampaikan undangan kepada warganya 
dengan kelengkapan tombak pusaka Umbu Koda dan 
Kalewang Pusaka Umbu Palu Togu diiringi anjing Marapu 
sebagai bukti diri.

1.1.5  Pangudang (mengundang). 
Pada tahap ini Ratu/para Imam mengundang atau 

menyusuri tempat – tempat diiringi dengan pemukulan gong 
sebagai tanda adanya pengumuman yang disampaikan secara 
resmi oleh Ratu. Tempat yang dilalui oleh para Ratu dalam 
memberikan pengumuman adalah sebagai berikut:

Mulai dari Kampung Lai Tarung → Kabela Wuntu → 
Makatakeri → Koru Beba → Lubu Au → Kabonduk → Lai 
Howang (istirahat makan siang) → Laipatedang → Padedi Watu 
→ Bodu Lauru → Kabela Wuntu → Prai Wola (istirahat malam 
hari), selanjutnya ke Praikalowu (makan pagi) → Kapulut 
Kahoru → Laimerang (makan siang) → Patau Kajia → Tama Au 
→ Doku Watu (tengah malam) Mata air Wailangira - Kabujaga 
- Hawu dan berakhir kembali di Kampung Laitarung.



Warisan Budaya yang Tersembunyi    15 

1.1.6  Huhu Malungu/Negu Kawuku (berkumpul pada sore 
hari)

Para ratu mengambil air marapu di Matawai Marapu – 
Waikoba Palajara selanjutnya air dibawa ke kampung Laitarung 
untuk mengisi tempayan memberi tanda musim hujan lancer 
atau tidak. Pada sore itu juga semua warga dari setiap kabisu 
masuk kampung Lai Tarung malamnya di laksanakan upacara 
Negu Kawuku, dengan melantunkan Bahasa sastra adat/syair 
adat pemberitahuan kepada Dewa bahwa esok harinya akan 
tiba saatnya acara Purung Ta Kadonga Ratu.

Para Imam akan turun menyajikan makanan dan minum-
an bagi Sang Dewa dan Tombak Loda Pari, Mehang Karaga 
akan menuruni lembah Imam, Upacara ini akan berlangsung 
sampai matahari terbit.

1.1.7  Purung Ta Kadonga Ratu
Diluar Gua Kadonga Ratu:

 » Kanuga yakni para Ratu dari Nuku Sara mengisahkan 
tentang asal usul mereka (nenek moyang) setelah tiba di 
Tanjung Sasar hingga di kampung Laitarung.

 » Pada siangnya di Bulan Juni dan awal Juli dengan tanggal 
yang telah disepakati, para Imam dari pihak Loda Pari 
Kabisu Kabela wuntu, Hawu, Wai Kawolu dan Nuku Sara 
turun dari kampung Waikawolu dengan arak arakan 
sambil membawa tombak – tombak lainnya menempati 
posisi barat dari lembah Kadonga Ratu.



16    RITUAL ADAT

Foto. Kadonga Ratu/Lembah Imam

Pasukan Loda Pari
 » Para Imam dari Mehang Karaga (kabisu Matolang/

Makatakeri, Tau popu, anabura) dengan arak - arakan 
pula membawa tombak Pusaka Mehang Karaga, Malowa 
lagi dan tombak lainnya menempati posisi bagian Timur 
Kadonga Ratu.

Foto. Pasukan Tombak Lodapari
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Pasukan Mehang Karaga
 » Sebelum pertandingan di mulai, 4 (empat) orang Ratu 

yang berkuda sebagai penengah mengintai pihak Loda 
Pari, jika pasukan kedua belah pihak sudah siap maka 
pengintai Mehang Karaga akan memasuki medan 
kawasan Loda Pari bersama pasukannya dan maju 
mengejar pengintai Mehang Karaga. 

 » sampai di perbatasan yang di sebut (watu pagaba gengu 
loku karagi rara). Sementara pasukan Mehang Karaga 
langsung berangkat lalu bertemu di perbatasan tadi 
dimana dua tombak keramat tersebut di acungkan kuat-
kuat keatas dan kemudian kedua belah pihak mengambil 
ancang - ancang untuk mundur, lalu maju dan bersama 
sama lagi mengacungkan kuat- kuat keatas kedua 
tombak tadi untuk kedua kalinya. Begitu pula sebaliknya 
pasukan Loda Pari mengintai pasukan Mehang Karaga di 
daerahnya dimana Mehang Karaga balik mengejar Loda 
Pari Begitu seterusnya sampai 4 (empat) kali bertemu 
di perbatasan. Dimana kedua tombak tersebut diangkat 
sampai delapan kali, (setiap kali bertemu diangkat dua 
kali)
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Foto. Pasukan Tombak Mehang Karaga

Pengintai dari pasukan Mehang Karaga (kanan) diusir oleh 
pasukan Loda Pari

Terakhir akan kelihatan ujung tombak siapa yang terangkat 
lebih cepat dan terpantul sinarnya itulah yang menang, kalau 
ternyata Loda Pari yang menang sesuai kesaksiannya (Ratu 
Hanguja) maka hal itu melambangkan curah hujan cukup 
hasil sawah, hasil ladang melimpah dan kesehatan terjamin 
tetapi kalau Mehang Karaga yang menang akan terjadi 
sebaliknya yaitu tidak ada curah hujan yang mengakibatkan 
kekeringan yang berdampak pada gagal panen di sawah, 
ladang dan berimbas pada kesehatan yang buruk.
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Foto. Pengintai

1.1.8  Angu Ubu – Angu Rabu
Yakni Perjamuan Dewa pemberian persembahan sesajen 

berupa makan kepada Umbu dan Rambu dalam bentuk nasi, 
ternak kerbau, ayam, babi, kambing. Hewan tersebut akan 
dibawa ke kampung Lai Tarung untuk disembelih di tempat 
yang disebut Talora Tebung. Yang menyembelih adalah dari 
ratu pengundang.

2.  RITUAL ADAT PURUNG TA LIANG MARAPU

Kampung adat Deri Kambajawa
Terletak di desa Umbu Pabal di Kec. Umbu Ratu Nggay 

Barat sekitar 8 km perjalanan dengan menggunakan mobil 
atau sepeda motor dari kota Waibakul. Kampung adat yang 
masyarakatnya masih menganut kepercayaan Marapu ini 
sering di juluki sebagai Kampung Para Ratu. Anda akan 
dimanjakan dengan keindahan rumah – rumah adat traditional 
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beratap alang dan aktivitas kehidupan masyarakat tradisional 
Sumba Tengah disamping keindahan alam di sekitarnya yang 
masih alami dan terjaga dengan baik, menjadikan kampung 
ini obyek wisata yang wajib anda kunjungi di Sumba Tengah. 
Nuansa mistis kepercayaan Marapu sangat terasa di kampung 
ini dimana terdapat beberapa spot keramat seperti kubur – 
kubur batu yang tidak bisa di sentuh dan langkahi, balai – 
balai rumah yang hanya bisa diduduki serta tempat – tempat 
penyembahan Marapu. Dikampung ini pula pada masuk akhir 
bulan September hingga awal November setiap tahunnya 
diadakan ritual adat Purung Ta Liang Marapu dan pencucian 
barang – barang keramat seperti tambur yang terbuat dari 
kulit manusia (pada masa nenek moyang, saat ini telah diganti 
dengan tambur biasa dari kulit kerbau), bejana keramat yang 
dapat menyembuhkan penyakit kusta dan penyakit kulit 
lainnya, tombak, gong besar berusia ratusan tahun, periuk 
dari tanah liat, sendok masak dari kayu dan piring dari 
tempurung kelapa.

Ritual adat Purung Ta Liang Marapu merupakan sebuah 
ritus budaya yang sangat menarik dengan berbagai acara 
malam kesenian, yang diselenggarakan setahun sekali oleh 
para Imam (ratu), pewaris dan penganutnya untuk memuja 
dan memberikan sesajian makanan dan kurban bakaran 
dengan cara turun ke Liang tempat Sang Dewa bertahta yang 
terletak sekitar 5 Km dari kampung Deri-Kambajawa.
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Secara harafiah arti dari ritual adat Purung Ta Liang 
Marapu mempunyai pengertian sebagai berikut; 

Purung Turun atau menuruni, sekelompok Imam se 
marga/pewaris dan penganut yang telah bermusyawarah 
atas petunjuk dan restu Sang Dewa untuk melakukan ibadah 
pemujaan dengan turun ke gua/liang tempat Sang Dewa 
bertahta.

Ta Liang: Di Goa yakni Liang tempat pemandian batu 
petir, Sang Dewa bertahta, juga merupakan tempat Umbu 
Pabal melakukan ritual/sembahyang untuk memperoleh 
petunjuk tentang tanda buruk dan tanda baik pada tahun 
yang akan datang.

Marapu Bentuk kepercayaan yang diyakini dan di-
perlambangkan dengan ‘batu’ ataupun ‘emas’ yang akan 
mendatangkan murka dan berkat.

Secara umum adapun maksud pelaksanaan ritual adat 
Purung Ta Liang Marapu adalah berkaitan dengan Bidang 
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Pertanian dalam syair adat disebut Uhu Raka Ngangu, Wai 
Raka Inung yang adalah kemakmuran. Bidang Peternakan 
disebut Rayi Padaingu, Poti Pahala adalah hasil yang berlimpah 
dan kaya ternak. Bidang Kemanusiaan disebut Tena Magaloli, 
Jara Hadadona adalah kesehatan dan umur panjang. Bidang 
keamanan disampaikan juga kepada pencipta agar dijauhkan 
dari pencurian, perampokan dan diberikan rasa nyaman (jika 
terjadi pencurian akan dilakukan ritual atau sumpah adat 
yang disebut Puhhu agar pelaku pencurian disambar kilat/
petir). Secara spesifik berikut tujuan utama pelaksanaan ritual 
adat Purung Ta Liang Marapu adalah guna memprediksi hasil 
sekaligus memohon berkat kegiatan pertanian pada tahun 
berikutnya secara terperinci adalah:
 » Agar memperoleh hasil pertanian yang baik.
 » Agar curah hujan lancar.
 » Dijauhkan dari wabah dan hama penyakit.
 » Menambah populasi ternak.
 » Sumpah adat (Puhhu) agar pelaku pencurian yang terjadi 

di lima (5) kabisu disambar petir.
 » Memohon berkat kepada sang pencipta lewat roh – roh 

leluhur.
 » Memohon berkat kesehatan agar para ratu dan warga agar 

tetap sehat dan umur panjang.
 » Diberi rasa nyaman dan terhindar dari gangguan ke-

amanan seperti pencurian dan kehilangan ternak dll.
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Ritual adat ini diselenggarakan oleh lima (5) kabisu yang 
berada di kampung deri kambajawa yakni 1. Kabisu Deri, 
2. Kabisu Ranyiaka, 3. Kabisu Awanang, 4. Kabisu Tokang, 
5. Kabisu Lagu. Kabisu Deri merupakan kabisu terbanyak 
dikampung tersebut dan pendiri kampung Deri Kambajawa 
adalah Umbu Pabal.

Upacara Purung Ta Liang Marapu merupakan kegiatan 
adat masyarakat Deri - Kambajawa yang diselenggarakan 
setahun sekali sebelum musim tanam, ritual ini untuk men-
jaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang 
Pencipta (Marapu), kepatutan pada adat istiadat merupakan 
hakiki hidup masyarakat adat yang di jaga dan di lestarikan 
agar kehidupan ini selalu di beri berkah sekaligus untuk 
menolak bala.

Alam (sawah dan ladang) adalah titipan Sang Pencipta 
untuk di olah dan dimanfaatkan oleh manusia untuk men-
datangkan kesejahteraan bagi manusia sendiri namun di 
sisi lain manusia harus mengucap syukur lewat pemberian 
persembahan, hal inilah yang mendasari sehingga Ritual Adat 
seperti Purung Ta Liang Marapu di selenggarakan secara 
rutin.
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Foto. Para Ratu/Imam Kampung Deri Kambajawa

2.1  Prosesi Ritual Adat
2.1.1  Pakabuangu/Persiapan Awal

Tanggal 20 september Para Imam/Ratu dari suku Ina 
Ama yakni suku Deri dan Awanang berkumpul dirumah 
Walu Nogul melakukan pertemuan dan musyawarah terkait 
persiapan Purung Ta Liang Marapu.

2.1.2  Tujak
Tujak – sentuhan, menyentuh. Tanggal 22 September 

Dalam pertemuan ini seorang ratu yang jalan sekitar jam 4 
(empat) subuh secara rahasia memberitahukan atau meminta 
persetujuan ratu sepihak yakni Gabakoda kalau tahun ini 
akan diselenggarakan ritual adat. Inilah tanda rahasia yang 
dilakukan seorang Ratu/Imam yang diberi nama Ratu 
Madidung terhadap batu keramat (kuburan Umbu Pabal) 
dengan cara memberi tanda dari air ludah selama 4 (Empat) 
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malam dengan memotong ayam dua ekor dari kedua pihak 
yakni Ina Ama dan Ranyiaka.

2.1.3  Rahi Hunga, 
Tanggal 26 September Rahi Hunga – saat muncul (me-

nampakkan diri). Ratu Madidung yang selama empat malam 
memberi tanda di batu keramat menampakkan dirinya 
yang di saksikan oleh sesama ratunya sambil mengucapkan 
syair – syair adat yang disebut Hamayang yaitu Sembayang 
meminta Sang Dewa agar melindungi pelaksanaan selanjut-
nya. Kegiatan ini ditandai dengan pemukulan gong yang 
bernama Katuru Kuaka (gong pengundang) sebagai informasi 
resmi bahwa ritual adat telah resmi dilaksanakan. Dan 
semua kegiatan/aktivitas masyarakat dan pemerintah akan 
dihentikan sementara selama ritual adat berlangsung, setelah 
selesai kegiatan ritual, masyarakat bisa melanjutkan kembali 
aktivitasnya secara normal, selanjutnya apabila ada kematian 
dilarang memukul gong, menangis pada saat itu juga mayat 
langsung dikubur.

Dalam pertemuan ini dilakukan musyawarah oleh para 
ratu terkait bahan – bahan sesajen kepada leluhur sebagai 
kurban yakni 3 (tiga) ekor ayam dari Ina Ama. Ketiga ayam 
tersebut dipersiapkan untuk 1). Katik Kahalu Mata Wabbu 
yakni tuan rumah, 2). Gong Katara Kuaka yakni rumah walu 
nogul, 3). Sang Dewa (leluhur).
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2.1.4  Urat,
Urat – oles atau mengoles dilaksanakan pada tanggal 30 

september dinyatakan bahwa ritual adat Purung Ta Liang 
Marapu dirumah Ina Ama/Walu Nogul dan dilakukan ritual 
dengan mengoles sebatang tombak, jika tombak tersebut licin 
menandakan bahwa tidak ada bahaya, jika tombak tersebut 
tersendat – sendat pertanda akan terjadi bahaya, dan para 
ratu langsung melakukan ritual dengan menggunakan duan 
kelapa, memohon agar dijauhkan dari malapetaka.

Tanggal 5 Oktober masing – masing rumah baik yang 
berada dikebun maupun dikampung akan melakukan 
Hamayang (Sembayang) dan memberikan sesajen sekaligus 
dilakukan pembersihan/penyucian diri yang disebut Podah 
Ihi.

Pada tanggal 6 oktober. Semua warga naik kekampung 
untuk memberikan sesajian menurut rumah adatnya dan 
melakukan Hamayang Ta Korung (sembayang dalam kamar) 
dan Podah Ihi (Pembersihan diri). Pada malamnya dilakukan 
kegiatan kesenian dengan syair adat yang disebut Taung Li 
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semalaman suntuk yang dilakukan oleh ratu perwakilan dari 
masing – masing kabisu dan pada jam empat subuh dijalankan 
pemberian sesajen kepada sang Dewa oleh pada penganutnya 
secara sukarela.

Tanggal 7 Oktober dilakukan Podah Ihi perbersihan diri 
/pengakuan dosa dari perbuatan- perbuatan yang tidak baik 
seperti mencuri, persinahan termasuk para ratu dan ibu – ibu. 
Sekaligus persiapan bahan – bahan untuk acara puncaknya. 
Esok harinya masih dilanjutkan tari – tarian serta Taung Li 
(taung li ini berkaitan dengan permohonan berkat).

8 Oktober sekitar jam satu siang para ratu dan penganutnya 
turun keliang marapu (hutan adat) dengan diiringi irama 
gong. Para ratu akan berjalan sesuai dengan jalan yang sudah 
ditetapkan oleh pendahulunya meski terpaksa melewati 
semak belukar. Para Imam/Ratu serta penganutnya dilarang 
berbicara, tersenyum dan tertawa sepanjang perjalanan 
hingga sampai di Liang Marapu. Sesampai di Liang Marapu 
kurang lebih jam 6 (enam) para ratu dan penganutnya 
mempersiapkan kemahnya masing – masing, membersihkan 
tempat tungku dengan memotong seekor ayam, sekitar jam 
7 (tujuh) malam membawa sirih pinang di sebuah KATODA 
(semacam tugu) yakni sebuah pohon dimana terdapat batu 
kecil tempat penyimpanan siri pinang. Hal ini dilakukan 
untuk meminta ijin kepada sang dewa dan menyatakan bahwa 
mereka telah ada dan siap memberikan sesajian, setelahnya 
akan dilanjutkan dengan makan malam, sehabis makan 
malam dilakukan tari – tarian dari ibu – ibu dan taung li dari 
para ratu kemudian istirahat malam. 
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Foto. Para Ratu dan penganutnya menuju Liang Marapu

2.1.5  Purung Ta Liang Marapu (Puncak Acara)
9 Oktober pada jam 4 (empat) pagi secara rahasia 2 

(dua) orang ratu menimba air dimata air keramat, sebelum 
air ditimba para ratu membuang sirih pinang masing – 
masing satu buah dimata air tersebut jika sirih pinang itu 
tenggelam berarti pelaksanaan ritual berlangsung aman dan 
lancar, sebaliknya jika sirih pinang tersebut mengapung maka 
pertanda bahaya. Setelah itu air diambil untuk memandikan 
benda keramat atau batu kilat (watu kabala).

Pada jam delapan pagi, sama halnya yang dilakukan 
oleh para ratu sebelumnya para kabisu – kabisu mengambil 
air menurut rumah dan membawa sirih pinang lalu dibuang 
kemata air setelahnya air diambil untuk keperluan memasak.
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Foto. Para Ratu di Liang Marapu

Dalam tahapan ini sang Dewa (berupa batu keramat) 
dalam liang oleh Ratu, diperiksa kemudian dioles dengan 
minyak kelapa (dibersihkan dan dimandikan), kemudian 
sang dewa yang telah dimandikan diberikan sajian makanan 
yang adonannya terdiri dari beras padi tumbuk halus diaduk 
dengan pisang merah yang telah dikeringkan, dicampur 
dengan santan kelapa dan garam dikukus dan disuguhkan 
oleh ratu khusus dalam suasana sakral.

Foto. Seorang Ratu sedang memberikan sesajen
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2.1.6  Patu Ganak 
Patu Ganak merupakan acara syukuran yang diselenggara-

kan oleh Kabisu – Kabisu Pada tanggal 16 Oktober dengan 
membawa ayam untuk sesajian di Uma Ratu sebagai bentuk 
ucapan syukur karena ritual suda berlangsung dengan baik. 
Pada prosesi ini semua perlengkapan busana para ratu berupa 
kain, kapauta kain merah dan putih serta ikat pinggang 
dibersihkan dilipat disimpan kembali ditempat khusus.

2.1.7  Walu Nogul
Tanggal 24 Oktober oleh Kabisu – Kabisu di Uma Walu 

Nogul juga dilakukan syukuran dengan membawa ayam 
untuk sesajian.

2.1.8  Taung Ta Kotak
Tanggal 2 November juga berlangsung acara syukuran 

yang sama dirumah Ratu Petir atau Uma Ratu dari kelima suku 
yaitu, Suku Deri, Suku Awanang, Suku Lagu, Suku Ranyiaka, 
Suku Tokang. Pawadung Winu Paru dan Winnu Kaborung 
(persiapan bibit padi dan bibit Jagung). Pada tahapan ini 
juga semua benda – benda keramat berupa tombak, tambur, 
periuk tanah liat, piring dan sendok dari kayu pohon rita, 
piring dari tempurung kelapa, bejana penyembuh penyakit 
kulit dikeluarkan dan dicuci dengan menggunakan santan/
minyak dari buah kelapa merah. Pada proses ini juga semua 
perlengkapan busana para ratu berupa kain, kapauta berupa 
kain merah dan putih serta laiku baggi dibersihkan, dilipat 
dan disimpan kembali ditempat khusus untuk dipakai 
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pada Upacara Adat Purung Ta Liangu Marapu pada tahun 
berikutnya.

3.  RITUAL ADAT TAUNA USU MANUA 

Kampung Adat Wawarongu 
Kampung Adat ini terletak di Desa Wendewa Barat 

Kecamatan Mamboro dengan jarak tempuh ± 33 km dari 
ibu kota Kabupaten Waibakul dan hanya berjarak ± 5 km 
dari Ibukota Kecamatan (Mananga) dengan menggunakan 
kendaraan roda dua dan roda empat. Kampung ini termasuk 
salah satu kampung tertua di Sumba Tengah dan mempunyai 
aura magis karena diKampung inilah upacara sakral Tauna 
Usu Manua diselenggarakan. Konstruksi Rumah Adat yang 
masih terjaga keasliannya tertata dengan rapi ditambah 
dengan kubur- kubur batu yang masih asli yang diletakkan 
didepan rumah. Memasuki Pelataran kampung ini akan 
disambut dengan suasana yang begitu tenang sehingga aura 
magisnya langsung terasa. Kemistikan kampung ini sangat 
terasa dengan keberadaan rumah kilat (Marapu) di tengah 
perkampungan tempat pelaksanaan ritual adat Tauna Usu 
Manua. Barang –barang keramat masih disimpan di Kampung 
ini. 
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Foto. Para Ratu Kampung Wawarongu

Kampung Wawarongu merupakan bagian dari kabisu 
Muritana yang tidak terpisahkan dari kampung Raja yakni 
Kampung Manua Kalada atau dalam sebutan adat disebut 
Tana kali mbatu, loku mbara mbanja. raja pertama Umbu 
Mbulung pada saat itu menyuruh Umbu Kaweda Titi dan 
Ana Mbusang Loku pindah dan mencari tempat baru untuk 
dihuni sebagai tempat persemaian bibit pertanian seperti pada 
dan jagung dalam baitan adat disebut Wini Jolu, Wini Langu 
yang sekarang adalah Kampung adat Wawarongu. Perjalanan 
waktu warga mulai mencari cara untuk melakukan kegiatan 
upacara adat dalam bentuk ritual untuk mengundang roh 
roh nenek moyang hadir dalam kampung Wawarongu guna 
memberikan pesan yang akan disampaikan kepada sang 
Pencipta. Ritual itu adalah Tauna Usu Manua (kasih makan 
kampung). Ritual ini memiliki maksud dan tujuan yakni:
 » Memohon berkat kepada sang pencipta agar diberi hasil 

panen yang berlimpah.
 » Mengusir roh-roh jahat, sakit penyakit, kelaparan.
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 » Memohon berkat keselamatan dan kesehatan.
 » Pembersihan diri dari roh-roh jahat

Upacara ritual Tauna Usu Manua Acara ritual adat ini 
berlangsung selama 7 (tujuh) malam 8 (delapan) hari merupa-
kan upacara pemberian makan marapu setiap tahun. Upacara 
ini harus di jalankan dahulu oleh kampung Wawarongu, baru 
diikuti oleh kampung yang lain. Dikampung Wawarongu 
terdapat lima rumah besar yang memiliki peran utama dalam 
pelaksanaan ritual adat antara lain a). Uma Kalada, b). Uma 
Mbosung Loku, c). Uma Suru Nggoli, d). Uma Kalola, e). Uma 
Mbebi 

3.1  Prosesi Ritual Adat
3.1.1  Pakabuana (Musyawarah) 

Atau pertemuan awal yang dilakukan oleh para tokoh 
– tokoh adat guna mempersiapkan segala sesuatunya yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan ritual adat antara lain 
a. kesiapan ratu, b. kelengkapan bahan ritual seperti kerbau, 
babi, ayam, sirih pinang dan padi, c. menentukan jadwal acara.

3.1.2  Siri Kalitta (penyucian diri)
Yakni pada siangnya pada hari pertama semua ratu dan 

penganutnya melakukan pembersihan diri dan dikoordinir 
oleh seorang tokoh adat Umbu Ari dirumah adat Mbusang 
loku yang ditandai dengan penyembelihan empat ekor ayam 
jantan merah, malamnya dilanjutkan dengan pengucapan 
syair – syair adat atau Tauna Li (Sahut-sahutan dalam bahasa 
adat ini di lakukan sampai malam ketujuh). Syair adat yang 
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di lagukan biasanya menceritakan tentang leluhur yang 
disembah atau marapu dengan acara kesenian tarian Weru 
– weru oleh kaum laki – laki dan tarian renja oleh ibu – ibu. 
Selanjutnya selama tujuh hari berikutnya setiap malam hanya 
dilakukan acara kesenian yakni tarian Weru – weru dan tarian 
Renja.

 
Foto. Tarian Renja

Malam keenam kegiatan Walawiasa yakni persiapan 
bahan – bahan makanan yang akan digunakan sebagai bahan 
sesajen kepada sang Dewa. Pada malam ketujuh kegiatan Wala 
Kalada yakni a. persiapan piring – piring nasi dari lima buah 
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rumah yang akan dipakai untuk sesajen, b. pemberitahuan 
kepada roh – roh nenek moyang bahwa semua bahan suda 
siap, c. pembersihan barang – barang pusaka seperti tombak 
sambawa, parang pasori, laba, mamuli, emas yang ditandai 
penyembelihan empat ekor ayam. Kemudian dilanjutkan 
dengan acara tari – tarian dan nyayi – nyanyian (lagu: Aru leti, 
Yo Malangu, Weli Waiya) hingga pagi. Pada jam 1 subuh para 
ratu dari kelima rumah besar pergi mengambil air di mata air 
Wai Timmu, yang kemudian air tersebut akan dipergunakan 
untuk memasak bahan makan para Dewa.

 
Foto. Pembersihan piring – piring sesajen
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3.1.3  Tauna Usu Manua (Kasih makan kampung/pemberian 
sesajen) Puncak Acara.

Yakni masuk pada hari ke delapan, paginya warga dari 
kelima rumah besar secara berpasang – pasangan menumbuk 
padi, ditapis kemudian dimasak dengan cara kukus lalu piring 
– piring keramat dipersiapkan sebagai tempat makanan. 
Siangnya bahan makanan yang telah dipersiapkan dari kelima 
buah rumah besar tadi dengan membawa masing – masing 
ayam jantan merah, sirih pinang dan 1 (satu) ekor Kerbau/
babi Sedang, (yang disiapkan salah satu penghuni kampung 
tapi sistemnya bergiliran setiap tahun) dibawa kerumah 
marapu untuk didoakan untuk jadikan kurban.

Foto. Penyembelihan seekor kerbau
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Foto. Melihat hati ayam

Hati ayam dilihat dan dibacakan (Ratu dapat melihat 
apakah panen tahun depan akan sukses atau tidak) sebagai 
bahan sesajen bersama – sama nasi dibawa ke rumah Marapu 
yang diiringi dengan lagu Yoyela. Sebelum masuk para Ratu 
mengelilingi kerumah Marapu sebanyak delapan kali. 

Foto. Para Ratu mengelilingi rumah Marapu

Lalu masuk dengan melakukan pemberian sesajen 
sekaligus memohon berkat kepada sang dewa, dilakukan 
dengan dua acara yakni a). Sabara penyerahan sesajen 
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tanpa suara, b). Wara Penyerahan sesajen dengan suara. 
Selanjutnya setelah penyerahan, makanan dibawah kembali 
kerumah masing – masing dan piring besar (Ubu Mandaina) 
diturunkan dari rumah besar Mbusang Loku dan Suru Nggoli 
dan dilakukan penukaran piring nasi bersama ayam satu ekor 
yang telah dipanggang, disimpan ditanah depan rumah dan 
salah satu orang diutus untuk mencuri makanan tersebut dan 
diusir seperti seekor anjing. Makanan tadi diambil kembali 
untuk disimpan sampai esok harinya. Masing – masing rumah 
menyiapkan ayam, daun kelapa muda, sirih dan pinang 
bersama tangkainya digantung dipintu rumah masing – 
masing sebagai tanda jika kegiatan ritual adat telah selesai 
dilaksanakan.

Pada hari yang sama semua warga mengambil kotoran 
seperti abu dapur, sampah dibawah dan dikumpulkan 
ditengah kampung (Pusu Tanah), Setelah melakukan prosesi 
persembahan di rumah marapu, mereka pun melanjutkan 
acara lain yaitu Sima Lodu. Sima lodu merupakan prosesi 
penikaman Babi yang disimbolkan dengan pemotongan 
sebuah Labu Putih. Labu putih ini kemudian di iris kecil yang 
nantinya akan diperebutkan oleh warga kampung setempat 
untuk dijadikan makanan Babi. Oleh masyarakat kampung 
setempat diyakini bahwa Babi yang diberi makan Labu putih 
tersebut akan terhindar dari penyakit.
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Foto. Penurunan barang – barang sakral

Foto. Pemotongan Labu putih

Setelah Prosesi Sima Lodu berakhir, dilanjutkan dengan 
prosesi pengusiran wabah penyakit dan roh-roh jahat dari 
kampung. Dimulainya prosesi ini di tandai dengan dipikulnya 
sebuah keranjang yang berisi irisan Labu Putih, abu dapur dan 
tempurung kelapa oleh dua orang anak. Keranjang tersebut 
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di bawa lari keluar kampung diiringi oleh teriakan-teriakan 
warga kampung sambil memukul-mukul dinding rumah 
yang merupakan simbol di usirnya segala wabah penyakit 
dan roh-roh jahat dari kampung. Setelah prosesi ini, setiap 
pelaku upacara maupun penonton diwajibkan memakai 
seutas benang hitam di tangan atau di kaki untuk mendapat 
berkat dan perlindungan. 

Ritual potong ayam jantan merah kembali dilakukan 
dipintu keluar untuk mengunci agar penyakit, roh – roh jahat 
tidak lagi masuk kedalam kampung.

3.1.4  Pakabba Usu (Ucapan syukur)

Masuk dalam hari kesembilan (tidak merupakan bagian 
dari acara ritual adat) para Ratu dan penganutnya mengambil 
kembali bahan makanan yang disimpan sejak hari kedelapan 
untuk dimakan dengan masing – masing rumah menyembelih 
satu ekor ayam. Dan dilakukan syukuran sebagai ucapan 
terima kasih kepada sang dewa karena ritual telah selesai 
dilaksanakan.
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4.  RITUAL ADAT HODU TAIRI

Masyarakat Desa Waimanu yakni Kampung Padabbar 
yang mendiami pesisir teluk lebih dikenal sebagai suku 
Tangairi, meyakini nenek moyang mereka berasal dari suku 
pesisir tanjung sasar. Tangairi ini juga dianggap tempat 
keramat dan tidak ada orang luar yang bisa menetap disana 
kecuali keturunan aslinya. Ditempat ini akan ramai bila musim 
tairi (teri) tiba, ratusan warga akan berbondong – bondong 
untuk memanen tairi bersama warga setempat. Setiap orang 
diperkenankan untuk menangkap ikan tairi selama musim itu, 
tetapi dengan syarat tertentu yang harus dipatuhi, yakni tidak 
boleh berbuat jahat, mengucapkan kata kata kotor, mencuri, 
membunuh, bermusuhan dan perbuatan jahat lainnya.

Cara mengambilnya dengan menggunakan jaring khusus 
yang disebut tangguk, dilakukan secara berkelompok dan 
tidak diperkenankan menggunakan Jala/jaring. Kelompok 
dibagi dalam dua yang dikomando oleh 2 orang yang ditunjuk. 
Dua kelompok yang terbagi ini kemudian membuat lingkaran 
dengan masing-masing membawa tangguk berjalan lurus 
secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang mendahului. Bila 
aturan ini dilanggar, maka orang yang melanggarnya diyakini 
akan digigit atau dimakan oleh Hiu dan ikan-ikan tairi akan 
menghilang dari teluk. Hiu adalah ikan yang dikeramatkan 
warga setempat dan dilarang atau pantang ditangkap. Pada 
musim tairi diteluk tangairi ribuan hiu yang berwarna hitam, 
putih, belang masuk keteluk mengejar ikan tairi. Sehingga 
meskipun warga berlomba lomba memanen ikan tairi dengan 
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hiu, namun hiu-hiu itu tidak menyerang manusia, dan apabila 
tersangkut dalam jaring warga akan melepasnya kembali.

Saat musimnya masyarakat akan panen ikan tairi 
0,5 sampai 1 ton per hari. Ikan tairi ini menurut para ahli 
mengandung protein yang tinggi dan sangat terkenal di 
pulau Sumba, biasanya dikeringkan lalu dijual ke pasar, selain 
karena ukurannya yaitu 4-8 cm rasanya pun sangat enak dan 
harum berbeda dengan ikan tairi dari daerah lainnya. Bulan 
Juni sampai dengan September ikan teri selalu ada diteluk 
Tangairi.

Kegiatan memanen ikan tairi didahului dengan upacara 
memanggil ikan tairi (teri) dengan ritual adat Marapu yang 
dipimpin oleh seorang tertua adat atau Ratu. Syair – syair 
memanggil ikan Tairi dilantunkan di batu karang tempat 
penyembahan BIRU DONGU LANGU (laki-laki) dan PIDU 
WATU (Perempuan). Sampai saat ini batu karang tersebut 
masih keramat seperti halnya teluk tangairi. 

Ratu Adat Marapu yakni Umbu Laiya Kani sudah 
meninggal pada tahun 1987 dan telah diwariskan melalui 
wangsit kepada generasinya.
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BAB III
PENUTUP

Ritus budaya Sumba Tengah merupakan warisan leluhur 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 
peradaban kehidupan berbudaya, bersosial, bermasyarakat 
masa lampau, dan Ketika kita mencoba menelisik lebih jauh 
tentang tata cara kehidupan nenek moyang orang Sumba, 
ternyata mereka sangat dan sungguh MENGAGUNGKAN 
yang namanya sang pencipta (dalam aliran kepercayaan 
disebut MARAPU), lewat tata cara berinteraksi dengan 
sesama, alam bahkan tentang karakter, etika, norma adat dsb.

Tentu sebagai generasi sekarang tugas dan tanggung-
jawabnya adalah bagaimana kita mampu menjaga dan 
melestarikan adat dan budaya sekaligus kita bisa belajar 
dari kehidupan nenek moyang tentang karakter, norma, 
menghormati yang maha kuasa, menghormati sesama, dan 
menghormati alam dimana semuanya sangat berpengaruh 
terhadap kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Inilah 
yang merupakan point penting yang harus kita warisi.
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Kepercayaan Marapu menjadi pusat segala kegiatan dan 
aktivitas kehidupan manusia. Kepercayaan Marapu memiliki 
dua makna, Pertama kepercayaan terhadap kehidupan setelah 
kematian dan Kedua kepercayaan terhadap leluhur yang 
memiliki peran penting dalam kehidupan manusia di bumi, 
yang dikuasai oleh sang pencipta. Leluhur dianggap sebagai 
penghubung yang dapat menyampaikan segala permohonan 
manusia pada sang pencipta. Penganut kepercayaan Marapu 
memiliki konsep melihat kehidupan didunia terbagi atas dua 
bagian yaitu kekuatan gelap atau buruk berupa sakit, hama 
dan musibah lainnya. Sedangkan yang kedua kekuatan per-
lindungan dari sang pencipta yang dapat diperoleh dengan 
melakukan ritual adat. 

Rekomendasi dan Saran dalam upaya pelestarian cagar 
budaya sebagai daya tarik wisata berbasis budaya:
1. Perlunya upaya nyata dari Pemerintah baik Pusat, Daerah 

dan Pemerintah Desa serta pemerhati budaya dalam hal 
merevitalisasi kampung adat: 
• Rumah adat (dalam bentuk asli) 
• Pemugaran serta Penataan Kampung. 
• Bantuan MCK dan Air bersih.
• Pagar Batu/Kabolu.
• Pemberdayaan seni dan hasil kerajinan.
• Pembangunan Lopo, Gapura dan Tugu.
• Aksesbilitas.
• Listrik.
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• Bantuan modal kepada kelompok kerajinan dan 
sanggar seni.

2. Perlunya kajian dan penelitian lebih lanjut terkait suku 
– suku, asal usul nenek moyang, asal-usul benda cagar 
budaya, serta cerita masa lalu pelaksanaan kegiatan ritual 
adat. 

3. Perlunya upaya sistematis dan terencana untuk meng-
hidupkan kembali nilai – nilai budaya yang diwariskan 
oleh sejarah masa lalu dalam menghadapi tantangan 
kehidupan berbangsa dan bernegara diera globalisasi.
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