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KATA PENGANTAR

Naskah ini merupakan kajian etnografis tentang ”Dinamika Identitas
Orang Sumba”. Bahan penulisan yang digunakan berdasarkan hasil
penelitian pada salah satu sub-suku Sumba di Kecamatan Umalulu,
Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang biasa dikenal
sebagai Orang Umalulu.
Secara formal, penulisan ini adalah hasil jerih payah penulis sendiri,
namun tanpa bantuan dan dorongan berbagai pihak mungkin pekerjaan ini
tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu pertama-tama penulis
sampaikan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana. Selanjutnya kepada Bapak Bupati Kabupaten
Sumba Timur, Bapak Camat Kecamatan Umalulu, dan Bapak Kepala
Desa Watu Hadangu dan Desa Watu Puda, penulis ucapkan banyak
terima kasih atas segala bantuan mereka selama berada daerah
penelitian sehingga penelitian dapat berjalan lancar.
Akhirnya kepada Bapak Oemboe Nggikoe (Raja Umalulu) dan
Bapak Umbu Manggana sekeluarga, keluarga besar kabihu Watu Pelitu,
kabihu Palai Malamba, para Ama Bokulu, Ina-Ama, serta seluruh saudarasaudara di Umalulu, kami sangat berhutang budi. Semoga Na Mawulu
Tau-Na Majii Tau dan para Marapu menganugerahkan hari-hari mereka
dengan nyanyian, malam-malam mereka dengan mimpi indah, dan
melindungi mereka selalu.
Penulis sadari bahwa naskah ini belum merupakan karya tulis yang
sempurna, untuk itu segala kritik dan saran dari berbagai pihak tetap
penulis harapkan dengan terbuka.

Denpasar, Januari 2016.
Purwadi Soeriadiredja
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RINGKASAN
Suatu pergumulan internal yang sampai kini masih berlangsung pada
orang Sumba, Nusa Tenggara Timur. Hal itu merupakan upaya meleburkan
identitas mereka yang telah dikonstruksi oleh representasi dan sejarah pada masa
lalu. Hal itu memberi pengertian bahwa identitas bersifat dinamis. Sifat
kedinamisan itu pula yang membuat konstruksi identitas budaya bersifat
kompleks, karena sebagian dari konstruksi ini merupakan salah satu produk
sejarah. Identitas kebudayaan itu sendiri bisa berubah dan diubah tergantung pada
konteksnya, pada kekuasaan dan berbagai kepentingan yang bermain.
Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan jangka panjang penelitian ini
adalah terwujudnya keharmonisan sosial. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan
mewujudkan target khusus penelitian, yaitu strategi penanggulangan
ketidakharmonisan berbasis masyarakat. Adapun fokus penelitian adalah sebagai
berikut;
1. Arena Pembentukan Identitas Budaya Baru.
2. Strategi Pengembangan Ke-Kristen-an.
3. Strategi Mempertahankan Ke-Marapu-an
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun
langkah-langkah yang ditempuh dalam konteks ini adalah sebagai berikut;
1. Mengumpulkan data dengan metode pengamatan dan wawancara
mendalam. Bersamaan dengan itu dilakukan analisis data secara
interpretatif.
2. Berdasarkan hasil penelitian dirumuskan simpulan akhir, selanjutnya
simpulan akan digunakan untuk menyusun model strategi penanggulangan
ketidakharmonisan berbasis masyarakat.
Kata Kunci : Identitas Budaya, Orang Sumba, Strategi, Harmoni.
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DINAMIKA IDENTITAS BUDAYA ORANG SUMBA
Purwadi Soeriadiredja
Pendahuluan
Suatu pergumulan internal yang sampai kini masih berlangsung di
beberapa kelompok suku-bangsa di Indonesia. Misalnya saja orang Umalulu di
Sumba Timur. Hal itu merupakan upaya meleburkan identitas mereka yang telah
dikonstruksi oleh representasi dan sejarah pada masa lalu. Hal itu memberi
pengertian bahwa identitas bersifat dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut,
Maunati dengan mengacu pendapat Kahn (1995, dalam Maunati,2004:24-31)
menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sebuah konstruksi budaya. Oleh
karena itu, “kebudayaan sebaiknya dipandang sebagai produk dari proses-proses
budaya sebelumnya dan sebagai sesuatu yang terbuka bagi segala reinterpretasi
dan gagasan-gagasan baru serta ausnya komponen-komponen lama. Dalam
kaitannya dengan konseptualisasi kebudayaan ini, identitas budaya tak hanya
constructed, tetapi juga menemukan konteksnya”. Demikian pula halnya dengan
konsep-konsep identitas, dengan menyetujui pendapat Kahn dan Maunati,
“dipandang sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi yang dinamis antara
konteks dengan construct”. Sifat kedinamisan itu pula yang membuat konstruksi
identitas budaya bersifat kompleks, karena sebagian dari konstruksi ini merupakan
salah satu produk sejarah. Identitas kebudayaan itu sendiri bisa berubah dan
diubah tergantung pada konteksnya, pada kekuasaan dan berbagai kepentingan
yang bermain. Sifat penanda identitas yang situasional dan selalu dapat berubah
itu tampak jelas dengan dimasukkannya perbedaan-perbedaan yang bisa berasal
dari kekhasan dalam adat istiadat atau agama pada budaya yang bersangkutan.
Orang Umalulu
Istilah “orang Umalulu” atau dalam bahasa setempat biasa juga disebut
“tau Melolo”, secara kolektif menunjuk kepada orang-orang dari suku bangsa
Sumba yang bermukim di wilayah kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur.
Secara khusus, orang Umalulu ini dari satu generasi ke generasi lainnya secara
turun temurun merupakan penduduk “asli” yang menetap di wilayah yang pada
masa sebelum pemerintahan kolonial Hindia Belanda dikenal sebagai Tana
Umalulu atau Parai Umalulu. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial
disebut Tanah Melolo, Landschap Melolo atau Kerajaan Melolo, dan pada masa
kemerdekaan disebut Daerah Swapraja Melolo. Kini menjadi wilayah kecamatan
Umalulu.
Sebenarnya tidak ada batasan obyektif untuk menentukan siapa orang
Umalulu itu. Kepustakaan klasik yang berkaitan dengan kehidupan orang Sumba,
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menggambarkan mereka sebagai kelompok yang suka berperang, pengayau,
memuja arwah leluhur (animistis), pemalas dan terbelakang, dalam arti nyaris tak
tersentuh peradaban dan sulit berubah. Gambaran-gambaran itulah yang telah
direpresentasikan oleh orang-orang luar berdasarkan penglihatannya pada hidup
keseharian orang Sumba. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka pun
ditentukan oleh pandangan-pandangan orang luar, sementara proses pembentukan
identitas terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Pada sekitar akhir abad ke-19,
dengan berdatangannya “orang luar” yang berdagang atau menetap, adanya suatu
perubahan tak dapat dielakkan lagi. Identitas budaya orang Umalulu, dan juga
orang Sumba umumnya, perlu dipertanyakan kembali.
Penanda-penanda fisik tentang ke-Sumba-an seperti padang sabana, kudakuda liar, bangunan rumah tradisional, batu-batu kubur besar, orang yang
berpakaian tradisional, mempunyai rajah tubuh, tampak sebagai sesuatu yang
menjadi ciri khas Sumba. Hal tersebut masih tampak jelas di Umalulu. Mereka
masih melestarikan cara atau tata kehidupan yang diturunkan oleh nenek moyang
mereka dalam menghadapi tantangan di sekitarnya, seperti dalam menata
pemukiman dan pengaturan dalam bidang perekonomian.
Adanya beberapa perubahan di sekitar mereka, orang Umalulu cukup
tanggap dan aktif menghadapi berbagai tantangan itu, yang justru makin
meneguhkan ke-Sumba-an mereka. Arti penting makna budaya dan penandapenanda simbolik ke-Sumba-an dalam pembahasan ini, menjelaskan bahwa
masalah identitas di kalangan orang Sumba, khususnya orang Umalulu, tetap
relevan. Sebagai suatu kelompok sosial, orang Umalulu secara biologis mampu
berkembang dan lestari. Mereka mempunyai kebudayaan serta pranata-paranata
yang dimiliki bersama yang merupakan pedoman bagi kehidupan mereka yang
secara umum berbeda dari kelompok atau masyarakat lain.
Tatanan Masyarakat
Bagi orang Umalulu ada tiga hal utama yang berkaitan erat dengan
identitas budaya mereka, yaitu tatanan yang berdasarkan keyakinan beragama
(Marapu), tatanan yang berdasarkan tempat kediaman (Paraingu), dan tatanan
yang berdasarkan ikatan kekeluargaan (Kabihu). Ketiga macam tatanan tersebut
merupakan pedoman, nilai-nilai, atau aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat
orang Umalulu. Dari ketiga tatanan tersebut, tatanan yang berdasarkan agama
Marapu itulah menjadi penanda identitas yang penting. Identifikasi keagamaan ini
merupakan sebuah konstruksi yang menekankan pada perbedaan bahwa “inilah
agama kita”, walaupun tidak pula mengabaikan keberadaan komunitas lain yang
berbeda agama. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa identitas budaya keMarapu-annya diberi label oleh “orang lain”, namun mereka secara aktif
melabelkan diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan
keagamaannya.
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Isu-isu Perubahan : Kekuatan Politik dan Ekonomi
Perjalanan hidup orang Umalulu telah menjalani suatu proses sejarah di
mana mereka tidak pernah benar-benar menjadi pelaku utama. Serangkaian
gelombang kekuatan yang lebih kuat dari “luar” telah mengambil alih peran
tersebut, yang kemudian menjadikan mereka hanya sebagai peran pelengkap
bahkan penderita. Orang Umalulu, khususnya para penganut agama Marapu,
dalam proses yang panjang tersebut hanya sebagai penonton yang secara
sistematis tersingkir ke luar panggung dan semakin terasing justru di tanah leluhur
mereka sendiri.
Sistem kapitalisme dunia, dengan pelaku utamanya silih berganti yang
menguasai perekonomian Sumba, demikian pula dengan pemusatan kekuasaan
yang menerapkan sistem administrasi pemerintahan baru, berlangsung sejak
jaman VOC dalam rangka melindungi monopoli perdagangan. Kemudian
dilanjutkan pemerintah kolonial Belanda yang mengurangi bahkan menghapus
kekuasaan para penguasa tradisional setempat. Selain itu membatasi pula
pengaruh lembaga-lembaga adat yang menjadi tiang utama dari tatanan
masyarakat Umalulu. Otonomi penguasa wilayah secara adat dikurangi dengan
cara menggabungkan dengan wilayah-wilayah lainnya menjadi satu wilayah
administratif menurut hukum kolonial. Hal itu dilakukan untuk memudahkan
pengawasan atas wilayah yang dikuasai. Demikian pula pada masa administrasi
pemerintah Republik Indonesia, di mana otonomi pemerintahan daerah setempat
dan lembaga adat hanya berfungsi sebagai pelaksana ritus seremonial. Penguasa
tradisional setempat tetap dipertahankan hanya untuk kepentingan politis tertentu
belaka.
Terpaan gelombang terbesar tiba pada saat agama-agama besar mulai
memaksakan nilai-nilai yang mereka bawa kepada penduduk setempat.
Pemaksaan nilai-nilai baru ini yang paling menonjol dilakukan oleh para pekabar
Injil yang menganggap semua bentuk dan sistem kepercayaan asli setempat
sebagai terbelakang dan kafir. Mereka menganggap diri mereka sebagai pembawa
kebenaran mutlak, yang membebaskan dari dunia kegelapan. Para penganut
agama leluhur dianggap “tidak beragama” dan “harus diagamakan”. Semua proses
tersebut sudah tentu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain,
yang secara keseluruhan melingkupi kehidupan orang Umalulu, adat istiadat dan
tradisi mereka. Namun rupanya hal yang terakhir ini pun mulai tersisihkan, karena
sumber dari nilai-nilai yang mereka pegang teguh selama ini, yaitu agama
Marapu, mulai tergantikan oleh agama baru. Namun apakah identitas budaya
mereka itu seiring dengan perkembangan jaman, sekulerisasi dan penyebaran
pendidikan akan menghilang? Tampaknya dengan adanya perubahan atau
modernisasi justru memperjelas posisi identitas tersebut. Proses-proses
komodifikasi kebudayaan, diskriminasi dan isu tentang kekafiran tidak meluluhlantakan identitas dan kebudayaan Sumba. Walaupun hal-hal tersebut bisa
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merupakan potensi-potensi konflik karena ada bermacam kepentingan yang
bermain di dalamnya.
Identitas
Pengertian identitas itu sendiri menurut Erikson (1989:181-189) adalah
kesamaan dirinya dalam waktu, serta pengamatan yang berhubungan dengannya,
yaitu bahwa orang lain pun mengakui kesamaan dan kontinuitas itu. Identitas
berarti pertalian timbal-balik di mana terwujud baik kesamaan tetap dengan diri
sendiri maupun milik bersama dari sejenis watak dasar yang sama dengan orang
lain. Dalam hal ini Erikson bertolak dari fakta dasar bahwa setiap manusia
berusaha membenarkan penegasannya bahwa “aku adalah seseorang”. “Menjadi
seseorang” berarti manusia mengalami diri sebagai “aku”, selaku oknum yang
sentral, mandiri dan unik, yang mempunyai kesadaran akan kesatuan batiniahnya
sendiri. Namun “menjadi seseorang” sekaligus juga berarti bahwa oleh orang lain
dan masyarakat diakui sebagai “seorang pribadi”. Hal itu berarti bahwa orang itu
memiliki satu peran yang jelas dan berarti dalam masyarakat yang diakui dan
dihargai oleh orang lain dan masyarakat. Orang yang sedang mencari identitasnya
adalah orang yang ingin menentukan siapakah atau apakah yang dia inginkan pada
masa mendatang. Baru pada saat itu manusia memperoleh suatu pandangan jelas
tentang diri, dan tidak meragukan tentang identitas batinnya sendiri serta
mengenal perannya dalam masyarakat. Hal tersebut baru mungkin bila dia sadar
akan ciri-ciri khas pribadinya dan perasaan bahwa dia dapat dan harus mengatur
orientasi hidupnya sendiri.
Identitas dialami sebagai suatu rasa subyektif tentang kesamaan dan
kontinuitas dengan diri sendiri yang semakin meningkat. Manusia sungguhsungguh merasakan diri sebagai subyektivitas mendalam dan intensif yang
bersifat aktif dan dinamis. Identitas tersebut berpangkal pada pengalaman
langsung dengan kemandirian dan suatu gaya pribadi yang khas serta unik, yang
bisa diterima dan diteguhkan oleh orang lain dan masyarakat sehingga dianggap
oleh lingkungannya sebagai orang yang tetap sama.
Pada hakikatnya identitas bersifat psiko-sosial, karena identitas adalah
solidaritas batin dengan cita-cita dan identitas kelompok. Pembentukan identitas
adalah suatu proses yang terjadi dalam inti dari pribadi dan juga di tengah-tengah
masyarakat. Sejak awal, proses identitas setiap individu seluruhnya diresapi oleh
sejarah masyarakat, karena itu dari permulaan mengandung dimensi sosial dan
budaya. Oleh karena itu, identitas ini adalah suatu rasa tetap tinggal sama dalam
diri sendiri yang berkaitan dengan partisipasi tetap pada ciri-ciri khas watak, citacita, atau pada identitas yang sama dari kelompok tertentu. Seorang individu dan
masyarakat menjadi korelatif, sehingga perkembangan identitas individu meliputi
relasinya dengan konteks kebudayaannya. Masalah identitas ialah tentang
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bagaimana suatu kesinambungan ditentukan antara masa lampau dan masa depan
masyarakat. Identitas seorang individu tidak hanya berarti keinginannya untuk
mengenali identitasnya yang unik dalam diri sendiri saja, namun ingin tahu juga
jenis manusia apa dan siapakah dia.
Paparan mengenai identitas tersebut memberi pengertian bahwa terdapat
tiga bentuk identitas, yaitu identitas pribadi, identitas sosial dan identitas budaya.
Identitas pribadi merupakan pengakuan terhadap seseorang berdasarkan pada
keunikan pribadinya dan serangkaian ciri-ciri menyeluruh yang menandainya
sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu. Ciri-ciri pribadi tersebut
merepresentasikan siapa diri individu itu sebenarnya, sehingga menurut Afif
(2012:21) identitas pribadi atau identitas personal ini “berkontribusi lebih besar
bagi terciptanya hubungan interpersonal yang intim dan tahan lama dengan
individu lain”. Identitas sosial merupakan identitas yang terbentuk dari
keterlibatan individu sebagai bagian dari kelompok sosialnya. Dengan demikian,
ciri-ciri, cita-cita atau nilai-nilai yang menjadi acuan kelompok sosial tersebut
menjadi identitas individu yang bersangkutan. Antara kedua identitas tersebut
mempunyai perbedaan dalam kepentingan terbentuknya. Identitas pribadi
menekankan pada kepentingan subyektifnya, misalnya selera pribadi atau
kemampuan intelektual dsb., sedangkan identitas sosial pada kepentingan
kelompoknya. Adapun persamaannya adalah bahwa baik identitas pribadi maupun
identitas sosial terbentuk oleh identitas budaya. Identitas budaya merupakan ciri
yang ditunjukkan seseorang karena dia adalah bagian dari kelompok etnik tertentu
yang telah menerima proses belajar tentang tradisi, adat istiadat, nilai-nilai,
bahasa, sistem keyakinan dan lainnya dalam kebudayaan kelompok tersebut.
Berkaitan dengan identitas budaya, Liliweri (2005:43-53) mengemukakan
bahwa yang terpenting bagaimana persepsi kita diletakkan dalam struktur
kebudayaan, karena setiap kebudayaan mengajarkan nilai-nilai dan harga diri bagi
para pendukungnya. Dalam hal ini, “kebudayaan bertindak sebagai identitas sosial
yang mempengaruhi konsep diri, dan untuk mempertahankannya kita akan sering
bersikap tertentu terhadap kelompok lain”. Menurut Liliweri kini sedang terjadi
transformasi identitas etnik, dan konsep tentang kemajuan serta modernisasi telah
meningkatkan pandangan tentang kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi.
Bermacam perubahan dalam kehidupan sosial-budaya telah menuntut adanya
pemaknaan baru dalam menanggapinya. Adanya suatu perubahan pemaknaan
terhadap identitas itu disebabkan oleh adanya perubahan pemahaman individu
tentang konsep diri dan kelompoknya seiring dengan perkembangan jaman.
Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu pemaknaan etnik secara kontekstual
dalam masyarakat yang multikultur masih dibutuhkan.
Bila diaplikasikan ke penulisan ini, yang berkenaan dengan identitas
budaya orang Umalulu, pemaknaan konsep diri orang Umalulu dalam konteks
kekinian menjadi suatu strategi untuk mempertahankan sekaligus mengubah

Universitas Udayana

9

identitas budaya orang Umalulu yang dalam situasi dan kondisi tertentu dapat
dilagakan dalam arena kehidupan sosial. Orang Umalulu dengan identitas
keetnisitasannya, yaitu ke-Sumba-an dan ke-Marapu-annya, kini setelah
mengalami proses kesejarahan, kehidupan keagamaan mereka terpecah menjadi
dua kelompok, yaitu pemeluk agama Marapu dan pemeluk agama Kristen
(Kristen Sumba). 1 Identitas pemeluk Marapu tetap bertahan dengan ke-Marapuan mereka, sedangkan pemeluk Kristen Sumba dengan identitas mereka yang
baru. Adanya pembedaan itu bisa dikatakan sebagai pengakuan atas diri masingmasing pihak bahwa mereka menjadi bagian dari kelompoknya masing-masing
berdasarkan ciri-ciri yang melekat padanya. Perubahan identitas yang dilakukan
pemeluk Kristen Sumba itu memberikan pemahaman bahwa identitas dapat
bertransformasi dalam bentuk lain yang dapat menembus batas-batas yang selama
ini dijadikan pembeda antara suatu individu, kelompok atau kebudayaan dengan
yang lainnya. Dengan kata lain, identitas bersifat dinamis, selalu berkembang dan
senantiasa berubah sepanjang jalan hidup individu maupun kelompok. Proses
identitas merupakan proses diferensiasi yang semakin meningkat dan inklusif.
Masing-masing pihak akan mempertahankan argumennya untuk mendapat
pengakuan dari pihak lain, dan mereka mempunyai konsep-konsep yang berisi
pengetahuan atau keyakinan tentang kebenaran yang subyektif. Konsep-konsep
yang subyektif itu menurut Suparlan (2005:27) sering digunakan sebagai acuan
bertindak dalam menghadapi kelompok lain dalam bentuk stereotip yang dapat
berkembang menjadi prasangka. Seperti halnya dengan orang Umalulu,
khususnya pemeluk Marapu, yang menerima posisi sosial rendah sebagai
kelompok yang masih kafir, bodoh dan malas. Hal tersebut berkaitan erat dengan
pemberian label negatif kepada suatu kelompok tertentu.

Pembentukan identitas
Erikson (1989:186-197) menjelaskan bahwa identitas terwujud berkat
adanya interaksi dengan orang lain, sebagai kesinambungan dalam pergaulan
dengan orang lain. Pada dasarnya proses pembentukan identitas ini merupakan
suatu proses perkembangan yang lambat, berawal sejak seorang manusia
dilahirkan dan memperoleh bentuk definitifnya ketika krisis identitas pada masa
adolesensi serta akan bertahan sampai kemampuan manusia untuk saling
mengakui pudar. Bagi Erikson, hidup merupakan satu “lingkaran”, yang berarti
bahwa kehidupan mempunyai satu pola tertentu yang harus dilalui. Lingkaran

1

Istilah “Kristen Sumba” ini saya gunakan untuk menunjuk kepada para pemeluk agama Kristen
berasal dari suku Sumba yang mengadopsi ke-Kristen-an dengan konteks budaya mereka, dalam
arti bahwa keyakinan yang universal itu menjadi operasional dalam kehidupan masyarakat
bersangkutan mengacu pula pada kebudayaannya, yang membedakannya dengan pemeluk Kristen
dari suku-suku lainnya, misalnya Kristen Jawa, Kristen Sunda, Kristen Batak dsb., dan hal tersebut
disesuaikan pula dengan nama sebutan gereja mereka yaitu Gereja Kristen Sumba (GKS).
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hidup ini juga berarti “memahami kehidupan sebagai suatu keseluruhan yang
mencakupi segala tahap, maka kehidupan dalam seluruh dinamika melengkapkan
diri untuk akhirnya menjadi kesatuan majemuk yang utuh”. Lingkaran itu dilihat
sebagai suatu proses perkembangan terus menerus yang tidak memiliki suatu
struktur yang tetap. Selalu ada kesempatan untuk berkembang dan berubah untuk
menjadi semakin matang. Suatu urutan tahapan berbeda secara kualitatif dengan
masing-masing struktur dan ciri-ciri khas atau keunikannya sendiri.
Proses pembentukan identitas dalam kehidupan sosial, menurut Afif
(2012:25-37) melalui tiga jenis proses penting, yaitu kategorisasi diri,
perbandingan sosial dan proses interaksional. Kategorisasi diri merupakan
kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok untuk menonjolkan
keunggulan-keunggulan kelompoknya sendiri yang digunakan untuk
membedakannya dari individu atau kelompok lain, sehingga hanya kategori
identitas yang dianggap menguntungkan saja yang dipilih untuk ditonjolkan.
Tujuan dan kepentingan kelompok akan ditempatkan lebih tinggi dibandingkan
dengan kepentingannya sendiri, dan setiap anggota kelompok akan melihat satu
sama lain sebagai entitas yang utuh dan saling melengkapi.
Perbandingan sosial ialah tindakan “setiap individu yang cenderung
membanding-bandingkan dirinya dengan individu lain yang memiliki sifat-sifat
dan atribut-atribut yang mirip dengannya guna mendapatkan evaluasi positif
terhadap konsep dirinya”. Perbandingan tersebut biasanya hanya ditujukan kepada
individu atau kelompok yang dipersepsi berstatus lebih rendah saja, karena akan
mendatangkan kebanggaan atau kepuasan pada dirinya. Dalam konteks relasi
antarkelompok, perbandingan sosial ini menjadi strategi yang biasa ditempuh
ketika identitas kelompok sedang dipandang negatif di hadapan kelompok lain.
Kedua proses pembentukan identitas di atas merupakan proses pada level
kelompok dan individu. Pada proses interaksional, selain faktor-faktor kelompok
yang membentuk identitas, juga ditentukan oleh interaksi sosial yang dibangun
individu dengan sesama anggota kelompok dan anggota kelompok lainnya. Dalam
proses ini, individu selain mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai yang
berkembang di kelompoknya, juga mengambil keuntungan dari identitas
kelompok lain.
Pada penulisan ini, dalam memahami kehidupan orang Umalulu secara
menyeluruh, maka dapat dilihat sebagai suatu proses perkembangan yang tidak
memiliki suatu struktur yang tetap. Selalu ada kesempatan untuk berkembang dan
berubah. Sehubungan dengan itu masing-masing pihak tentunya telah
mengkategorisasi diri dan mengadakan perbandingan untuk menonjolkan bahwa
kelompoknyalah yang lebih unggul. Kemudian untuk membentuk “identitas
bersama” mereka yang baru, masing-masing pihak dapat saling bersaing dan
bernegosiasi dengan mengembangkan strategi dalam kehidupan mereka sebagai
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orang Umalulu. Dalam pencarian identitas bersama ini memperlihatkan bahwa di
antara dua kelompok yang bersaing itu saling mempengaruhi satu sama lain.
Situasi seperti itu dapat dikatakan sebagai tahap krisis identitas, yaitu pada saat
orang Umalulu menghadapi pergumulan keras untuk memperoleh dan
memantapkan identitasnya sendiri. Mereka menyiapkan diri untuk kehidupan
masyarakat Umalulu yang dewasa dan diakui oleh seluruh masyarakat yang lebih
luas.
Berkaitan dengan kasus identitas budaya orang Umalulu, dengan
mengikuti analogi Erikson yang mengungkapkan bahwa proses pembentukan
identitas yang berangsur-angsur itu diumpamakan sebagai sebuah muara sungai
bercabang tiga (representasi, tatanan masyarakat, lingkungan hidup) kemudian
terjadi banjir (tahap krisis, bertemunya dengan isu-isu perubahan yang berkaitan
dengan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi serta komodifikasi kebudayaan)
yang senantiasa membawa serta pula tanah subur baru. Tanah subur tersebut
ditinggalkan sebagai endapan baru atas lapisan tanah terdahulu (Pemeluk Marapu
dan Kristen Sumba), kemudian diolah sedemikian rupa (dengan berbagai strategi,
kontestasi, negosiasi) sehingga akhirnya menghasilkan dan menjadi tanah subur
baru di muara (identitas budaya) sebagai tempat tinggal manusia dan beraktivitas.
Setiap tahap akan membawa suatu lapisan endapan baru sendiri dalam
pembangunan identitas itu, yang akan direpresentasikan kembali dalam
kesejarahan mereka mendatang.
Arena Pembentukan Identitas Budaya Baru
Peran kekuatan politik dan ekonomi mempunyai arti yang penting dalam
pembentukan identitas budaya orang Umalulu, karena hal itu berhubungan pula
dengan relasi-relasi kekuasaan. Seperti yang terjadi di Umalulu menunjukkan
identitas pemeluk Marapu dibentuk berdasarkan hubungan yang kooperatif antara
kelompok pemeluk Kristen Sumba dengan dunia luar. Pada panggung politik
identitas Sumba yang lebih luas, pemeluk Marapu dianggap sebagai pelakupelaku aktif tetapi sering pula sebagai obyek-obyek perwakilan yang tak berdaya
dan diam. Mereka telah diwakili oleh orang-orang Sumba lain yang lebih kuat,
yang memberi mereka kedudukan sebagai kelompok marginal secara politik.
Ada hubungan yang kadangkala saling bertentangan antara politik formal
dengan pembentukan identitas orang Umalulu. Misalnya, konstruksi-kontruksi
tentang orang Umalulu sebagai masyarakat yang masih “kafir” dan membutuhkan
program “pengagamaan”, bertentangan dengan dipromosikannya orang Umalulu
di dalam konteks pariwisata dan program-program pembangunan lainnya agar
dapat mewakili kebudayaan Sumba yang justru menampilkan ke-Marapu-an
mereka.
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Strategi Pengembangan Ke-Kristen-an : Terbentuknya Ketidaksetaraan
Posisi Sosial
Adanya isu-isu perubahan dengan kekuatan politik dan ekonomi telah turut
mengubah kehidupan keagamaan orang Umalulu sehingga terbentuk dua
kelompok keagamaan, yaitu kelompok pemeluk agama Marapu dan kelompok
pemeluk agama Kristen (Kristen Sumba). Kemudian pemeluk Kristen Sumba ini
selalu membuat pembedaan identitasnya dengan memberi posisi sosial yang
merendahkan bagi pemeluk Marapu, misalnya berlakunya ucapan “masih kafir”,
melabel mereka sebagai orang bodoh dan malas. Pemberian label yang
merendahkan dari pemeluk Kristen Sumba kepada pemeluk Marapu mendapat
lampu hijau yang dilegitimasi oleh negara bahwa pemeluk Marapu “belum
beragama”, karena tidak termasuk “agama resmi” sehingga hanya dianggap
sebagai “aliran kepercayaan” saja. Hal tersebut menjadi senjata paling ampuh bagi
pemeluk Kristen Sumba untuk membuat pemeluk Marapu merasa tidak nyaman,
karena akan berhadapan pula dengan kekuatan Negara.
Meningkatkan Pelayanan Gereja
Tugas utama Gereja Kristen Sumba (GKS) adalah memberitakan Injil dan
pekerjaan pekabaran Injil itu semakin intensif serta meluas di Sumba Timur. Oleh
karena itu, para pendeta utusan diinstruksikan untuk mendidik pembantupembantu pekerja pribumi yang dididik sehingga mereka bisa bekerja sebagai
guru jemaat dan guru sekolah. Kurikulum sekolah ini sangat menekankan tafsiran
Alkitab dan dogmatik, serta tidak terdapat mata pelajaran yang secara khusus
membahas tentang konteks masyarakat Sumba. Penyajian agama Marapu
ditempatkan dalam kelompok agama-agama palsu yang sia-sia berhadapan dengan
agama Kristen sebagai satu-satunya agama yang benar. Para calon guru Injil
dibentuk untuk mempertahankan kebenaran ajaran-ajaran di dalam gereja yang
bertumpu pada Alkitab, namun sikap negatif terhadap agama Marapu tetap
diteruskan.
Secara umum ada kecenderungan untuk menerima murid yang berasal dari
keturunan bangsawan. Kebijaksanaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
bila seorang anak bangsawan menjadi guru Injil, maka ia akan mempunyai
pengaruh yang besar pada masyarakat. Selain itu agar Injil tidak dipandang hina
karena diberitakan oleh seorang keturunan bangsawan. Para tamatan sekolah ini
diangkat dan mendapat sebutan “guru Injil” yang bertugas memimpin kebaktian,
mengadakan kunjungan dan memberitakan Injil.
Guru Injil yang biasanya dari keturunan bangsawan itu adalah orang yang
disegani dalam masyarakat, dan ada kalanya masih mempunyai hubungan
keluarga. Hubungan konflik antara Kristen Sumba dengan Marapu sering timbul
pula, namun tidak tegas terekspresikan, mungkin hal tersebut dipendam dalam
hati saja. Hubungan konflik tampaknya bersumber pada karakter ritual keagamaan
Marapu yang membutuhkan partisipasi total dari seluruh warga masyarakat. Hal
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itu berkaitan dengan kepentingan seluruh warga paraingu dan para kabihu yang
terhimpun di dalamnya, bukan kepentingan individual. Ritual keagamaan Marapu
mengharuskan keikutsertaan setiap individu dalam komunitas. Solidaritas dalam
komunitas adalah unsur yang mendasar dari sistem ritual keagamaan orang
Umalulu. Dengan masuknya unsur kekristenan yang bermakna “pembebasan”
bagi setiap anggota komunitas kabihu dari kewajiban-kewajiban kultural
keagamaan berikut sangsi-sangsi kulturalnya, dengan sendirinya akan melahirkan
golongan non-partisipan yang akan memerosotkan nilai sakral dari ritual
keagamaan yang ada. Karena alasan itulah mudah dimengerti apabila penolakan
terhadap hal yang dianggap asing (termasuk gagasan Kristen), terutama yang bisa
melahirkan golongan masyarakat non-partisipan, menjadi kuat.
Sifat kemutlakan (dalam sistem ritual keagamaan orang Umalulu yang
menolak adanya golongan dan budaya non-partisipan) itu akan terguncang oleh
pendekatan gereja yang menempatkan Marapu sebagai “lawan” yang harus
“ditaklukan”. Demikian pula dengan menempatkan agama Marapu beserta
rangkaian upacara keagamaan yang melekat dalam budaya Sumba sebagai “kafir”
dan karenanya harus “dibina” atau “diagamakan” akan menciptakan kesulitan
tersendiri dalam relasi antara keduanya.
Setelah ada program pengagamaan, terjadinya peningkatan pemeluk
Kristen yang antara lain disebabkan oleh; (1) Pemerintah menganjurkan agar
penganut agama Marapu memilih salah satu agama resmi, (2) Pemerintah
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada gereja untuk mengabarkan Injil
dan membawa penganut Marapu kepada Kristus untuk membentuk manusia
seutuhnya, (3) Para pemimpin di antara orang-orang kafir itu semakin berkurang.
Apabila generasi tua telah berlalu, diharapkan penyembahan kepada Marapu akan
semakin berkurang pula, (4) Adanya ketidaksanggupan kelompok-kelompok etnis
dan rumpun-rumpun di Sumba yang berbeda dalam cara-cara, dialek bahasa, adat
istiadat lokal untuk bersatu sehingga mereka tidak dapat bersama-sama menentang
pengaruh-pengaruh dari luar.
Rupanya kebijakan diskriminatif terhadap penganut Marapu selain sudah
berlangsung sejak kolonialisme Belanda, berlangsung pula hingga masa
kemerdekaan. Parahnya lagi, hal tersebut dilegitimasi oleh negara. Penetapan
pemerintah yang hanya mengakui enam “agama resmi” di Indonesia, dan begitu
gencarnya pengabaran Injil menyebabkan banyak penganut agama Marapu
memilih untuk menjadi Kristen. Terlebih lagi ketika jaman Orde Baru, para
penganut agama Marapu banyak beralih atau mengaku dirinya beragama Kristen
karena takut dikira tidak beragama dan terlibat kegiatan Partai Komunis Indonesia
(PKI). Menganut agama resmi tertentu menjadi suatu keharusan. Adanya katakata yang merendahkan atau menghina dengan sebutan “kafir” bagi pemeluk
agama Marapu sudah menjadi hal yang biasa untuk diucapkan. Begitu pula
strereotip-stereotip lain seperti malas dan bodoh, yang selanjutnya akan
menyulitkan mereka untuk mendapat pendidikan formal dan memperoleh
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pekerjaan di kantor pemerintahan. Situasi tersebut diperparah lagi dengan situasi
ekonomi yang tidak menentu sehingga menimbulkan kelaparan di berbagai
wilayah di Sumba. Kesempatan tersebut membawa berkah bagi para pengabar
Injil, karena selain mereka mengadakan banyak kegiatan sosial untuk membantu
masyarakat, sekaligus “memanen” jemaat-jemaat baru.
Kemerosotan kepercayaan terhadap agama Marapu semakin buruk pula
karena memudarnya kepemimpinan karismatik tradisional. Hal tersebut
diakibatkan oleh adanya penataan dan penerapan sistem administrasi
pemerintahan baru yang tidak lagi tergantung pada pemerintahan adat. Seorang
pemimpin tidak lagi berdasarkan keturunannya, tapi pada tingkat pendidikan dan
kemampuannya. Konsekuensinya, mau tidak mau masyarakat harus bisa
menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi.
Perluasan Pendidikan dan Peluang Kerja
Berkembangnya pendidikan di daerah Nusa Tenggara Timur umumnya,
dan khususnya di Sumba sejak awal tidak terlepas dari usaha pengembangan
agama Katolik dan Kristen Protestan. Hal tersebut berkaitan dengan kedatangan
bangsa Portugis dan Belanda yang selain bertujuan untuk berdagang, juga
penyebaran agama yang mereka anut. Untuk kepentingan penyebaran agama, pada
tahun 1875 dibuka sekolah dasar di Kambaniru, dan tahun 1892 di Melolo
(Umalulu), karena di kedua daerah itu pekabaran Injil telah dirintis sejak tahun
1877.
Willem Pos sebagai utusan ZChGK di Melolo pada tahun 1892
mendirikan sekolah di kalangan orang Sumba dan berusaha keras agar anak-anak
Sumba dapat disekolahkan, karena pada saat itu masyarakat pribumi setempat
dianggap memiliki tingkat peradaban yang rendah. Tetapi tidak ada seorang pun
anak Sumba yang memasuki sekolah.
Sepeninggal Pos, jemaat Melolo hanya dilayani oleh guru-guru pribumi
yang diawasi oleh de Bruijn dan Wielenga. Wielenga inilah yang membuka
sekolah-sekolah baru di daerah itu. Namun demikian Wielenga menghadapi
kesulitan mendapatkan anak-anak Sumba yang mau bersekolah. Alasan orang
Sumba tidak suka menyekolahkan anaknya adalah; a) masuk sekolah berarti
langkah pertama untuk menjadi Kristen sehingga mereka akan melupakan
Marapu; b) anak mereka bodoh seperti kerbau; c) rambut mereka akan digunting;
d) tidak mempunyai baju; e) jika anaknya pintar akan dikirim ke Jawa atau ke
Belanda; f) orang tua akan kehilangan anaknya. Alasan lain adalah diperlukannya
tenaga anak-anak untuk membantu pekerjaan orang tua mereka di ladang atau
mengurus ternak.
Pada masa berikutnya, Colenbrander pada tahun 1910 membuka sekolah
di tengah perkampungan orang Sumba di Lai Handang, Umalulu. Di bawah
pelayanan Colenbrander, masyarakat Umalulu mulai terbuka terhadap pendidikan.
Hal tersebut berarti pula adanya peluang lapangan kerja baru bagi orang Sumba
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untuk menjadi pemberita Injil. Dapat dikatakan pada periode ini pekerjaan
pelayanan di bidang pendidikan mengalami perkembangan yang pesat dengan
dibukanya Sekolah Rakyat (Volksschool).
Pada masa kemerdekaan, setelah Gereja Kristen Sumba (GKS) terbentuk
pada tahun 1947, kepengurusan sekolah masih berada di tangan Zending.
Kemudian pada tahun 1950 dibentuk Yayasan Pendidikan Masehi Sumba
(Yapmas) yang dipimpin oleh orang Sumba untuk menyelenggarakan sekolahsekolah milik GKS. Yapmas inilah yang membuka sekolah-sekolah dasar baru,
sekolah menengah umum, sekolah kejuruan di seluruh Sumba. Pada sekolahsekolah itu anak-anak Sumba belajar agama Kristen dan hidup dalam suasana
kekristenan.
Tampaknya ekspansi sistem pendidikan yang disponsori negara dan gereja
membawa konsekuensi ke arah konversi dari agama Marapu ke agama Kristen.
Hal tersebut dimungkinkan karena akses ke pendidikan mengharuskan seseorang
memeluk salah satu agama resmi yang ada. Bila tidak, maka konsekuensinya tidak
dapat mengikuti pendidikan. Beragama resmi adalah suatu keharusan. Iklim
kebijaksanaan pendidikan Orde Baru inilah yang membuat anak-anak Marapu
tetap mendapat tudingan “kafir” atau “tidak beragama” itu.
Era baru muncul. Era reformasi yang menghembuskan angin pembaharuan
dalam kehidupan masyarakat. Namun pengaruh pemerintah pusat terhadap
pendidikan di daerah sama saja seperti pada jaman Orde Baru. Masih banyak
praktek pendidikan yang konvensional nyaris tanpa sentuhan reformasi.
Rupanya agama masih terjebak dalam formalisme, pola pendidikannya
terpolusi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat saja. Di lain pihak
pendidikan telah menyebabkan kepercayaan terhadap agama Marapu memudar.
Orang Umalulu yang telah mendengar atau mengikuti pemberitaan Injil mulai
menyadari bahwa agama Marapu tidak dapat lagi memenuhi kebutuhankebutuhan mereka. Upacara-upacara keagamaan Marapu yang sering menuntut
pengorbanan banyak hewan dirasakan memberatkan kehidupan mereka.
Pendidikan pula yang membuat mereka menjadi kritis terhadap agama Marapu.
Orang yang telah mengenyam pendidikan berpandangan tidak pantas lagi untuk
tetap menganut agama Marapu, sehingga ada pemahaman bahwa agama Marapu
merupakan agama orang yang tidak berpendidikan. Pemahaman tersebut
dikonstruksikan oleh pengajaran pendeta utusan pekerja GKS sendiri yang
menyatakan bahwa agama Marapu adalah agama primitif.
Banyaknya orang tua yang dianggap tidak turut menunjang pendidikan
anaknya pun menjadi permasalahan tersendiri. Saling salah menyalahkan antara
orang tua murid dan pihak sekolah kerap terjadi. Misalnya dengan adanya
“Sekolah Minggu”, yang juga menyita waktu anak-anak untuk mengikuti kegiatan
pengajaran agama Kristen di sekolah atau di gereja. Padahal anak-anak ini
diperlukan juga oleh orang tua mereka untuk membantu bekerja. Rupanya
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pendidikan masih menjadi kendala utama dalam memajukan anak-anak Umalulu,
khususnya bagi anak-anak pemeluk agama Marapu.
Adanya penyebaran agama Kristen Protestan dan Katolik serta campur
tangan pemerintah kolonial Belanda, sistem pemerintahan tradisional pun
mengalami perubahan. Untuk menciptakan perkembangan masyarakat yang lebih
baik, pemerintah kolonial Belanda memberi bantuan finansial kepada gereja untuk
mengadakan pendidikan bagi masyarakat, antara lain mendirikan lebih banyak
lagi sekolah. Hal tersebut menghasilkan sebuah kelas baru dalam masyarakat,
seperti pegawai pamong praja, guru dan pendeta, yang kerap bekerjasama dengan
penguasa setempat (raja,bangsawan). Dapat dikatakan mereka mempunyai hak
istimewa di antara warga masyarakat lainnya. Mereka inilah yang diprioritaskan
untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Untuk
merasionalisasikan struktur administrasi, pemerintah kolonial Belanda mengatur
posisi pemimpin tradisional atau para elite lokal dalam susunan birokrasi sebagai
jalan untuk memasukkan pengaruh mereka di tengah-tengah penduduk setempat.
Para pendeta utusan yang bertugas dalam mendidik dan menyiarkan ajaran
Kristen di Sumba Timur umumnya tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan
bantuan. Karena itu mereka mendidik penduduk pribumi untuk membantu mereka
di berbagai bidang, seperti pekabaran Injil, sekolah dan pengobatan. Sering kali
pembantu-pembantu pribumi ini didatangkan dari luar daerah, misalnya dari
Sawu, Timor dan Ambon. Kebanyakan dari pembantu pribumi itu dididik dan
dipekerjakan sebagai guru-guru penyebar Injil atau guru sekolah. Bekerja sebagai
guru mempunyai peranan penting dalam pemberitaan Injil. Guru-guru itu menjadi
pengantara antara pendeta utusan dengan masyarakat, sehingga mereka banyak
dikenal dan dihormati oleh masyarakat. Mereka inilah yang menjadi tangan kanan
pendeta utusan.
Suatu hal yang mengganjal dalam hati orang Sumba adalah bagaimanapun
para pekerja pribumi yang menjadi guru tersebut sering kali terdiri dari pendatang.
Mereka sering memandang dirinya lebih tinggi daripada orang Sumba karena
mempunyai hubungan erat dengan pendeta utusan dan para penguasa kolonial
Belanda dan mempunyai tingkat pendidikan dan ekonomi lebih tinggi. Karenanya
pula banyak para pendatang ini yang dengan mudahnya menduduki berbagai
jabatan di pemerintahan.
Demikian pula halnya di lapangan perdagangan. Sudah sejak lama bidang
perdagangan ini pun didominasi orang Belanda, Bugis, Cina dan Arab. Keadaan
itu membuat penduduk pribumi hanya berperan dalam lapisan bawah dalam
proses perdagangan. Penduduk pribumi kehilangan kesempatan untuk ambil
bagian dalam aktivitas perekonomian. Satu-satunya yang masih bernilai ekonomis
tinggi ialah hasil penjualan kain tenun tradisional mereka, namun itu pun sudah
dikuasai para tengkulak yang membeli dengan harga murah.
Pada jaman kemerdekaan, di bawah pemerintahan Republik Indonesia
sekalipun, masalah kesempatan kerja ini, khususnya di kantor-kantor
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pemerintahan, bagi para penganut Marapu bukan suatu hal yang mudah.
Kendalanya masih tetap sama, yaitu masalah kurangnya pendidikan formal yang
diperoleh warga pribumi. Mereka kalah bersaing dengan warga pendatang yang
relatif berpendidikan. Mereka menghadapi lingkaran setan yang tak habishabisnya. Untuk mendapat pekerjaan yang layak mereka harus berpendidikan.
Untuk memperoleh pendidikan mereka harus menanggalkan ke-Marapu-an
mereka.
Stereotip : Kekafiran
Ke-Marapu-an yang dijadikan dasar identitas ke-Sumba-an tampaknya
menguatkan kebijakan pemerintah tentang keagamaan agar orang Umalulu yang
masih menganut Marapu harus “diagamakan”. Selain itu ke-Marapu-an selalu
diidentikan dengan kekafiran. “Kafir” adalah sebuah kata yang merendahkan,
menghina kepada orang-orang yang dianggap tidak beragama. 2 Tentang kekafiran
ini di Sumba, khususnya di Umalulu, sudah dihembuskan sejak jaman kolonial
duhulu hingga sekarang ini. Bukan saja oleh orang luar, sekalipun oleh orang
Sumba sendiri yang sudah beralih agama lain.
Stereotip terhadap penganut Marapu yang selalu diidentikan dengan
kekafiran itu, selanjutnya berkembang menjadi stereotip-stereotip lainnya,
misalnya; bodoh, malas, jorok, suka berjudi dan bermabuk-mabukan. Kemudian
berkembang pula menjadi prasangka-prasangka yang sering ditimpakan kepada
mereka, misalnya sebagai pencuri, pembuat onar, pembunuh dan sebagainya yang
sangat menyudutkan para penganut Marapu dalam hidup bermasyarakat.
Stereotip-stereotip semacam itulah yang berkembang dalam masyarakat Umalulu.
Strategi Mempertahankan Ke-Marapu-an : Usaha Memperoleh Kesetaraan
Posisi Sosial
Republik Indonesia bukanlah sebuah negara yang berdasarkan suatu
agama tertentu. Oleh karena itu, agama-agama resmi yang diakui pemerintah
mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, termasuk Sumba
tentunya. Namun bagaimana dengan nasib “agama asli” Indonesia seperti agama
Marapu di Umalulu, Sumba Timur? Penetapan pemerintah yang hanya mengakui
enam agama resmi di Indonesia, dan begitu gencarnya pengabaran Injil
menyebabkan banyak penganut agama Marapu, untuk beberapa alasan, akhirnya
memilih untuk menjadi Kristen. Umumnya mereka memilih menjadi anggota
GKS daripada anggota gereja atau agama lainnya, karena GKS merupakan gereja

2

“Kafir” adalah orang yang tidak meyakini atau memeluk keyakinan agama tertentu
(Harris,2006:3).
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yang mereka kenal lama dan sudah banyak saudara-saudara yang menjadi anggota
sebelumnya. GKS inilah yang terus menerus berjuang untuk menghilangkan adat
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan ajaran
Kristen.
Kedatangan bangsa Eropa dengan dalih mencari, rempah-rempah, kayu
cendana dan kuda tidak bisa mengesampingkan dualitas kepentingan profan dan
sakral sekaligus. Karena mereka membawa pula misi penyebaran ajaran Kristen.
Itulah sebabnya dalam banyak hal proyek kolonisasi ditunggangi oleh pemikiran
teologis dalam melihat kebudayaan-kebudayaan di wilayah koloni. Orang-orang
lokal sering dilihat sebagai sedang berada di dalam “dunia kegelapan”, belum
beragama dan primitif, sehingga perlu ditaklukan dan dibawa ke peradaban.
Hingga masa kini pun julukan tersebut masih saja mereka alami kuhususnya bagi
yang masih menganut Marapu sebagai “manusia yang hidup dalam gelap, sesat
dan tidak benar”.
Akan tetapi, apakah mereka menyerah begitu saja? Sampai kini orang
Umalulu mungkin merupakan kasus yang paling menarik tentang bagaimana
agama-agama resmi belum mampu menaklukan mereka sepenuhnya walaupun
usaha tersebut sudah dilakukan dalam beberapa periode. Orang Umalulu
mempunyai ikatan kuat dengan adat istiadatnya yang berakar pada keyakinan
mereka, Marapu. Agama Marapu itulah identitas budaya mereka.
Bagi orang Umalulu, khususnya bagi pemeluk Marapu, mereka memiliki
sikap militan untuk mempertahankan tradisi keagamaannya berhadapan dengan
kelompok-kelompok lain. Riwayat keberadaan mereka yang jauh lebih tua
daripada negara Republik Indonesia cukup membuktikan kesanggupan mereka
menghadapi berbagai tantangan historisnya. Dalam usaha untuk memperoleh
kesetaraan tentunya mereka pun mempunyai strategi tertentu yang akan
dilakukan.
Memberdayakan Peran Lembaga Adat
Masyarakat Umalulu adalah masyarakat yang berbudaya dan beragama.
Implikasi dari pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk yang bersifat
integral dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Umalulu. Pada masa
pemerintahan kolonial Hindia Belanda di pulau Sumba, walaupun penetrasi ajaran
agama Kristen sudah diusahakan hingga ke pelosok-pelosok wilayah itu, namun
penyebaran agama Kristen tidak dicapai dengan mudah begitu saja. Di Umalulu,
hal tersebut tidak lepas dari peran lembaga adat yang mereka punya. Dalam
rangka mewujudkan visi masyarakat Umalulu yang mandiri, maka salah satu
aspek pendukungnya adalah ketahanan budaya, yaitu yang meliputi agama dan
adat istiadat. Oleh karena itu, strategi pembangunan sektor budaya dan agama ini
diarahkan pada upaya; (1) peningkatan peran lembaga adat, (2) peningkatan peran
tokoh-tokoh adat dalam perumusan kebijakan, (3) peningkatan kapasitas situssitus budaya dan kesenian, (4) peningkatan peran pemuda melalui forum pemuda
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lintas agama, (5) peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah, dan (6)
peningkatan peran tokoh agama dalam bentuk kemitraan dalam pembangunan
daerah.
Lembaga adat di Umalulu tercakup dalam dua pengelompokan yang
merupakan satu kesatuan, yaitu secara teritorial (terikat oleh ikatan tempat
kehidupan) yang disebut paraingu, dan secara geneologis (terikat oleh hubungan
darah) yang disebut kabihu. Paraingu merupakan suatu perkampungan besar yang
dihuni oleh beberapa kabihu yang berhimpun di dalamnya. Sedangkan kabihu
merupakan kelompok kekerabatan yang merasa diri berasal dari seorang nenek
moyang dan antara satu dengan lainnya terikat melalui garis keturunan laki-laki
saja. Setiap kabihu tidak pernah berdiri sendiri dan selalu mempunyai hubungan
dengan kabihu-kabihu lain. Hubungan tersebut dimungkinkan karena di antara
kabihu-kabihu itu mungkin berasal dan satu leluhur, ada hubungan kekerabatan
atau karena ada sangkut paut dengan sejarah leluhurnya.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan tata hidup dan kehidupan
bermasyarakat untuk kepentingan kabihu-kabihu dalam satu paraingu selalu
dibicarakan dalam suatu musyawarah adat, yang dalam bahasa Sumba disebut
Pulu pamba, Bata bokulu (bicara rapat, perbincangan besar). Di dalam
musyawarah adat inilah ditetapkan segala keputusan yang dibutuhkan dalam
menghadapi berbagai permasalahan. Orang Sumba umumnya, dan orang Umalulu
khususnya sangat menghormati segala keputusan yang diambil dalam
musyawarah. Di dalam musyawarah setiap kabihu dalam paraingu diwakili oleh
para pemuka masing-masing untuk memberikan pendapatnya.
Pemberdayaan lembaga adat merupakan peluang baru bagi para pemuka
masyarakat Umalulu untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam politik lokal.
Orang Umalulu berusaha untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam politik
daerah yang membawa sebuah dimensi baru bagi konstruksi publik tentang “keSumba-an” mereka. Mereka berusaha melawan representasi-representasi lama
dengan menolak pandangan-pandangan eksternal mengenai tradisi mereka yang
dianggap terbelakang. Sejalan dengan itu pula mempertahankan identitas mereka
yang unik dalam kerangka kebudayaan mereka, sekaligus mencitrakan diri
sebagai masyarakat yang maju. Demikian pula yang diharapkan agar seluruh
warga masyarakat tetap bersatu pada dalam kebersamaan. Jangan sampai
masyarakat terpecah belah hanya karena ada perbedaan agama atau perbedaan
aliran politik.
Perpecahan dalam hidup bermasyarakat dirasakan pula oleh orang
Umalulu. Hal itu terutama di bidang internal keagamaan, karena penganut agama
Marapu mendapat tekanan penyebaran agama Kristen. Suatu hal yang
sebelumnya tidak mereka ketahui adalah begitu banyaknya aliran atau sekte
agama Kristen yang mengepung mereka. Membingungkan, karena awalnya
mereka pikir bahwa Kristen itu hanya satu saja. Berbagai aliran dalam agama
Kristen saling berebut lahan baru, berebut “domba-domba” yang akan
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digembalakan. Di tambah lagi ketika rezim Orde Baru runtuh, yang kemudian
pada era Reformasi begitu banyak partai politik yang mengincar pengikut sampai
ke pelosok-pelosok kampung, yang kesemuanya itu sangat membingungkan orang
Umalulu, terutama bagi mereka yang tinggal di pedalaman yang dapat dikatakan
tidak mengerti apa-apa. Banyak di antara mereka yang terjebak oleh situasi itu
sehingga ada kalanya berselisih pendapat hingga menimbulkan permusuhan di
antara warga sekampung, bahkan dengan keluarga sendiri. Untunglah masih ada
para pemuka atau tokoh-tokoh adat setempat yang selalu mengingatkan bahwa
mereka saling bersaudara. Selain itu berinisiatif mengadakan berbagai pertemuan
dan mengajak warga masyarakat bermusyawarah untuk membahas bagaimana
mengatasi situasi yang buruk itu. Bermusyawarah bagi orang Umalulu merupakan
suatu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Marapu. Tidak ada permasalahan
yang tidak dipecahkan melalui musyawarah. Hal tersebut sudah dilakukan sejak
jaman leluhur dahulu.

Meningkatkan Pendidikan Keterampilan
Dominasi kekuasaan diterapkan oleh pemerintah Orde Baru sudah berhasil
menginternalisasikan suatu pendekatan kekuasaan kepada seluruh jajaran
pengelola pendidikan, yang telah melumpuhkan inisiatif dan kreatifitas
masyarakat bersangkutan. Situasi yang memprihatinkan. Mereka hanya bisa
pasrah menerima keadaan bahwa menjadi pemeluk Marapu akan sulit
memperoleh pendidikan formal. Suatu tantangan berat yang harus dihadapi untuk
memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka.
Seperti diketahui bahwa pendidikan merupakan kata kunci bagi upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan diharapkan akan membuka
peluang-peluang ekonomi yang lebih baik serta memberi pendapatan lebih besar
pula bagi mereka. Pada setiap keluarga di Umalulu, seluruh anggota keluarga
sangat diharapkan tenaganya untuk berpartisipasi menunjang kehidupan mereka.
Anak-anak sejak kecil sudah dilatih untuk membantu orang tuanya bekerja, baik
pekerjaan di rumah, di kebun atau pun di padang pengembalaan. Namun
pendidikan yang diterima dalam keluarga itu dirasa belum mencukupi. Oleh
karena itu, strategi orang Umalulu dalam rangka mewujudkan pembangunan
pendidikan adalah dengan meningkatkan kapasitas pendidikan dan usaha-usaha
pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat anak didik.
Pembangunan pendidikan itu diarahkan pada pendidikan dan pelatihan praktis
yang memungkinkan mereka untuk mendapat pekerjaan atau membuka lapangan
kerja baru. Namun sejauh ini usaha tersebut belum dapat berjalan lancar, karena
baru dilaksanakan secara perorangan dalam kelompok kecil saja, belum
merupakan lembaga pendidikan yang formal. Selain itu semua lembaga
pendidikan yang ada berbasis pada lembaga ke-Kristen-an.
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Sebenarnya bukan tidak ada inisiatif dari masyarakat Umalulu untuk
mendirikan lembaga pendidikan sendiri yang berbasiskan ajaran Marapu. Tetapi
terlalu banyak kendala yang harus dihadapi, seperti adanya berbagai undangundang atau aturan yang mengharuskan mengikuti agama resmi tertentu, tidak
tersedianya tenaga pendidik keagamaan, dan berbagai fasilitas penunjang
pendidikan lainnya.
Mengukuhkan Solidaritas
Danda duangu-dendi ukurungu (memikul berdua dan mengangkat
bersama) adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kebersamaan
mereka dalam menghadapi segala persoalan. Partisipasi setiap warga kabihu
dalam suatu paraingu dalam melakukan suatu kegiatan bersifat mutlak. Rasa
solidaritas komunitas harus selalu dijaga keutuhannya untuk kerukunan. Oleh
karena itu, sifat kemutlakan akan menolak adanya golongan dan budaya nonpartisipan.
Walaupun pernah ada pemusnahan secara sistematis oleh para pengabar
Injil terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan para leluhur dan
penghancuran struktur adat paraingu oleh rezim Orde Baru, danda duangu-dendi
ukurungu sebagai simbol solidaritas orang Umalulu tetap bertahan. Fungsi
pengikat erat rasa kebersamaan ini terasa kuat di pedesaan, namun mulai
mengendur di antara mereka yang tinggal di perkotaan ketika persaingan untuk
kerja di perkantoran makin meningkat. Walaupun demikian bila ada pesta dan
upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan kabihu, mereka berusaha
menyempatkan diri untuk menghadirinya.
Bagaimana pun orang Umalulu tetap erat berpegang pada adat istiadat dan
keyakinan Marapu. Sekalipun sudah mendapat pendidikan di sekolah Kristen dan
memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang Alkitab, serta sering menghadiri
kebaktian, tapi dia belum tentu mau dibaptis menjadi orang Kristen. Hal itu
disebabkan mereka masih mempunyai tanggung jawab secara adat terhadap
keluarganya yang mungkin saja masih menjadi penganut Marapu.
Bagi orang Umalulu, mengikuti setiap kegiatan yang merangkul seluruh
warga suatu kabihu adalah suatu keharusan yang sulit ditolak. Penolakan untuk
bekerja bersama dalam suatu kegiatan merupakan hal yang memalukan, aib bagi
keluarga.
Identitas Budaya Baru
Keberlangsungan hubungan antar-warga Umalulu, baik pemeluk Marapu
maupun pemeluk Kristen Sumba, dalam kurun waktu yang lama telah mengalami
pasang surut. Pada suatu kurun waktu tertentu, para pemeluk Marapu pernah
dalam posisi sosial yang bisa dikatakan tak tergoyahkan dan akan selalu
dipertahankan. Namun dengan berjalannya waktu, pemeluk Kristen Sumba
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sebagai “pendatang baru” secara perlahan telah merebut posisi istimewa itu. Jika
dahulu pemeluk Kristen Sumba dipandang rendah dan dianggap berkhianat karena
memeluk agama para kolonialis asing, kini hal sebaliknya menimpa para pemeluk
Marapu yang tetap dipandang sebagai kaum kafir dan bodoh. Stereotip tentang
kebodohan itu sebagai akibat adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam
memperoleh pengetahuan melalui pendidikan formal yang pada gilirannya
menyangkut pula perolehan peluang kerja. Setiap pihak tentunya tidak mau
memiliki posisi “tidak setara” dalam “pertarungan” ini. Dengan adanya
“kesetaraan”, semua pihak dalam kelompok sosial itu akan berusaha menampilkan
dan mengembangkan segala kemampuan terbaiknya sehingga dapat memuaskan
kedua belah pihak. Dengan demikian, relasi yang bertentangan di antara kedua
kontestan dan ketegangan yang dihasilkan dari kontestasi serta negosiasi antarwarga Umalulu dapat dilihat sebagai gerak dinamis dalam rangka membangun
hubungan yang harmonis.
Pemeluk Marapu : Sikap Mengalah
Pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan faktor-faktor kritis dalam
menentukan tingkat partisipasi orang Umalulu di dalam politik lokal dan lapangan
pekerjaan di pemerintahan. Bagi para penganut agama Marapu pada masa lalu
mungkin tidak terlalu sulit untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang
didirikan oleh para pendeta utusan penyebar Injil. Asalkan mereka mau
bersekolah dan menerima ajaran Kristen. Namun mereka sulit melakukan hal itu
karena tidak diijinkan oleh orang tua mereka untuk bersekolah. Pada gilirannya
hal tersebut ikut menentukan kurangnya partisipasi mereka dalam lapangan
pekerjaan di pemerintahan. Hal ini masih berlaku pula hingga masa kini, karena
bagi penganut agama Marapu baru akan bisa mengenyam pendidikan bila mereka
menanggalkan ke-Marapu-annya. Pencantuman salah satu agama resmi yang
diakui negara adalah syarat utama untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada
pilihan lain, selain “mengalah” untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan.
Mereka harus merelakan diri dan juga anak-anaknya untuk beralih agama agar
dapat memperoleh kesetaraan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan yang
dianggap layak.
Sikap mengalah merupakan salah satu sikap hidup orang Umalulu, dan
umumnya orang Sumba, dalam berhubungan dengan sesama manusia lainnya.
Sikap hidup kemanusiaan ini merupakan nilai dasar yang diturunkan Marapu dan
wajib dijadikan tuntunan moral dalam hidup bermasyarakat yang selaras.
Keselarasan ini dikatakan Na katala hamu lingu – na nggaha ori angu (gong besar
bersuara selaras, gong sedang berirama serasi) yang mempunyai makna tentang
kesadaran pribadi manusia sebagai makhluk ciptaan Na Mawulu Tau-Na Majii
Tau (Yang Membuat Manusia dan Pencipta Manusia, Tuhan YME) yang
berhubungan dengan manusia lain dalam hidupnya, juga berhubungan dengan
alam sekitarnya, sebaiknya mengembangkan sikap mengasihi satu sama lain.
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Selanjutnya dari sikap kasih ini berkembang sikap yang suka menolong dan
bertenggang rasa. Bersikap toleran kepada siapa saja dan selalu berusaha
mendahulukan kepentingan bersama. Untuk itu, setiap manusia diharapkan lebih
banyak mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya
sendiri. Karenanya, apa salahnya mempunyai sikap mengalah untuk kepentingan
bersama yang lebih utama.
Pemeluk Kristen Sumba : Turut Berpartisipasi
Unsur pengikat ke-Sumba-an, bagi orang Sumba umumnya dan juga orang
Sumba di Umalulu adalah “bahasa” Sumba dan (dahulu) ke-Marapu-an. Hal itu
menunjukkan bahwa orang-orang yang bukan pemeluk Marapu dan tidak
berbahasa Sumba tidak termasuk orang Sumba. Namun bagaimana dengan orang
Sumba yang sudah beralih agama menjadi Kristen, apakah mereka berarti tidak
menjadi orang Sumba lagi?
Orang Sumba tetap orang Sumba. Walaupun mereka sudah menjadi
Kristen tetap saja menjadi orang Sumba. Menjadi orang Sumba atau ke-Sumba-an
bukan berarti harus memeluk Marapu, tapi orang Sumba yang Kristen. KeKristen-an di sini dalam arti keyakinan yang dianut berdasarkan ajaran-ajaran
Kristiani, sedangkan ke-Marapu-an merupakan adat istiadat yang diwariskan dari
nenek moyang. Selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai
Kristiani maka adat istiadat itu akan tetap lestari dalam kehidupan orang Sumba.
Menjadi orang Kristen dalam konteks kebudayaan Sumba.
Adanya penggabungan antara ke-Sumba-an dengan Marapu dan juga
Kristen perlu dipahami dari proses perkembangan budaya Sumba sejak jaman
kolonial. Perlawanan terhadap penetrasi bangsa Belanda beserta misi
keagamaannya telah menggalang kesatuan kesukuan dengan mengaktifkan simbol
keagamaan yang masih melekat dalam budaya orang Umalulu. Bagi sebagian
orang Kristen Sumba, ke-Marapu-an atau ke-Kristen-an orang Umalulu tidak
perlu dipermasalahkan lagi. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana para
penganut agama itu mengamalkan ajaran agama mereka dengan benar untuk
menunjang kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini
bagi orang Umalulu, terutama yang sudah masuk agama Kristen, harus dapat
membedakan hal mana yang menyangkut agama dan hal mana pula yang
bersangkutan dengan tradisi. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang umum kita
jumpai bila seseorang secara formal menempatkan Kristen sebagai agama yang
mereka anut, tetapi secara substansial ritual keagamaan Marapu menjadi bagian
dari perilaku mereka juga.
Bagaimana pun orang Umalulu tetap erat berpegang pada adat istiadatnya
sekalipun sudah menjadi orang Kristen. Hal itu disebabkan mereka masih
mempunyai tanggung jawab secara adat terhadap keluarganya yang masih
menjadi penganut Marapu. Mereka mempunyai kesadaran bahwa keyakinan
Kristen berbeda dengan keyakinan Marapu. Namun dia ingin tetap ikut
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berpartisipasi dalam kegiatan adat yang dilakukan dalam komunitasnya. Bagi
orang Umalulu, mengikuti setiap kegiatan yang merangkul seluruh warga suatu
kabihu dalam suatu paraingu adalah suatu keharusan yang sulit ditolak. Rasa
persatuan dan kebersamaan itu didasarkan pada loyalitas kepada saudara
seketurunan dan wilayah di mana mereka tinggal. Penolakan merupakan hal yang
memalukan dan membawa aib bagi keluarga.
Hal tersebut di atas rupanya berkaitan erat pula dengan sikap hidup mereka
yang mengutamakan kebersamaan dan persatuan. Sikap hidup bermasyarakat
yang disebut Na luri hakahaungu ini timbul dari rasa kebersamaan dan penekanan
pada bahwa mereka masih saudara seketurunan. Hal itulah yang selalu dipelihara
dan dianjurkan oleh para pemuka adat orang Umalulu. Partisipasi setiap warga
paraingu dalam setiap kegiatan sangat diharapkan, yang mana hal itu akan
menjalin erat tali kekerabatan dan rasa persatuan di antara mereka. Seluruh warga
masyarakat yang yang tergabung dalam kabihu-nya masing-masing merupakan
kesatuan tekad untuk hidup bersama terlepas dari perbedaan-perbedaan latar
belakangnya untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Sikap hidup ini
sebagaimana yang tertuang dalam salah satu ungkapan tradisional mereka, yaitu
Kadu uma pera – Toku uma nduangu (tanduk rumah yang sejajar, tongkat rumah
yang sepasang). Ungkapan tersebut mempunyai pengertian bahwa agar setiap
kabihu yang menyembah Marapu jangan merendahkan pihak lain karena satu
sama lain mempunyai tujuan yang sama yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Sikap
inilah yang menjadi sikap toleransi beragama orang Umalulu dan orang Sumba
umumnya.
KESIMPULAN

Proses pembentukan identitas merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam
mengkaji dinamika pembentukan identitas budaya orang Umalulu tidak dapat
hanya difokuskan pada kehidupan mereka sebagai individu atau kelompok saja.
Pada kenyataannya ada hal-hal lain yang juga mempengaruhi sehingga proses
pembentukan identitasnya menjadi lebih kompleks lagi. Batasan obyektif untuk
menentukan siapa orang Umalulu sebenarnya tidak ada. Identitas orang Umalulu
tampil dalam ekspresi yang berbeda-beda, dalam arti identitas mereka bukan
sesuatu yang stabil, tidak ada jaminan bahwa identitas mereka akan tetap sama
dengan berjalannya waktu dan peristiwa. Untuk menentukan siapa orang Umalulu
sebagian besar terletak pada orang yang bersangkutan sebagai “orang dalam”,
walaupun hal tersebut tidak pula mengabaikan pandangan “orang luar” terhadap
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mereka. Seperti yang direpresentasikan oleh orang Umalulu sendiri bahwa mereka
juga beragama dan percaya pada Tuhan YME serta menyukai keharmonisan
hidup. Namun sebaliknya oleh “orang luar” mereka dianggap sebagai penyembah
berhala dan suka berperang.
Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka pun ditentukan oleh pandanganpandangan orang luar. Bila dilihat dari sisi lain, hal-hal yang menandai
kebudayaan Sumba sebagai sesuatu yang unik lambat laun memudar bersama
lajunya modernisasi. Kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-19 telah membawa
pergolakan dan meningkatkan dinamika di pulau Sumba. Proses pembentukan
identitas yang berangsur-angsur dan terjadinya masa krisis yang juga membawa
unsur-unsur baru akan menghasilkan sesuatu baru yang lain.
Pada kasus orang Umalulu, sekalipun kini sebagian dari mereka tidak lagi
menganut Marapu, mereka tetap saja orang Umalulu dengan segala atribut yang
melekat padanya. Walau tidak ada perbedaan gaya hidup dari para warga setiap
lapisan sosial, bukan berarti tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban dalam
pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Hal ini nyata terlihat terutama dalam
musyawarah-musyawarah atau upacara-upacara adat. Adanya suatu perubahan
atau modernisasi tidak membuat orang Umalulu kehilangan sama sekali identitas
budayanya yang lama. Suatu identitas baru yang selaras dengan perkembangan
jaman itu tampaknya muncul ke permukaan. Ke-Marapu-an yang dulu jadi bahan
ejekan dan perlakuan diskriminatif, tidak lagi menjadi beban. Malah dari segi
ekonomis menguntungkan. Hadirnya pariwisata yang berfokus pada kebudayaan
Sumba dengan ke-Marapu-annya, sudah mendorong pencarian akan hal-hal yang
berhubungan dengan ketradisionalan Sumba, yang turut pula membentuk cara
orang-orang Umalulu mengidentifikasi diri mereka sendiri yang pada gilirannya
menjadi aset budaya yang berharga.
Hal tersebut membuktikan bahwa orang Umalulu cukup tanggap dan aktif
menghadapi berbagai tantangan itu, yang justru makin meneguhkan ke-Sumba-an
mereka. Arti penting makna budaya dan penanda-penanda simbolik ke-Sumba-an
dalam pembahasan ini, menjelaskan bahwa masalah identitas di kalangan orang
Sumba, khususnya orang Umalulu, tetap relevan. Sebagai suatu kelompok sosial,
orang Umalulu secara biologis mampu berkembang dan lestari. Mereka
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mempunyai kebudayaan serta pranata-paranata yang dimiliki bersama yang
merupakan pedoman bagi kehidupan mereka yang secara umum berbeda dari
kelompok atau masyarakat lain. Dengan kata lain, pada dasarnya setiap
kebudayaan mempunyai hak yang sama untuk mengekspresikan dirinya sendiri
secara berbeda. Dalam hal ini pengertian kebudayaan ditujukan kepada para
pelaku kebudayaan itu sendiri, yaitu orang-orang Umalulu.
Bagi orang Umalulu ada tiga hal utama yang berkaitan erat dengan
identitas budaya mereka, yaitu tatanan yang berdasarkan keyakinan beragama
(Marapu), tatanan yang berdasarkan tempat kediaman (Paraingu), dan tatanan
yang berdasarkan ikatan kekeluargaan (Kabihu). Ketiga macam tatanan tersebut
merupakan pedoman, nilai-nilai, atau aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat
orang Umalulu. Dari ketiga tatanan tersebut, tatanan yang berdasarkan agama
Marapu itulah menjadi penanda identitas yang terpenting. Identifikasi keagamaan
ini merupakan sebuah konstruksi yang menekankan pada perbedaan bahwa “inilah
agama kita”, walaupun tidak pula mengabaikan keberadaan komunitas lain yang
berbeda agama. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa identitas budaya keMarapu-annya diberi label oleh “orang lain”, namun mereka secara aktif
melabelkan diri mereka sendiri dengan tetap melakukan berbagai kegiatan
keagamaannya. Proses dinamis itu berlanjut dan memperkuat rasa memiliki
adanya satu identitas di kalangan orang Umalulu yang bukan merupakan suatu
realitas

yang

dipaksakan,

namun

mengalir

adanya

perubahan

sendirinya

sesuai

dengan

perkembangan jaman.
Tampaknya

dengan

atau

modernisasi

justru

memperjelas posisi identitas tersebut. Identitas budaya orang Umalulu bisa
dipahami sebagai bagian dari proses sosial dan sejarah, yaitu sesuatu yang
dikonstruksikan dan ditransformasikan sebagai hasil dari interaksi serta
perjumpaan. Adanya kekuatan politik dan ekonomi yang menerpa, diskriminasi,
komodifikasi kebudayaan dan stereotip tentang kekafiran tidak meluluh-lantakan
identitas budaya mereka. Walaupun hal-hal tersebut bisa merupakan potensipotensi konflik. Konflik ini bisa bersumber dengan adanya klaim sepihak dari
golongan atau kelompok tertentu yang merasa lebih baik atau superior dibanding
dengan kelompok lainnya, atau dapat pula berasal dari kebijakan negara yang
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mendiskriminasi kelompok tertentu itu. Kondisi yang tidak menguntungkan itu
disadari pula oleh para pemuka adat orang Umalulu.
Orang Umalulu dalam upaya memperkokoh kesatuan dan menggalang
persatuan di antara warganya, juga dalam menghadapi berbagai masalah yang
menghadang, mereka selalu mengembalikannya lagi ke ruang musyawarah.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan tata hidup dan kehidupan bermasyarakat
untuk kepentingan kabihu-kabihu dalam satu paraingu selalu dibicarakan dalam
suatu musyawarah adat. Bermusyawarah bagi orang Umalulu merupakan suatu
kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Marapu. Partisipasi setiap warga kabihu
dalam suatu paraingu dan menjunjung tinggi nilai solidaritas danda duangu-dendi
ukurungu dalam melakukan suatu kegiatan adalah bersifat mutlak, tidak peduli
apakah orang itu pemeluk Marapu atau bukan. Bagi orang Umalulu, khususnya
bagi pemeluk agama Marapu, Marapu adalah keyakinan mereka. Sedangkan bagi
orang Umalulu yang telah beralih ke agama Kristen, ke-Kristen-an bukan suatu
hal yang perlu dipermasalahkan lagi karena mereka masih tetap dapat
menjalankan adat istiadat mereka sendiri sebagai orang Sumba. Marapu adalah
adat istiadat warisan nenek moyang mereka, yang merupakan identitas budaya
mereka. “Inilah kita, orang Umalulu !” begitu kata mereka. Bagi mereka Yehu
Karetu (Yesus Kristus) adalah Marapu juga, walaupun sebagai Marapu-nya orang
Kristen. Selain itu dengan menjadi seorang Kristen, mereka mendapat jaminan
bahwa anak-anak mereka dapat bersekolah. Suatu hal yang memprihatinkan
karena mereka „terpaksa“ beralih agama untuk alasan tersebut, tapi rupanya
mereka tak banyak punya pilihan.
Berdasarkan paparan di atas memperlihatkan bahwa identitas budaya
orang Umalulu adalah hasil dari suatu proses dan intersubyektif sejarah yang di
dalamnya orang Umalulu berpartisipasi dengan sikap mendua, yaitu bersaing dan
sekaligus bekerjasama. Sebenarnya sikap mereka tersebut merupakan tindakan
mencari “aman” sebagai jalan yang “kompromistis”. Bagi para pemeluk Marapu
untuk menghindari tekanan-tekanan pihak pemerintah yang mengharuskan mereka
agar “beragama” dan tuduhan sebagai atheis, kafir, primitif, tidak mendukung
program pembangunan, dapat mengakibatkan putra-putrinya tidak diterima masuk
sekolah dan sebagainya. Sedangkan bagi pemeluk Kristen Sumba menghidari
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konflik dengan sesama saudara dan tetap menghormati adat sebagai warisan orang
tuanya. Sikap dan tindakan yang kompromistis itu merupakan proses inversi pada
masyarakat yang pada kebudayaannya mempunyai prinsip atau nilai-nilai yang
tidak dapat menerima pertentangan-pertentangan yang tajam, karena awalnya
berakar pada kebudayaan yang dihayati bersama secara kolektif. Kemudian di
antara kedua lingkungan yang bertentangan itu tumbuh suatu media penengah
yang bersifat ambivalen, yang merupakan panggung tempat penganut Marapu dan
Kristen Sumba berkontestasi dan bernegosiasi. Melalui inversi akan tercakuplah
lingkungan yang satu ke dalam lingkungan yang lain, dan ambivalensi media
penengah mempunyai fungsi sosial yang merupakan sumber serta gagasan
keseimbangan yang bersifat kompromistis, yang pada gilirannya membentuk
compromised cultural identity mereka yang baru.
Adanya keseimbangan yang bersifat kompromistis tidak berarti bahwa
setelah hal itu tercapai orang Umalulu menjadi stagnant. Namun untuk merancang
masa depan yang diantisipasi. Bagi orang Umalulu, beralih agama merupakan
salah satu bentuk “perlindungan budaya” atau “penyesuaian diri” yang dapat
meredam ketakutan dan agresi yang timbul di antara individu dan masyarakat. Di
satu pihak mereka ingin tetap dengan agama dan tradisi mereka, tapi di pihak lain
mereka ingin pula melepaskan belenggu-belenggu adat atau kepercayaan yang
dianggap sudah usang, sehingga mereka terbuka pula dengan perubahanperubahan yang terjadi di sekitarnya. Budaya yang bersifat kompromistis ini
diaktifkan melalui lembaga adat yang tetap selalu mengedepankan musyawarah
dan memegang teguh konsep kebersamaan dan solidaritas. Hal itu menjadi sesuatu
yang utama dalam mengedepankan segala tuntutan orang Umalulu akan
pengakuan publik atas hak-hak mereka berdasarkan kekhasan budayanya.
Adanya perubahan dalam banyak aspek kehidupan orang Umalulu tidak
dapat lagi dilihat dengan cara pandang bahwa bahwa mereka hanya sebagai pihak
yang selalu bersikap pasif saja, karena dalam batas tertentu mereka mempunyai
kebebasan untuk menentukan arah kehidupan mereka sendiri. Hal itu tentunya
menuntut cara pandang baru dalam melihat orang Umalulu, khususnya terhadap
pemeluk agama Marapu. Selama ini memang belum ada permohonan dari pihak
pemeluk agama Marapu untuk diakui keyakinannya sebagai agama yang otonom
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atau “agama resmi” dari Negara. Namun perlu diingat bahwa pada hakikatnya
setiap kelompok mempunyai hak yang sama untuk mengekspresikan identitas
mereka tanpa perlu takut terhadap tekanan kelompok lain. Dengan demikian,
orang Umalulu yang menganut agama Marapu mempunyai hak pula dalam
melaksanakan kegiatan keagamaan mereka tanpa keraguan karena merasa
dihormati dan dihargai haknya sebagai warga negara.
Adanya keragaman budaya di Indonesia bisa merupakan suatu hal yang
sangat berharga bagi pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis menuju
masyarakat yang adil dan beradab. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah
adanya usaha-usaha untuk menemukan persamaan kategori identitas antarbudaya
tanpa menghilangkan perbedaan yang ada, karenanya pemaknaan etnik secara
kontekstual masih dibutuhkan.
Salam sejahtera bagi para Marapu.

********
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