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ABSTRACT  

Deri Kambajawa traditional kampong located at Umbu Pabal Village, Umbu Ratu Nggay Barat District,  Sumba 

Tengah Regency, about eight kilometers from the city of Waibakul. The inhabitants of this traditional kampong still 

strongly hold Marapu ancient belief. Factually this traditional kampong consists of two kampongs, Deri and 

Kambajawa kampongs. Traditional houses and the activities of the inhabitants there are still as original as long 

time ago. The inhabitants of this traditional kampong really welcome the visitors, as long as the visitors not 

disturbing nor having influences to the life of the inhabitants. So that this traditional kampong, in my opinion, is 

highly likely to be called a living museum. The question: how do the roles of the traditional kampong and its 

traditional houses in supporting this living museum? The aim of the study is to explore the traditional kampong 

and its traditional houses that represent the living museum. Methods to collect data by surveying on the spot this 

kampong and its houses, also to relevant institution. Method to analyze the data by exploring physically the 

houses and the kampong that related to the activities there. The conclusion is that the representation of the living 

museum can be said so many, as written in this paper.   

Keywords: traditional kampong, traditional houses, living museum. 

 

ABSTRAK  

Kampung adat Deri Kambajawa terletak di Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten 

Sumba Tengah, sekitar delapan kilometer dari kota Waibakul. Di kampung adat ini penduduknya masih menganut 

kepercayaan Marapu yang kuat, sehingga kampung adat ini sering dijuluki sebagai kampung para Rato (Raja). 

Kampung adat ini sebenarnya terdiri dari dua kampung adat, yaitu kampung adat Deri dan kampung adat 

Kambajawa. Rumah-rumah adat dan aktivitas kehidupan masyarakat tradisional Sumba Tengah masih terjaga 

keasliannya di situ. Penduduk kampung adat ini tidak menutup diri terhadap kunjungan orang luar, sepanjang 

tidak mengganggu keaslian atau mempengaruhi kehidupannya. Sehingga kampung adat Deri Kambajawa ini, 

menurut penulis, layak disebut sebagai museum hidup atau living museum. Pertanyaannya: bagaimana rumah 

dan kampung adat di situ beserta kegiatannya berperan sebagai living museum? Tujuan penulisan ialah 

mengeksplorasi rumah dan kampung adat beserta kegiatannya yang merepresentasikan living museum. Metode 

mencari data dengan survei langsung ke kampung adat Deri Kambajawa serta ke instansi yang relevan. Metode 

menganalisis data dengan mengeksplorasi berbagai hal yang berkaitan dengan fisik rumah dan kampung adat 

beserta kegiatannya. Kesimpulannya, representasi living museum dari keseluruhan kehidupan kampung adat 

amat banyak, seperti tertulis di dalam makalah ini. 

Kata Kunci: kampung adat, rumah adat, living museum. 

 

PENDAHULUAN  

Kampung adat Deri Kambajawa berada di Kabupaten Sumba Tengah. Awalnya kampung adat Deri 
Kambajawa termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat, karena pada saat itu Kabupaten 
Sumba Tengah masih menjadi satu dengan Kabupaten Sumba Barat. Namun melalui Surat 
Keputusan Bupati Sumba Barat tahun 2004, menetapkan kampung adat Deri Kambajawa berada di 
wilayah Kabupaten Sumba Tengah.  Secara administratif, Kabupaten Sumba Tengah memiliki luas 
187,87 kilometer persegi, dengan ibukota Waibakul. Kampung adat ini terletak di Desa Umbu Pabal, 
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Berada sekitar delapan kilometer 
dari kota Waibakul. Untuk mencapai kampung adat ini dapat melalui bandara di Tambolaka yang 
berjarak sekitar 48 kilometer, kemudian dengan jalan darat menuju ke kampung adat itu. Meskipun 
demikian, kampung adat ini juga dikunjungi wisatawan yang ingin melihat kehidupan penduduk di 
kampung adat itu.   
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Di kampung adat ini penduduknya masih menganut kepercayaan Marapu yang kuat, sehingga 
kampung adat ini sering dijuluki sebagai kampung para Rato (Raja). Namun penduduk kampung adat 
ini tidak menutup diri terhadap kunjungan orang luar, sepanjang mereka (pengunjung) tidak 
mengganggu keaslian ataupun mempengaruhi kehidupan penduduknya. Rumah-rumah adat dan 
aktivitas kehidupan penduduk atau masyarakat tradisional Sumba Tengah masih terjaga keasliannya 
di situ. Itulah sebabnya menurut penulis, kampung adat Deri Kambajawa ini layak disebut sebagai 
museum hidup atau living museum. Pertanyaannya: bagaimana rumah dan kampung adat beserta 
kegiatannya berperan sebagai living museum? Tujuan studi ini ialah mengeksplorasi rumah dan 
kampung adat beserta kegiatannya yang merepresentasikan living museum.  

Urgensi dari studi ini ialah untuk memberikan pembelajaran dan pengetahuan bahwa masih ada 
kehidupan masa lalu yang tidak hanya perlu dipertahankan obyeknya, namun juga untuk diambil 
maknanya. 

METODE 

Perlu diketahui bahwa penelitian ini ialah penelitian yang masih dalam tahap awal dan masih bersifat 
eksploratif terhadap kampung adat Deri Kambajawa. Penulis belum menemukan hasil penelitian 
terhadap kampung ini, kecuali data yang telah dihimpun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Sumba Tengah. Sehingga metode mencari data dengan melakukan survei langsung on the spot di 
kampung adat Deri Kambajawa, dengan merekam data fisik kampung adat beserta rumah-rumah adat 
dan kegiatannya, serta melakukan wawancara dengan penduduk. Data sekunder didapat dari Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Sumba Tengah. Penulis belum menemukan pustaka (literature) tentang 
kampung adat Deri Kambajawa maupun tentang living museum. Sehingga penulis mengambil dari 
blogspot yang ada untuk kampung adat Deri Kambajawa, dan mengambil sebagian dari internet untuk 
living museum. Tujuan dari metode mencari data tersebut ialah agar data yang relevan dengan tujuan 
penelitian bisa terkumpul untuk kemudian dianalisis. Metode menganalisis dengan mengeksplorasi 
berbagai hal yang berkaitan dengan data fisik rumah dan kampung adat beserta kegiatannya yang 
sekiranya berkaitan dengan living museum. 

KAJIAN PUSTAKA 

Museum ialah an institution for the assembly and public display of any kind of collection, especially 
one of rare and/ or educational value (Harris, 1975). Sedangkan menurut Hornby (1974) museum 
ialah building in which objects illustrating art, history, science, etcetera are displayed. Living museum 
atau museum hidup bisa diartikan sebagai suatu tempat atau kawasan yang mempertunjukkan 
hidupnya sejarah dan seni masa lalu yang masih bisa dilihat saat ini secara hidup (live) seperti pada 
masa lalu. Jadi yang dilihat adalah nyata, hidup, tidak artifisial atau rekayasa.  

Sebagai contoh di Namibia terdapat The Living  Museum of Mbunza (http://www.lcfn.info/mbunza) 
yang memperlihatkan budaya tradisional dan pada saat yang sama juga dapat sebagai pemicu 
tambahan pendapatan (income) masyarakat setempat. Di bawah ini memperlihatkan keadaan yang 
ada di Living Museum of Mbunza itu. 

 

 
 

 
 

Gambar 1. Living museum,  Dn. Samsitu, Mbunza. 
Sumber: http://www.lcfn.info/mbunza 

Gambar 2. Craftmanship tradisional di Mbunza. 
Sumber: http://www.lcfn.info/mbunza 

 
Living museum itu berada di area Danau Samsitu, tempat desa tradisional orang-orang Kavango yang 
hidup di situ selama berabad-abad. Di situ diperlihatkan secara interaktif kehidupan sehari-hari 
(makanan tradisional, membuat api, membuat keranjang, menganyam tikar dan sebagainya), berjalan 
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menelusuri padang rumput dan hutan (bushwalks), memancing ikan, teknik membuat segala peralatan 
dari pandai besi (blacksmith), membuat keramik (pottery), dan membuat genderang (drums). 
Pengunjung bisa membeli pula souvenir kecil yang dijual di craftshop.  

Contoh lain ialah The Ovahimba Living Museum, di Namibia utara (http://www.lcfn.info/ovahimba) 
yang mengajak pengunjung untuk secara interaktif terlibat dalam kehidupan masyarakat tradisional 
dan budayanya. Di situ terdapat beberapa homestead tradisional yang besar (homestead adalah 
rumah petani dan tempat menyimpan hasil tani). Tradisi asli yang diperlihatkan di situ ialah membuat 
kuliner lokal, craftsmanship yaitu forging, membuat keramik (pottery), mengukir kayu, mewarnai kulit 
sehingga berwarna cokelat (tanning). Selain itu memperlihatkan pula bagaimana membangun 
bangunan dari lumpur (clay), menyanyi, dan menari. Juga ada “Ovahimba body painting” dan atau 
prosesi dan perayaan perkawinan tradisional Ovahimba yang masih asli. Pengunjung juga bisa 
membeli souvenir kecil pada craftshop yang ada di situ, sehingga menambah pendapatan masyarakat 
Ovahimba. Di bawah ini memperlihatkan keadaan yang ada di Ovahimba Living Museum itu.  

 

 
 

 
 

Gambar 3. Homestead di Ovahimba. 
Sumber: http://www.lcfn.info/ovahimba  

Gambar 4. Trompet dari kulit binatang ternak. 
Sumber: http://www.lcfn.info/ovahimba 

 
Selain itu, dari pengalaman penulis, di negara bagian Victoria, Australia, terdapat area yang juga 
berfungsi sebagai living museum, yaitu di Bendigo, dan Ballarat. Bendigo pertama kali adalah salah 
satu tempat penambangan emas yang kaya di Australia. Bendigo dipreservasi sebagai bagian utama 
dari sejarah penambangan emas. Preservasi kota kecil itu digunakan untuk memperlihatkan sejarah 
masa lalu untuk generasi mendatang (Australian Tourist Commission, 1992). Kota kecil Ballarat di 
bagian barat laut Melbourne demikian pula, terkenal karena pemberontakan para penambang emas 
pada tahun 1854. Ballarat ini merupakan salah satu kota yang preservasinya sangat bagus, dan salah 
satu dari yang paling menarik suasananya sekarang ini untuk dikunjungi (Australian Tourist 
Commission, 1992). Gambar di bawah ini suasana saat ini pada living museum Ballarat. 

 

  

Gambar 5. Suasana di jalan utama Ballarat saat ini. 

Sumber: Milkins, 1997. 

Gambar 6. Pengunjung mencoba menggali emas. 

Sumber: Milkins, 1997. 

 

Tahun 1850 banyak warga Eropa yang berlomba berburu emas di Ballarat. Budaya berlomba mencari 
emas itu telah diteliti dan dikreasikan kembali di Ballarat. Kota kecil itu sekarang merupakan replika 
dari kehidupan penambang emas seabad yang lalu. Pengunjung boleh mencoba menggali emas saat 
ini, dan kemungkinan masih bisa mendapatkan emas (Milkins, 1997).  
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Dari berbagai contoh di atas dapat disimpulkan bahwa living museum adalah suatu tempat atau 
kawasan yang mempertunjukkan hidupnya sejarah dan seni masa lalu yang masih bisa dilihat saat ini 
secara hidup (live) seperti pada masa lalu; baik yang berupa kehidupan nyata yang masih ada saat 
ini, maupun kehidupan yang dikreasikan atau dipreservasi persis seperti kehidupan masa lalu. 
Meskipun yang di Bendigo dan Ballarat merupakan hasil dari rekayasa (dikreasikan kembali), namun 
kehidupan di situ nyata seperti masa lalu. 

HASIL SURVEI 

Hasil survei ke kampung adat Deri Kambajawa dituliskan dalam tiga bagian yaitu kampung adat, 
rumah adat, dan kegiatannya, seperti dipaparkan di bawah ini. 

Kampung Adat 

Pada umumnya perkampungan adat Sumba terletak di dataran tinggi atau bukit dengan wilayah 
berbatu di sekitarnya, di mana di dalam perkampungan itu terdapat rumah adat, batu kubur, dan 
kandang hewan. Pola permukiman kampung adat di Sumba Tengah adalah berjejer kiri kanan saling 
berhadapan mengelilingi kuburan-kuburan megalitikum yang sudah berumur puluhan hingga ratusan 
tahun. Ruang di antara  rumah adat dan batu-batu kubur digunakan sebagai lorong atau jalan. Kubur 
batu megalitik ini dibuat dari dua buah pahatan batu. Batu pertama berupa batu kotak yang dilubangi 
di tengahnya untuk tempat jenasah. Batu kedua berupa batu persegi berbentuk plat sebagai penutup 
batu pertama. Batu kubur satu bisa digunakan untuk memakamkan beberapa kali namun harus 
mengikuti hierarki hubungan kekeluargaan tertentu (http://awalnya.blogspot.co.id/2011/kambajawa-
deri.html). 

 

 
 

Gambar 7. Kampung adat Deri Kambajawa. 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017. 

Gambar 8. Wawancara kepada salah satu penduduk. 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017. 

 
Pada awalnya kampung adat Deri Kambajawa ini terdiri dari dua kampung yang berbeda namun 
saling berdekatan, yaitu kampung adat Deri di bagian utara dan kampung adat Kambajawa di bagian 
selatan. Kedua kampung adat ini dibatasi oleh sebuah batu kilat yang berada di dalam rumah kilat 
(menurut kepercayaan Marapu) yang memisahkan kedua kampung itu. Menurut kepercayaan 
masyarakat di situ, kampung adat Kambajawa adalah Gaba atau sebagai tameng/penopang (laki-
laki), dan kampung adat Deri adalah Inna atau sebagai ibu/mama (perempuan). Sehingga kedua 
kampung ini disebut sebagai kampung adat Deri Kambajawa yang saling melengkapi menurut 
kepercayaan penduduknya. 

Kampung adat Deri Kambajawa mempunyai sembilan rumah adat di kampung adat Kambajawa dan 
empat rumah adat di kampung adat Deri. Namun sekitar tahun 2015 sebuah rumah adat di kampung 
adat Deri telah dirobohkan oleh masyarakat setempat dan akan dibangun kembali. Sekarang masih 
dalam proses pembangunan. Tampak atas kampung adat Deri Kambajawa seperti gambar di halaman 
berikutnya.  
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Gambar 9. Kampung adat Deri Kambajawa dari atas. 

Sumber: Dinbudpar Sumba Tengah, 2016. 

Gambar 10. Tampak kmpg.  adat Deri Kambajawa. 

Sumber: Dinbudpar Sumba Tengah, 2016. 

 
Sedangkan sketsa kawasan kampung adat Deri Kambajawa seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 11. Sketsa kawasan kampung adat Deri Kambajawa. 

Sumber: Hasil Survei, 2017. 

 
 
Di antara dua kampung itu terdapat rumah kilat. Sketsa potongan memanjang kedua kampung itu 
seperti gambar berikut ini, dengan rumah kilat berada di tempat yang paling tinggi, membatasi kedua 
kampung itu.  
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Gambar 12. Sketsa potongan memanjang kampung adat Deri Kambajawa. 
Sumber: Hasil Survei, 2017. 

Rumah kilat itu berada di tempat yang paling tinggi seperti gambar di atas. Bangunan berpondasi batu 
kapur dengan ukiran ini digunakan sebagai tempat upacara memanggil kilat (guntur, guruh). Bila ada 
warga atau atas permintaan orang lain yang kehilangan barang atau ternak maka akan dilakukan 
persembahan dan upacara di rumah kilat yang meminta bantuan Marapu agar orang yang mencuri itu 
disambar kilat. Ada undakan tangga batas yang tidak bisa dilalui oleh orang luar 
(http://awalnya.blogspot.co.id/2011/kambajawa-deri.html). 

Rumah Adat 

 
Rumah adat Sumba disebut Ta Koru Uma, terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian bawah, bagian tengah, 
dan bagian atas. Rumah berbahan kayu dengan penutup atap alang-alang. Bagian bawah yaitu 
tempat hewan-hewan ternak peliharaan (babi, kuda, kambing), serta menyimpan perkakas. Bagian 
tengah adalah tempat kehidupan keluarga, makan, minum, tidur, musyawarah mufakat, beribadah, 
bahkan tempat acara musyawarah adat. Bagian atas ialah loteng yang berfungsi menyimpan 
persediaan bahan makanan dan benda berharga atau benda-benda keramat lainnya (Dinbudpar 
Sumba Tengah, 2016). Bangunan rumah adat ditopang oleh empat tiang kayu yang merupakan tiang 
utama rumah. Keempat tiang ini diikatkan dengan tiang-tiang pendukung lainnya dengan 
menggunakan tali rotan. Rumah adat Sumba ini bisa berbeda antara satu tempat dan lainnya. Rumah 
adat Deri Kambajawa ini hampir sama dengan rumah adat di kampung adat Prai Ijing di Sumba Barat 
(Aryati dan Setiaji, 2016), namun berbeda dengan rumah adat di Ratenggaro, Sumba Barat Daya 
(Roosandriantini dan Prijotomo, 2016). Di Ratenggaro bagian atasnya tinggi sehingga pantas disebut 
bagian menara.  

 

  

Gambar 13. Jalan di kampung adat Deri Kambajawa. 

Sumber:  Dokumentasi Penulis, 2017. 

Gambar 14. Bag. depan (emperan) rumah adat. 

Sumber: Dinbudpar Sumba Tengah, 2016. 

 
Selain itu bagian atas/loteng dipercaya tempat roh nenek moyang bersemayam. Mereka melakukan 
ritual dalam ruangan ini untuk berkomunikasi dengan Marapu. Sedangkan bagian tengah juga 
berfungsi sebagai penjaga makanan di bagian atas/loteng dan hewan peliharaan di bagian bawah. 
Tungku api yang terletak tepat di bawah loteng akan menjaga kadar air tetap rendah ketika panas api 
dan asap bersatu dan membantu menjaga makanan tidak cepat membusuk (Dinbudpar Sumba 
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Tengah, 2016). Bagian tengah yang merupakan tempat tinggal penghuni rumah dibangun dengan 
kontur bertingkat. Bagian depan dibangun agak rendah agar orang bisa masuk ke rumah sekaligus 
sebagai beranda tamu. Pada bagian samping rumah di bagian depan dibangun balai-balai yang bisa 
digunakan untuk tiduran atau tempat bersantai. Kemudian bila akan masuk ke bagian dalam, bagian 
ini dibuat lebih tinggi dari pada bagian depan. Di bagian dalam ini kegiatan keluarga dilakukan, tidur 
juga dilakukan di bagian dalam ini. Dapur berada di bagian tengah rumah dengan tingkat paling tinggi. 
Sehingga dapur adalah akses utama para penghuni rumah itu. Biasanya dapur ini dilapisi tanah atau 
pasir di bagian bawah. Namun bila dinding bangunan dari kayu, maka dapur boleh dibangun di luar 
rumah (http://awalnya.blogspot.co.id/2011/kambajawa-deri.html). 

Kegiatan Adat 
 
Kegiatan sebagai mata pencaharian penduduk adalah petani dan pedagang, di antaranya dengan 
menganyam tikar daun pandan, mengupas kemiri secara tradisional, membuat tali dari kulit pohon; 
yang dilakukan oleh lansia dan ibu-ibu. Menjaga ternak di padang dan berkebun dilakukan oleh orang 
dewasa dan anak-anak setelah pulang sekolah. Ternak tidak dijual, melainkan untuk persiapan 
upacara adat seperti perkawinan atau kematian yang membutuhkan korban ternak dalam jumlah 
besar. Ternak favorit adalah kerbau, terutama yang bertanduk panjang. Selain itu ada kegiatan sehari-
hari yang sering ditemui yaitu kegiatan membuat tali dari rotan yang akan digunakan sebagai pengikat 
antar kayu dan atap.  

Kegiatan adat yang utama di kampung adat Deri Kambajawa ialah upacara ritual adat Purung Ta 
Liang Marapu, yang artinya upacara sakral tradisional yang dilaksanakan setahun sekali oleh para 
imam (Rato), pewaris dan penganutnya untuk melakukan upacara pemujaan sekaligus upacara 
pemberian sesajen (makanan dan kurban bakaran). Arti masing-masing kata itu adalah: purung 
artinya turun atau menuruni, yaitu menuruni atau turun dari kampung adat menuju gua (liang) tempat 
Sang Dewa berdiam. Ta liang artinya tempat Sang Dewa bertahta, tempat di mana Umbu Pabal 
dilahirkan. Marapu artinya bentuk kepercayaan yang diyakini dan dianut, disimbolkan dengan “batu” 
atau “emas” yang bisa mendatangkan murka (Dewa Pemurka/Pemarah) dan atau berkat (Dewa 
Pengasih dan Penyayang). 

Liang Marapu terletak sekitar lima kilometer dari kampung adat Deri Kambajawa, terletak di tengah 
hutan. Hutan itu sendiri oleh masyarakat dan pemerintah telah dilestarikan sebagai semacam gudang 
bahan bangunan rumah adat. Umbu Pabal adalah leluhur masyarakat kampung adat Deri 
Kambajawa, yang telah dikabulkan permohonannya oleh sang Pencipta (Dewa Pengasih dan 
Penyayang), di mana terjadi secercah cahaya terang berbaur dengan sambaran kilat sehingga 
bebatuan di gua terbelah berkeping-keping. Diyakini bahwa kepingan batu-batu itulah yang kemudian 
berubah menjadi emas perhiasan. Batu di dalam liang (gua) Marapu itulah yang diyakini sebagai 
singgasana Umbu Pabal. Sehingga, batu inilah yang menjadi pusat/inti pemujaan bagi para imam 
(Rato), pewaris dan penganutnya. Singkatnya, ritual Purung Ta Liang Marapu untuk memuja dan 
memberikan sesajian makanan dan kurban bakaran dengan cara turun ke gua tempat Sang Dewa 
bertahta.  

DISKUSI 

Di bawah ini dipaparkan eksplorasi dari kegiatan adat dan relasinya terhadap fisik kampung adat dan 
rumah adat di kampung adat Deri Kambajawa.  

Kegiatan sehari-hari yang sering ditemui ialah menganyam tikar daun pandan, membuat tali dari kulit 
pohon atau rotan, mengupas kemiri secara tradisional. Ini dilakukan oleh lansia dan ibu-ibu. Hampir 
semua di kampung adat itu melakukannya, karena ini juga dipakai sebagai mata pencaharian selain 
bertani. Hal ini seperti yang terdapat di Mbunza Living Museum maupun di Ovahimba Living Museum. 
Hanya di kampung adat ini jual beli langsung pada masing-masing individu, tidak dipusatkan di 
craftshop karena memang belum ada. Kegiatan itu dilakukan di rumah dan halaman rumah masing-
masing. Sedangkan menjaga ternak di padang dan berkebun dilakukan oleh orang dewasa, juga 
anak-anak sepulang dari sekolah. Tentu saja kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga karena 
berkaitan dengan kehidupan mereka.  
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Gambar 15. Menganyam tikar di dalam rumah. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017. 

Gambar 16. Menganyam bakul di halaman rumah. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017. 

 

Kegiatan perkawinan atau kematian juga melibatkan seluruh warga. Bahkan orang luar atau 
pengunjungpun bisa ikut melihat dan terlibat. Jalan dan lorong-lorong di kampung itu akan dipenuhi 
orang. Hal serupa bisa didapatkan di Ovahimba Living Museum. Di kampung adat ini, rumah adat 
dipakai sebagai tempat melakukan upacara perkawinan atau kematian, baik kegiatan di emperan, 
bagian tengah, maupun dapur.  

 

  

Gambar 17. Kandang hewan di bag. bawah rumah.  

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017. 

Gambar 18. Kubur batu. 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017. 

 

Ternak-ternak yang dipakai untuk upacara adat itu bahkan dalam jumlah besar. Semua ternak yang 
disimpan di bagian bawah rumah adat yang punya hajat atau yang sedang berduka, akan 
dikorbankan untuk upacara adat itu. Karena upacara adat ini sering dipakai untuk menunjukkan 
prestise dan kekayaan yang punya rumah. Jadi rumah adat bagian bawah sangat fungsional untuk 
menyimpan harta kekayaan berupa ternak (babi, kambing, kuda, kerbau). Persiapan upacara adat 
dilakukan di dapur, di rumah adat bagian tengah, juga halaman depan. Khusus untuk upacara 
kematian, maka jenasah akan dikuburkan di kubur batu di jalan yang berada di depan rumah masing-
masing.  

Kegiatan yang dilakukan setahun sekali ialah ritual adat Purung Ta Liang Marapu. Kegiatan ini 
melibatkan seluruh warga kampung adat Deri Kambajawa. Selain ritual adat, kegiatan ini juga 
menyuguhkan atraksi tari-tarian, seperti di Ovahimba Living Museum. Segalanya dipersiapkan di 
kampung adat itu sebelum mereka pergi ke hutan. Persiapan dengan upacara adat yang dipimpin 
oleh Imam (Rato) dengan berbagai doa dan korban sembelihan ternak (ayam). Lalu malamnya 
dipertunjukkan tari-tarian (Tari Reja) oleh para perempuan di lapangan terbuka di kampung itu. Dari 
masing-masing rumah dipersiapkan semuanya, kemudian dibawa ke bagian tengah kampung adat 
untuk mempersiapkan suguhan dan tari-tarian adat kepada seluruh warga maupun pengunjung yang 
melihat. Paginya para penduduk dewasa berjalan kaki sejauh lima kilometer menuju hutan tempat 
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liang (gua) itu berada, dengan membawa berbagai bentuk persembahan seperti ayam, sirih pinang, 
pisang, makanan dan minuman. Berjalan kaki melewati semak, padang rumput dan hutan itu serupa 
dengan yang dilakukan oleh orang-orang Kavango (bushwalk) di Mbunza Living Museum. Penduduk 
kampung adat Deri Kambajawa itu juga membawa bekal yang akan dimasak saat di hutan. 
Sedangkan air didapatkan dari dalam hutan. Dengan berbagai ritual yang dilakukan di situ, makanan 
disuguhkan pula. Para perempuan sekali lagi menarikan Tari Reja. Setelah selesai mereka kembali ke 
kampung adat Deri Kambajawa. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga dan seluruh kawasan 
kampung adat.  

 

  

Gambar 19. Tari Reja dilakukan di lapangan terbuka di 

kampung adat Deri Kambajawa pada malam hari. 

Sumber: Dinbudpar Sumba Tengah, 2016. 

Gambar 20. Tari Reja dilakukan sekali lagi, di hutan 

sekitar 5 km. dari kampung adat Deri Kambajawa. 

Sumber: Dinbudpar Sumba Tengah, 2016. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari diskusi di atas, dapat dilihat bahwa fisik kampung adat dan rumah adat Deri Kambajawa sangat 
terkait/ber-relasi dengan kegiatan adat di kampung itu. Fisik kampung adat dan rumah adat Deri 
Kambajawa betul-betul merupakan representasi atau gambaran atau perwakilan dari living museum. 
Semua bagian di kampung adat maupun rumah adat itu betul-betul menjadi media bagi berjalannya 
kegiatan sejarah maupun seni masa lalu yang masih berlangsung sampai sekarang.  

Ringkasan relasi antara fisik kampung adat, rumah adat, dan kegiatan adat di situ dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 

Tabel 1. Relasi Kegiatan Adat Dengan Fisik Kampung Adat dan Rumah Adat 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

Kegiatan Adat Pelaku Fisik Kampung Adat Fisik Rumah Adat 

-Kegiatan sehari-hari untuk 

mata pencaharian:  

menganyam tikar daun 

pandan, membuat tali rotan 

atau kulit pohon, mengupas 

kemiri. 

-Lansia dan 

ibu-ibu. 

-Warga tetap berada di 

kampung adat saat bekerja. 

-Di halaman rumah dan rumah masing-

masing (emperan rumah). 

-Kegiatan sehari-hari untuk 

mata pencaharian: menjaga 

ternak, bertani/berkebun. 

-Laki-laki 

dewasa, 

anak-anak. 

-Dilakukan di kebun dan area 

di luar kampung adat. 

-Ternak kemudian dikandangkan di bagian 

bawah rumah adat. 

-Kegiatan perkawinan atau 

kematian. 

-Warga 

yang 

berhajat 

atau 

berduka. 

-Seluruh jalan dan lorong di 

kampung adat. 

 

-Kubur batu di tengah 

kampung adat atau di depan 

-Dipakai untuk upacara perkawinan atau 

kematian: emperan, bagian tengah rumah, 

dapur. 

 

-Bagian bawah rumah adat sangat 
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Kegiatan Adat Pelaku Fisik Kampung Adat Fisik Rumah Adat 

rumah untuk menguburkan 

jenasah. 

fungsional untuk tempat menyimpan 

kekayaan berupa ternak. 

-Kegiatan Purung Ta Liang 

Marapu (setahun sekali). 

-Seluruh 

warga 

dewasa 

kampung 

adat. 

-Keluar kampung adat dan 

membawa bekal. 

 

-Tari-tarian  di tengah kawasan 

kampung adat. 

-Berbagai persembahan dipersiapkan di 

rumah adat masing-masing, di dapur 

masing-masing. 

 

Kesimpulannya: kampung adat Deri Kambajawa berperan sebagai living museum atau sebagai suatu 
tempat atau kawasan yang mempertunjukkan hidupnya sejarah dan seni masa lalu yang masih bisa 
dilihat saat ini secara hidup (live) seperti pada masa lalu. Jadi yang dilihat adalah yang nyata, yang 
hidup, yang tidak artifisial atau rekayasa. 

Rekomendasi yang bisa disampaikan: hendaknya kampung adat Deri Kambajawa ini diberi dana atau 
hibah dari Pemda setempat untuk menyediakan fasilitas bagi para pengunjung/ wisatawan yang 
datang seperti adanya penginapan, tempat makan, tempat berjualan souvenir atau craftshop khas 
kampung adat itu, brosur terkait kehidupan terutama living museum di kampung adat itu. Semua 
fasilitas itu bisa dibuat di area di luar kampung adat, namun relatif dekat dengan kampung adat Deri 
Kambajawa. Dengan demikian tambahan income penduduknya menjadi bertambah baik.  
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