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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Dokumentasi Pengumpulan Data 

 

Bersama tokoh adat dan istrinya 

 

 

Wawancara bersama partisipan 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

Tokoh Adat 

Nama  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

1. Apa itu naketi? 

2. sudah berapa kali melakukan naketi? 

3. Kapan naketi perlu untuk dilakukan? 

4. Masalah-masalah seperti apa yang harus diselesaikan dengan cara 

naketi? 

5. Mengapa harus melakukan naketi? 

6. Siapa saja yang harus turut mengambil bagian dalam proses naketi? 

7. Bagaimana proses melakukan naketi? 

8. Bagaimana jika pada saat naketi, ada individu yang tidak mau terlibat 

dalam proses naketi? 

9. Bagaimana cara membuat individu agar mau melakukan naketi? 

10. Bagaimana jika pada saat naketi, ada individu yang tidak mau 

memaafkan dan berdamai dengan orang lain. 

11. Faktor apa saja yang dapat menunjang terjadinya pemaafan pada saat 

naketi (kepribadian/budaya/religius)? 

12. Apa saja Kendala yang muncul saat mau melakukan naketi? 

13. Apa yang terjadi jika ada individu yang tidak jujur dalam 

mengungkapkan isi hatinya? 

14. Kapan naketi dianggap telah selesai dilakukan? 
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Pedoman Wawancara Partisipan 

 

Nama  : 

Usia  : 

Asal Suku : 

Pekerjaan : 

Usia pernikahan : 

Naketi: 

1. Kapan dan bagaimana pertama kali anda tahu tentang naketi? 

2. Menurut anda, apa itu naketi? 

3. Apa masalah atau konflik yang pernah terjadi dalam keluarga dan dapat 

terselesaikan dengan cara naketi? 

4. Mengapa harus melakukan naketi? 

5. Siapa saja yang mengambil bagian dalam melakukan naketi pada saat 

itu? 

6. Apakah anda yakin dengan melakukan naketi dapat menyelesaikan 

masalah? Mengapa? 

7. Bagaimana jika pada saat naketi ada individu yang tidak jujur dalam 

mengakui kesalahannya dan meminta maaf? 

Pemaafan: 

1. Apa yang anda rasakan jika memiliki masalah dengan orang lain 

2. Apa yang anda lakukan jika memiliki masalah dengan orang lain. 

3. Setelah melakukan naketi dan berdamai dengan pihak yang 

menyakitimu, bagaimana perasaan anda terhadapnya? 

4. Bagaimana perasaan anda saat mengingat peristiwa itu? 

5. Bagaimana reaksi anda ketika diperlakukan tidak menyenangkan oleh 

orang lain? 
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6. Setelah berdamai, apa yang anda rasakan saat berinteraksi dengan 

orang yang menyakitimu? 

7. Menurut anda hal apa yang membuat individu tersebut berbuat 

kesalahan sehingga menyakiti anda? 

8. Apa yang menjadi pemicu terjadinya masalah tersebut? 

9. setelah melakukan naketi dan berdamai, bagaiamana komunikasi serta 

interaksi anda dengan pelaku? 

10. Apa yang anda lakukan jika seseorang menyakitimu? 

11. Mengapa anda akhirnya memutuskan untuk memaafkan orang 

menyakiti anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Lampiran 3. Transkip Wawancara 

Tokoh Adat 

Nama  : David Tohana 

Usia  : 86 Tahun 

Pekerjaan : Pensiunan Guru SD 

 

Karolina Apa itu naketi? 

Bpk Tohana Tahoeb atau naketi dilakukan karena terjadinya suatu masalah. 

Sesuatu tersebut yang masih tersembunyi atau belum diketahui. 

Karena mendapat cobaan atau masalah, maka perlu dilakukan 

naketi agar tau penyebabnya. Misalnya orang sakit atau seseorang 

mendapat masalah. Jadi berpikir mengapa ia sering melakukan 

kesalahan dan mendapat masalah. Jadi belum tau persis 

penyebabnya sehingga harus tahoeb naketi. Kalau orang Kristen 

sekarang melakukan naketi dengan cara berdoa untuk mencari tau 

penyebabnya. Misalnya ada seseorang yang pernah membunuh 

namun dia merahasiakan hal tersebut. kemudian dia selalu 

mendapat atau masalah serta mendapat sakit penyakit yang tidak 

sembuh. dengan demikian perlu mencari penyebabnya mengapa 

demikian. Jika orang Kristen yang beriman maka mencari tau 

penyebabnya dengan cara berdoa untuk mendapatkan petunjuk. 

Pada zaman dulu ketika orang Timor masih berhala, naketi 

dilakukan dengan dua cara yaitu ote naus dan pol teko. 

ote naus dilakukan dengan cara; menyebutkan salah satu 

kemungkinan yang menjadi penyebab terjadi masalah. Kemudian 

tua adat mengambil sebuah tombak dan lemparkan ke tiang. Jika 

tepat pada tiang tersebut maka benar hal itu yang menjadi 

penyebab terjadinya masalah. Lalu bersama tua adat akan 
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memotong binatang secara adat. Pol teko dilakukan dengan cara; 

menggunakan telur ayam. Telur tersebut akan didoakan secara 

adat oleh tua adat. Kemudian tua adat akan menyebutkan tanda 

yang ada dalam telur itu. Lalu pecahkan telur tersebut dan jika 

benar ada tanda seperti yang disebutkan tadi maka benar bahwa 

hal yang menjadi kemungkinan tadi adalah benar penyebabnya. 

Jika tanda yang muncul berbeda, maka harus mencari hal lain yang 

mungkin menjadi penyebab terjadinya masalah. 

Kalau sekarang melakukan naketi hanya melalui pergumulan. Jadi 

kita berkumpul bersama kemudian doa pembukaan lalu beberapa 

orang yang hadir tersebut masing-masing menyebutkan hal-hal 

seperti kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan 

sehingga menyebabkan terjadinya suatu masalah. Kemudian 

didoakan lagi. Dengan demikian maka adanya tim doa atau 

persekutan doa untuk menemukan penyebabnya. 

Jika pembahasan secara ilmiah maka nakti harus dibahas 

perkembangannya mulai dari adat hingga saat ini. 

Namun secara adat pun tidak keluar dari istilah Kristen yaitu 

“berdoa dan bekerja”. Bekerja yaitu (ote naus) ketika mengambil 

tombak dan meleparkannya ke tiang atau (pol teko) ketika 

mengambil telur dan memecahkannya. Kemudian berdoa secara 

adat. Setelah itu ada pemotongan binatang seperti ayam yang 

buluhnya telah ditentukan oleh orang yang melakukan pol teko 

tersebut. tapi kalau sekarang secara Kristen tidak ada pemotongan 

binatang. Naketi sinonimnya tahoeb yang artinya membicarakan 

tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah ini. Dengan 

mencari tau hal-hal yang mungkin pernah dilakukan seperti pernah 

memiliki janji dengan Tuhan atau dengan istri/suami namun belum 

ditepati. Pak Tohana memberi contoh pernah medoakan anaknya 
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bersama tim doa di Soe dan mendapat petunjuk untuk melakukan 

doa syukuran di rumah karena anaknya telah menyelesaikan studi 

S2nya. 

Masalah yang perlu diselesaikan dengan naketi yaitu masalah 

perkawinan.  Biasanya kedua mempelai berasal dari suku yang 

berbeda. Jadi sebelum melakukan peminangan dan menikah perlu 

melakukan naketi terlebih dahulu karena dulu ada masalah yang  

belum terselesaikan. Karena dulu sering terjadi perang antar suku 

yang memakan korban jiwa. Jadi perlu melakukan hela keta 

terlebih dahulu atau semacam doa perdamaian. Hela keta ini 

biasanya dilakukan di sungai. Orang yang memimpin hela keta; 

tua adat atau orang yang bisa berbicara secara adat (bukan tua 

adat). Pak Tohana pernah mengikuti hela keta untuk salah satu 

calon pengantin di sungai Noemuti. Namun mereka tidak 

memberitahu sebelumnya bahwa pak Tohana yang akan 

memimpin hela keta tersebut. setibanya di sungai baru mereka 

meminta pak Tohana yang menjadi pemimpin hela keta atas nama 

salah satu mempelai. Jadi sesampai di tengah sungai, tua adat dari 

mempelai yang satu berbicara terlebih dahulu. Tua adat tersebut 

berbicara kepada arwah-arwah. Kemudian setelah itu dilanjutkan 

oleh pak Tohana. Pak Tohana berdoa terkait masalah tersebut 

secara Kristiani dalam bahasa Dawan. Pak Tohana juga memiliki 

pengalaman yang sama ketika melakukan hela keta di sungai 

Nanebu. 

Karolina Jadi bagaimana proses hela keta itu hingga selesai? 

Bpk Tohana Proses hela keta dilakukan di sungai. Dimulai dengan mempelai 

laki-laki bersama keluarganya dari seberang sungai, demikian 

juga mempelai wanita bersama keluarganya diseberang sungai 

yang lain. kemudian kedua mempelai bersama keluarganya 
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bertemu di tengah sungai. lalu tua adat dari pihak laki-laki 

melakukan tutur adat atau berdoa secara adat, kemudian 

dilanjutkan lagi oleh tua adat dari mempelai wanita. Setelah itu, 

dilakukan pemotongan binatang seperti ayam atau babi 

tergantung kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Setiap 

mempelai membawa 1 ekor. Kemudian darah binatang tersebut 

dialirkan pada sungai tersebut.  dan yang terakhir orang tua dari 

mempelai wanita menerima  mempelai laki-laki dan bersama 

mereka menyebrangi sungai itu. 

Karolina Apa artinya hela keta? 

Bpk Tohana Hela keta dilakukan karena sebelumnya ada dua kelompok atau 

dua suku yang dulunya bermasalah, bertentangan, berkelahi atau 

berperang sehingga kemudian mereka membuat perjanjian untuk 

tidak boleh saling berhubungan dalam hal apa pun termasuk 

perkawinan. Dengan demikian hela keta dilakukan untuk 

menarik kembali perkataan atau perjanjian untuk bermusuhan 

tersebut. istilah hela keta bisa disebut juga hela bata. 

Karolina Bagaimana kalau tidak melakukan hela keta? 

Bpk Tohana Nanti ada teguran-teguran mengenai kawin mawin ini. Teguran-

teguran setelah menikah. Baru nanti di situ ditemukan. 

Karolina Selain kawin mawin ada lagi masalah lain? 

Bpk Tohana Masalah lain yang perlu diselesaikan dengan naketi seperti 

rebutan tanah dengan saudara hingga saling marahan dan tidak 

mau saling mengenal. Kemudian mendapat cobaan lalu naketi 

bahwa perlu adanya perdamaian karena sebelumnya tidak mau 

saling mengenal lagi sehingga mendapat cobaan tersebut  . 

Karolina  Apakah dalam melakukan naketi harus ada pengantara atau orang 

yang memipin naketi itu? 
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Bpk Tohana Orang yang bisa melakukan ote naus dan pol teko adalah orang 

yang dipercaya memiliki karunia khusus seperti dukun. Dengan 

demikian ada beberapa tua adat yang bisa melakukan itu dan ada 

juga yang tidak bisa.  Sekarang naketi dipimpin oleh tim doa atau 

persekutuan doa. Hela keta dipimpin oleh dua orang tua adat atau  

dua orang yang dipercaya bisa berbicara adat yang berasal dari 

masing-masing mempelai tersebut. Naketi itu harus ada 

pengatara atau mediatornya karena ketika kita memiliki masalah, 

kita sendiri belum tentu tau seluk beluk hidup kita dari kecil 

sampai sekarang. Jadi butuh pergumulan seperti ote naus, pol 

teko atau berdoa. Tim doa atau persekutuan doa itu benar-benar 

orang yang memiliki karunia dan hanya orang-orang tertentu 

saja. Jadi ketika berdoa baru dikasih petunjuk mengenai masalah 

tersebut.  Kalau secara adat, naketi dilakukan dengan cara ote 

naus dan tua adat bicara secara adat. Setelah menemukan 

jawaban atau setelah tau penyebab terjadinya masalah maka baik 

secara adat maupun rohani akan melakukan doa syukur. Lalu jika 

penyebabnya karena masalah/konflik antar sesama yang belum 

diselesaikan maka pihak yang melakukan naketi ini kemudian 

akan berinisiatif untuk pergi saling menyampaikan isi hati dan 

saling memaafkan karena Tuhan telah menegurnya lewat masalah 

tadi. 

Karolina Bagaimana kalau ada yang tidak jujur dalam menyampaikan isi 

hatinya? 

Bpk Tohana Nah itu nanti baik di adat maupun di rohani nanti suatu saat di 

akan ada teguran kalau benar-benar dia tidak iklas, dia tidak 

jujur, dia munafik.  Poin dari naketi ini adalah iklas, maaf. Tapi 

kalau dia tidak mau terbuka secara jujur maka kemudian dia akan 

mendapat cobaan, teguran. Kemudian, harus benar-benar dua 
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pihak yang pernah bertentangan dan berjanji tidak mau saling 

mengenal lagi harus iklas kalau tidak kena cobaan lagi. Itu 

begitu. 

Karolina  Sebagai mediator dalam naketi, apa kendala yang sering dialami? 

Bpk Tohana Iya. Kalo saya dapat penglihatan itu bukan dari kecil. Setelah 

saya bergumul-bergumul untuk sekolah, terutama kuliah itu. Jadi 

saya dapat itu tetapi saya alami di kampung untuk orang tua dong 

kalo begitu ada akibatnya kalo tetap keras hati, akibatnya 

kematian. 

Karolina  Menurut bapak, faktor apa yang mendorong seseorang untuk 

memaafkan pada saat melakukan naketi? 

Bpk Tohana Yang membuat orang itu pertamakan karena dua pihak yang 

bertentangan. Pihak yang memabawa diri untuk berdamai, itu dia 

sudah kena cobaan lalu naketi maka menemukan hal itu sehingga 

“sudah terlalu lama, biar sudah kita bawa diri minta maaf. Entah 

dia terima kita atau tidak.” Jadi faktor kesadaran karena melalui 

satu cobaan yah. Misalnya ada sakit penyakit kah atau ada dapat 

masalah apa dalam keluarga baru naketi. Itu kesadaran sendiri. 

Sadar sendiri karena faktornya adalah mendapatkan tantangan 

atau cobaan. 

Karolina Sejak kapan bapak mulai memimpin naketi atau menjadi 

mediator? 

Bpk Tohana Ini sejak saya masih bujang. Ada satu anak Alor, begini 

masalahnya dia orang yang rajin sekali tapi kemampuan biar kita 

baru belajar abis bahas habis ini, besok menghadapi ujian nanti 

dia tidak tau lagi. Jadi dia minta saya doa. Suatu saat saya bilang 

“kawan, jangan sampe kamu dengan orang tua bagaimana 

bagaimana.” Dia bilang “saya punya bapa itu orang jahat.” Saya 

bilang “jahat bagaimana?” “jahatnya yaitu itu tasalah sedikit dia 
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pukul orang. Kalau tidak dia kejar untuk panah. Pernah dia panah 

bikin mati orang.” Saya bilang “ada dapat lihat. Saat panah kamu 

tidak lihat tapi yang jadi masalah saat pemeriksaan di desa baru 

kamu tau.” Saya bilang “itu yang menghalangi saudara sampe 

belajar stengah mati pas tanya tidak tau lagi.” 

Karolina  Berapa usia anda pada saat itu? 

Bpk Tohana Itu saya sudah 30-an. Nah sudah doa abis, itu saya mulai rasa 

sedikit sedikit sampe sekarang saya masih dipercaya untuk 

memimpin naketi dalam keluarga. Kita duduk omong-omong 

begini nah saya punya itu biasanya tiba-tiba seperti mengantuk  

lalu dia turun datang, baru saya tanya “kamu pernah begini kah?” 

nanti baru dong pikir “ini baptua ada lihat itu” tapi keluarga 

bukan orang lain atau pribadi sendiri yang buat. 

Karolina Bagaimana bapak memimpin hela keta? 

Bpk Tohana Ketika saya dipersilahkan untuk memimpin hela keta;  saya 

memulainya dengan berlutut serta mengajak semua keluarga 

yang hadir untuk berlutut kemudian mengajak mereka untuk 

berdoa secara Kristen dalam bahasa Dawan terkait kedua 

mempelai yang akan menikah tersebut. Isi doa tersebut saya 

menyampaikan tujuan dilakukannya hela keta tersebut bahwa 

karena anak cucu  mereka yang kini telah saling mencintai dan 

ingin membangun rumah tangga baru , maka kiranya perjanjian 

yang pernah dibuat oleh para leluhur dulu tidak menjadi 

malapetaka bagi rumah tangga mereka kedepannya. Selain itu, 

saya memohon berkat untuk kedua mempelai yang akan menikah 

tersebut. Menurut saya doa harus dituju kepada Tuhan bukan 

kepada dunia. Karena jika dituju kepada dunia saja maka akan 

mendapat teguran dari Tuhan. Sekalipun hela keta ini berbicara 
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secara adat tetapi saya memilih untuk berdoa kepada Tuhan 

karena takut mendapatkan cobaan. 

 

Traspkip Wawancara Keluarga I 

Nama Suami : Konama (70 Tahun) 

Asal Suku : Rote Ndao 

Pekerjaan : petani 

Nama Isteri : Taupah (55 Tahun) 

Asal Suku : Timor Dawan 

Pekerjaan : petani 

Usia pernikahan : 40 tahun 

Catatan Lapangan; 

1. Wawancara ini dilakukan di rumah bapak Konama dan ibu Taupah. 

2. Pewawancara tidak hanya membawa alat-alat untuk kebutuhan wawancara 

saja tetapi juga membawa sirih pinang sebagai bentuk penghargaan atau 

penghormatan dalam adat istiadat suku Timor Dawan. 

3. Pewawancara menginap di rumah responden selama 2 hari 1 malam. Ini 

merupakan permintaan dan persetujuan dari responden sendiri. 

4. Proses wawancara ini dihadiri oleh pewawancara, bapak Konama, Ibu Taupah 

dan juga anak bungsu mereka yang bernama Adel. 

5. Oleh karena bapak Konama mengalami sedikit gangguan pendengaran maka 

pewawancara juga dibantu oleh ibu Taupah dan Adel dalam menjelaskan 

pertanyaan kepada bapak Konama. 

6. Wawancara ini menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Dawan 

 

Karolina Apa yang ibu ketahui tentang naketi? 

Ibu Taupah Naketi itu seperti tahoeb. Naketi dilakukan karena 

mendapat masalah. Seperti kita salah berbicara kepada 
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atoin amaf (saudara laki-laki dari ibu) dan mendapat sakit 

penyakit. Dengan demikian harus melakukan naketi agar 

bisa sembuh dari penyakit tersebut. Untuk keluar dari 

permasalahan yang dialami maka harus naketi terlebih 

dahulu. Naketi bisa disebut juga tahoeb. 

Karolina  Apakah hanya masalah-masalah tertentu seperti sakit, atau ada 

juga masalah lain yang bisa diselesaikan dengan naketi? 

Ibu Taupah Masalah yang perlu diselesaikan dengan naketi seperti suami 

melakukan kekerasan fisik terhadap istri maka suami akan 

medapat denda dari atoin amaf (saudara laki-laki dari istri). 

Karolina Menurut bapak, apa itu naketi atau tahoeb? 

Bpk Konama Di suku Rote Ndao tidak ada tradisi naketi hanya ada di suku 

Timor Dawan saja. misalnya ada seseorang dalam keluarga 

yang sakit maka kemungkinan ada orang atau anggota keluarga 

lainnya yang menyumpahi dia sehingga ia sakit. Agar dia 

sembuh maka semua harus naketi/tahoeb untuk menyampaikan 

isi hati kita agar tidak ada lagi kebencian. Dengan cara ambil 

sebuah batu kecil kemudian ludahi batu tersebut lalu ungkapkan 

isi hati apakah benar pernah membenci atau mengutuki orang 

sakit tersebut atau tidak. Begitu seterusnya sampai semua 

melakukannya 

Ibu Taupah Kemudian masing-masing ambil batu tersebut dan melakukan 

gerakan melingkar di atas kepala sekitar 2-3 kali putaran karena 

hal ini berkaitan dengan dosa pikiran dan sebagainya. Lalu batu 

tersebut diletakan di depan pintu rumah. 

Bpk Konama Hal ini dilakukan karena menurut bapak Konama apapun yang 

kita katakan didengar pula oleh setan. Jadi jika kita 

menyumpahi seseorang maka didengar oleh setan dan setan 
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memiliki kuasa untuk melakukan apa yang kita katakan. Namun 

sekalipun setan memiliki kuasa, tidak melebihi kuasa Tuhan. 

Setan juga bisa ‘mengambil’ manusia tetapi ia tidak bisa 

menciptakan manusia seperti Tuhan. 

Karolina  Apakah di Rote Ndao memiliki tradisi seperti naketi ini? 

Bpk Konama Di suku Rote Ndao memiliki tradisi yang disebut malare. 

Tradisi ini dilakukan untuk mencari tau siapa yang melakukan 

suanggi. Caranya ambil 3 butir beras lalu dimasukan ke dalam 

air. Kemudian sebut nama seorang yang diperkiraan melakukan 

suanggi. Lalu ukur menggunakan jengkal dari siku dalam 

hingga ke ujung jari tengah. Jika benar orang tersebut, maka 

akan tepat pada ujung jari tengah tersebut. namun jika tidak 

tepat maka bukan orang tersebut. dengan demikian maka harus 

mengganti nama orang lain lagi yang diperkirakan melakukan 

suanggi. Begitu seterusnya sampai menemukan orang tersebut. 

Karolina  Siapa yang biasanya melakukan malare? 

Bpk Konama Yang melakukan malare itu bukan sembarang orang. Orang 

yang bisa-bisa. Dia tau berbicara dengan setan. Kan dulu Tuhan 

di belakang. Kita tidak kenal Tuhan. Jadi naketi bahasa Ndao-

nya malare. 

Karolina  Kapan pertama kali bapak mengikuti naketi di sini (Timor 

Dawan)? 

Bpk Konama saya belum pernah ikut naketi di sini. 

Ibu Taupah  Ibu Taupah mengingatkan kembali bapak Konama bahwa 

mereka pernah melakukan naketi waktu menantu mereka sakit. 

Bpk Konama Saya biasanya marah tetapi tidak pernah sampai menyumpahi 

orang lain. 
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Karolina  Coba ceritakan bagaimana keluarga di sini menyelesaikan 

masalah dengan cara naketi! 

Ibu Taupah Saya pernah marahan dengan anak angkatnya yang bernama 

Mus. Dari kecil Mus sudah tinggal bersama-sama dengan kami. 

Ketika Mus dewasa, ia pergi merantau bersama teman-

temannya. Namun ketika pulang, Mus langsung pergi ke rumah 

orang tua kandungnya tanpa menyapa ataupun mampir ke 

rumah sini. Hal ini membuat saya marah dan mengutukinya. 

Selang beberapa waktu anak laki-laki dari Mus sakit sehingga 

mereka akhirnya datang memanggil saya  untuk pergi ke rumah 

mereka untuk naketi bersama. Pada saat naketi, saya 

menyampaikan isi hatinya bahwa benar ia merasa kecewa dan 

sakit hati dengan Mus karena dari kecil saya yang merawatnya 

namun setelah dewasa dan telah mampu mencari nafkah sendiri 

ia pun melupakan orang tua angkatnya. Setelah naketi dan 

saling memaafkan, anak Mus yang sakit tersebut kemudian 

sembuh 

Karolina  Apakah pada saat naketi semua keluarga hadir? 

Ibu Taupah Semua keluarga besar hadir pada saat naketi. Seperti ibu 

kandung dari Mus dan juga saudara laki-laki dari ibu Taupah 

(atoin amaf) 

Karolina Bagaimana reaksi mereka ketika mendengar isi hati ibu? 

Ibu Taupah Setelah mendengar ungkapan hati dari saya, Mus berjanji tidak 

akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.  

 Sejak peristiwa itu, Mus sering mampir ke rumah. Dan sebagai 

ungkapan terima kasih,  saya selalu  memotong ayam untuk 

dimasak untuk dimakan bersama. 

Karolina  Waktu selesai naketi, selang berapa lama anak Mus sembuh? 
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Ibu Taupah Sekitar 2 hari setelah naketi, anaknya Mus sembuh. 

Sakit yang dialami anaknya Mus pada saat itu adalah; panas 

tinggi dan masuk angin selama sekitar 1 bulan. 

Jadi saat anaknya Mus mengalami sakit, mereka mencari tau 

penyebabnya dengan cara ote naus sehingga mendapat petunjuk 

bahwa hal ini terjadi karena saya yang telah mengutuki mereka. 

Jadi jika ingin sembuh maka saya harus dipanggil untuk naketi 

bersama. 

Karolina  Siapa yang datang panggil untuk pergi naketi? 

Ibu Taupah Kakak kandung dari Mus yang bernama Paul yang datang 

menjemput saya untuk pergi naketi bersama. 

Karolina  Apa yang dirasakan ibu saat Paul datang memanggil ibu? 

Ibu Taupah Ibu Taupah merasa marah ketika dijemput oleh Paul untuk 

pergi naketi. Ibu Taupah menyebutkan nama-nama anak yang 

diangkatnya yaitu Mus, Sintus, Ferdi, Lin dan termasuk Paul 

juga. Setelah ibu Taupah tiba di sana, anaknya Mus langsung 

memanggil ibu Taupah dengan sebutan nenek. Sebelumnya ia 

tidak bisa berbicara karena sakit. Ibu Taupah pergi naketi 

bersama suaminya (bapak Konama) juga. 

Karolina  Apakah suami ibu juga marah kepada Mus? 

Ibu Taupah Bapak Konama tidak marah kepada Mus, hanya  saya saja. 

marah karena menurut saya yang merasa cape dalam mengurus 

anak-anak adalah seorang ibu. Seorang ayah hanya mencari 

nafkah. Namun setelah anak angkatnya telah mampu mencari 

uang sendiri, ia tidak menghargai orang tua angkatnya. 

Karolina  Siapa yang memimpin naketi saat itu? 

Ibu Taupah Orang yang memimpin naketi pada saat itu saudara laki-laki 

saya (atoin amaf) yang bernama bapak Bene. 
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Pada saat naketi bersama, bapak Bene sebagai mediator 

mempersilahkan saya untuk menyampaikan isi hati agar 

anaknya Mus segera sembuh karena sudah lama mengalami 

sakit. saya pun menyampaikan kekecewaannya kepada Mus 

yang ketika pulang dari perantauan tidak mampir ke rumah ibu 

Taupah tapi langsung ke rumah orang tua kandungnya. saya 

merasa tidak dihargai karena sebenarnya rumah saya tepat di 

depan jalan yang harus dilalui jika hendak ke rumah orang tua 

kandung Mus. Dengan demikian yang saya harapkan adalah 

sekedar sapa jikalau tidak sempat untuk mampir. 

Karolina Mus diangakat dari usia berapa tahun? 

Ibu Taupah Mus diangkat menjadi anak saat ia masih kecil dan belum 

masuk Sekolah Dasar namun dia masih sering bolak balik ke 

rumah orang tua kandungnya. Setelah agak besar, dia tidak 

pergi lagi ke rumah orang tuanya.  Setelah tamat SD, Mus 

belum bisa melanjutkan pendidikan ke SMP karena kekurangan 

biaya dan juga anak pertama Ibu Taupah yang bernama Melki 

juga hendak masuk ke SMP. Dengan demikian saya meminta 

Mus untuk melanjutkan pendidikannya ketika Melki 

menyelesaikan pendidikannya di SMP. Beberapa saat kemudian 

Mus pergi bekerja di Kefa sebagai kondektur bus. Namun 

beberapa waktu kemudia Mus meminta izin untuk pergi 

merantau ke NTB bersama teman-temannya. Dan setelah 

kembali dari NTB, Mus tidak mampir ke rumah saya sehingga 

membuat saya merasa marah kepadanya. 

Karolina  Saat usia berapa Mus pergi merantau? 

Ibu Taupah Mus pergi merantau usianya sekitar anak usia SMA kelas 2 

(sekitar 16/17 tahun). Ciri-cirinya pada saat itu; pendek, 

berkulit hitam dan berbadan kecil. Saya sangat menyayanginya. 
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Karolina Mus merantau selama berapa tahun? 

Ibu Taupah 5 tahun. 5 tahun baru dia datang 

Karolina Selama 5 tahun apakah dia menghubungi kalian? 

Ibu Taupah tidak. Kan dulu HP susah. Jadi tidak ada komunikasi. 

Karolina Bagaimana saat naketi itu ibu mengeluarkan isi hati anda? 

Ibu Taupah semua keluarga menangis termasuk saya juga. Dan bapak 

Konama bertanya mengapa saya menangis? saya menjawab 

karena ia merasa cape ketika mengurus anak angkatnya dulu.  

(ibu Taupah bercerita sambil berlinang air mata). Saat 

menyampaikan isi hati, saya menangis sambil menceritakan 

jerih payahnya dulu mengurus Mus saya juga mengingatkan 

istrinya Mus agar tidak melupakannya sebagai ibu angkatnya 

Mus.  Dan istri Mus mengatakan bahwa ia telah mengingatkan 

Mus untuk mampir ke rumah saya tapi Mus tidak mau. Saat itu 

Mus hanya memeluk saya dan menangis. 

Karolina  Setelah mencurahkan isi hati, selanjutnya apa yang kalian 

lakukan? 

Ibu Taupah  Setelah naketi, mereka minum kopi bersama. Setelah itu saya 

bersama suami pamit pulang ke rumah. Saat hendak pulang ke 

rumah, Mus bersama istrinya memberikan bingkisan sembako 

yang sebenarnya telah mereka siapkan dari NTB untuk 

diberikan kepada saya. Namun belum sempat mereka 

mengantar bingkisan tersebut, anaknya Mus telah sakit. Karena 

Mus lupa mengantarkan bingkisan tersebut maka diingatkan 

dengan sakitnya anak tersebut. 

saya memuji Mus bahwa dia adalah anak yang baik. Selama ia 

masih bersama saya, Mus adalah anak yang pintar memasak 

dan membuat kue. saya sangat menyayanginya karena 
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kerajinannya. saya mengakui bahwa Mus bersama anak 

pertamanya (Melki) adalah anak yang rajin dibandingkan anak-

anak yang lain. dengan demikian saat Mus pamit hendak pergi 

ke NTB, saya menangis tidak ingin dia pergi ke tempat yang 

jauh. Namun akhirnya Mus meyakinkan ibu Taupah untuk pergi 

ke NTB bersama teman-temannya. Dan setelah beberapa waktu 

teman-temannya telah kembali sedagkan Mus kembali setelah 5 

tahun kemudian. 

Karolina  Di mana mereka (Mus & Istri) sekarang? 

Ibu Taupah  Sekarang Mus bersama istrinya bekerja di Kalimantan, sudah 

sekitar 2 tahun di sana. 

Karolina  Hubungan saya dan Mus kini kembali baik. Dan terkadang 

ketika Mus bersama istri datang, mereka menginap di rumah 

saya. 

karolina Apa yang ibu rasakan saat mengingat kembali peristiwa itu? 

Ibu Taupah  Sedih. Karena saya cape baru kamu tidak hiraukan saya. Saya 

sedih. 

Karolina  Bagaimana komunikasi kalian sekarang? 

Ibu taupah Sekarang komunikasi antara Mus dengan saya kembali lancar. 

Mus menghubungi saya biasanya melalui anak bungsu saya.  

Karolina  Mengapa Ibu akhirnya memutuskan untuk naketi saat itu? 

Ibu Taupah  Saya sebenarnya tidak ingin pergi untuk melakukan naketi pada 

saat itu. Tapi karena dorongan dari suami yang memberi Saya 

pilihan bahwa jika ia tidak pergi naketi maka anak yang sakit 

itu bisa saja meninggal. Lalu Saya memikirkan hal ini dan Saya 

merasa sedih kemudian ia memutuskan untuk pergi naketi. 
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Namun setelah tiba di sana untuk naketi, Saya meluapkan 

kemarahannya. Karena menurut Saya ini merupakan racun yang 

ada di dalam hati jadi harus dikeluarkan. 

Selesai naketi, bapak Konama memipin doa bersama. 

Saya jika marah terasa sesak dan harus dikeluarkan amarahnya 

agar merasa enakan. 

Karolina  Pernahkah kalian melakukan naketi dengan cara ote naus atau 

pol teko di dalam keluarga? 

Ibu Taupah Dalam keluarga saya , tidak pernah melakukan naketi dengan 

cara ote naus/pol teko. Jika ada masalah dalam keluarga, bapak 

Konama yang akan memimpin doa bersama. 

 

*Catatan Lapangan: 

 Saat ini bapak Konama dan juga ibu Taupah hanya tinggal bersama anak 

bungsu mereka karena anak-anak mereka yang lainnya telah berumah tangga 

dan tinggal di rumah masing-masing. 

 Pewawancara tidak bisa mengkonfirmasi atau wawancara kembali dengan 

Mus sebagai pihak yang dimaafkan oleh responden karena Mus sedang 

berada di Kalimantan dan pewawancara juga tidak bisa mengkonfimasi via 

telpon karena berdasarkan informasi dari ibu Taupah, saat ini Mus sedang 

mengalami masalah dalam rumah tangganya. Dengan demikian disarankan 

untuk tidak menghubunginya untuk saat ini. 
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Transkip Wawancara Keluarga II 

Nama Suami : Sintus (43 tahun) 

Asal Suku : Timor Dawan 

Pekerjaan : Petani  

Nama Istri : Bernat (35 tahun) 

Asal suku : Timor Leste 

Pekerjaan : Petani 

Usia Pernikahan : 21 tahun 

Catatan Lapangan; 

1. Wawancara ini dilakukan di rumah bapak Yasintus dan ibu Berta 

2. Wawancara dilakukan di malam hari sambil menikmati sirih pinang yang 

disediakan keluarga. 

3. Proses wawancara dihadiri oleh pewawancara, bapak Yasintus, ibu Berta dan 

keempat anak mereka. 

4. Wawancara ini menggunakan bahasa Dawan kemudian transkipnya 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 

 

Karolina Apakah dalam keluarga ini pernah melakukan naketi dengan cara 

ote naus atau pol teko? 

Bpk Sintus Iya pernah. Kami di sini juga biasanya naketi 

Ibu Bernat  Pernah melakukan ote naus karena Nelson sakit pada saat itu. 

Karolina  ceritakan bagaimana Nelson sakit 

Ibu Bernat  anak pertama kami yang bernama Nelson mengalami sakit pada 

tahun 2001. Saat itu ia berusia 4 bulan. Sakit yang dialami Nelson 

yaitu ketika ia bernapas selalu bunyi sehingga Saya dan suami 

membawanya ke puskesmas. Setibanya di sana Nelson dan Saya 

diberi obat untuk diminum namun belum ada perubahan juga. Tak 
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lama kemudian Saya diajak oleh seorang bidan untuk pergi ke RS 

saja. 

Bpk Sintus  Saat itu saya sedang berada di kebun sehingga ketika diberitahu 

bahwa Nelson sakit, ia langsung bergegas ke sana. Sesampainya di 

RS kata dokter, Nelson harus dioperasi. saya langsung berpikir 

akan menjual babi untuk biaya operasi. Dan setelah itu pergi 

membeli obat yang telah dihaluskan sebanyak 9 bungkus dengan 

harga Rp. 9.000 pada saat itu. saya langsung berpikir bahwa harga 

obat saja semahal ini, apalagi biaya operasi pasti kami tidak 

sanggup membayarnya. 

Karolina  memangnya Nelson sakit apa sehingga harus dioperasi? 

Bpk Sintus Tenggorokan Nelson sakit sehingga ketika ia bernapas selalu 

berbunyi. Namun setelah itu, ada seorang dokter datang 

memeriksanya sekali lagi dan memberi tau Nelson baik-baik saja 

dan soal tenggorokannya yang sakit itu akan sembuh ketika ia 

berusia 1 tahun. Dan benar, ketika Nelson berusia 1 tahun sakit 

tersebut menjadi sembuh. 

Namun beberapa waktu kemudian Nelson sakit lagi. Saya  bersama 

istri membawanya ke tukang pijat namun tidak sembuh juga. 

Kemudian kami memutuskan untuk naketi dengan cara ote naus dan 

mendapat petunjuk bahwa harus mencantumkan nama seorang 

leluhur ke nama Nelson tersebut. dan mereka mendapat nama yang 

cocok yaitu nama dari kakek ibu Berta yang bernama Sufa. 

Ibu Bernat  Namun sebelum mendapat nama leluhur yang cocok, Nelson masih 

mengalami sakit. Sampai melakukan ote naus di salah seorang 

kakek saya yang saat ini telah meninggal. Kakek itu melakukan ote 

naus dengan cara; sebelumnya harus melempar beras terlebih dahulu 

sebagai tanda mengundang leluhur yang dimaksud untuk datang 

kemudian melemparkan tombak ke tiang. Jika tidak tepat pada tiang, 
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maka bukan leluhur tersebut yang dimaksud. Dengan demikian 

harus diganti leluhur yang lain sampai menemukan yang tepat. 

Setelah itu kakek yang melakukan ote naus memberi tau agar 

membawa seekor babi sekalipun tidak besar. jadi kerena tidak 

memiliki babi pada saat itu, mereka menjual 2 ekor ayam untuk 

membeli 1 ekor babi kecil. Lalu diberikan kepada kakek yang 

melakukan ote naus tersebut untuk dipotong. Setelah melakukan ote 

naus tersebut, Nelson tidak mengalami sakit lagi sampai sekarang. 

Paling sakit kepala biasa tidak sampai berhari-hari. 

Karolina  pada saat itu Nelson sakit selama berapa lama? 

Ibu Bernat  Saat itu Nelson sakit selama sekitar 3 atau 4 bulan. sejak lahir 

Nelson sudah sakit-sakitan dan tubuhnya sangat kecil 

dibandingkan ketiga adiknya. Namun sekarang tubuhnya sangat 

besar. (sambil tertawa) 

Karolina bagaimana proses melakukan ote naus hingga selesai? 

Bpk Sintus Jadi proses melakukan ote naus pada saat itu yaitu; setibanya di 

sana, saya bersama istri memberi tau orang yang melakukan ote 

naus bahwa tolong carikan nama leluhur yang cocok untuk 

dicantumkan ke nama Nelson. Kemudian kami menyebut nama-

nama leluhur untuk dicocokkan satu per satu. Kemudian melempar 

beras untuk memanggil leluhur yang dimaksud lalu kakek tersebut 

melempar tobak ke tiang. Jika tidak tepat maka harus mencari 

leluhur yang lain sampai menemukan yang cocok. Dan sampai 

pada kakek dari ibu Bernat, baru tombak itu tepat pada tiang yang 

artinya cocok. Setelah menemukan yang cocok, kakek yang 

melakukan ote naus melempar beras sekali lagi. Dan mulai dari 

saat itu, Nelson sembuh dari sakit. 

Karolina  apakah di Timor Leste juga ada tradisi naketi? 
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Ibu Bernat  Di Timor Leste juga sama memiliki tradisi naketi yang dilakukan 

dengan cara ote naus. Namun tidak ada dengan cara pol teko 

seperti yang ada di suku Timor. 

Karolina  kapan pertama kali keluarga di sini melakukan naketi dengan cara 

ote naus atau pol teko? 

Ibu Bernat  Keluarga melakukan ote naus pertama dan terakhir kali pada tahun 

2001 itu. Dan sekarang hanya dengan cara berdoa. 

Karolina  kapan keluarga di sini melakukan naketi dengan cara berdoa? 

Ibu Bernat Keluarga melakukan naketi dengan cara berdoa saat bapak Sintus 

sakit. 

Karolina  bagaimana sampai bapak sintus sakit? 

Ibu Bernat Sakit yang dialami bapak sintus diyakini diberikan oleh orang 

tuanya yang telah meninggal karena sudah sekitar 2 tahun ia tidak 

pergi berziarah ke makam mereka. kami sudah pergi ke beberapa 

pendoa dan selalu mendapat petunjuk yang sama bahwa orang tua 

bapak sintus yang memberikannya sakit tersebut. dan juga karena 

pada saat itu bapak sintus sedang menggali lubang untuk WC tepat 

pada makam raja. Jadi kami segera menutup kembali lubang 

tersebut. 

Karolina  pada saat sakit, apakh sudah mencoba untuk berobat? 

Ibu Bernat Pada saat bapak sintus sakit, ia sudah mencoba beberapa obat yang 

ditawarkan namun tidak sembuh juga. 

Karolina  apakah setelah itu bapak sintus juga langsung pergi berziarah ke 

makam orang tuanya? 

Ibu Bernat  Setelah pulih, bapak sintus bersama Nelson pergi ke kampung 

halaman untuk berziarah ke makam orang tuanya.  

Karolina  mengapa harus melakukan naketi? 
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Bpk SIntus alasan kita melakukan naketi karena misalnya kita sakit maka kita 

harus berdoa (naketi) untuk mendapatkan petunjuk. Dan kita harus 

melakuka sesuai petunjuk tersebut agar sembuh. 

Ibu Bernat Jadi kita naketi lalu mendapat  petunjuk contohnya seperti Nelson 

yang harus dicantumkan nama leluhur pada namannya, maka kita 

harus melakukan sesuai petunjuk tersebut. 

Karolina  Pernahkah kalian naketi dan menemukan bahwa ohh pernah ada 

perselisihan dengan seseorang lalu belum diselesaikan? 

Bpk Sintus pernah kakak iparn memukul anak ke 3 saya yang bernama Niki. Ia 

memukulnya sampai kencing di celananya. Anak ke 2 yang 

bernama Fandi melihat kejadian itu lalu memberitahu saya. Saat itu 

saya sedang bekerja membangun kios mereka. Mendengar itu, 

tanpa berpikir panjang saya langsung pergi dan memukul kakak 

ipar sehingga terjadilah perkelahian. Dan kerena hal itu, kami 

marahan selama sekitar 1 tahun baru berdamai. Saya pergi 

meminta maaf kepada kakak ipar dengan membawa denda berupa 

1 botol bir dan uang senilai Rp. 50.000. 

Karolina  mengapa akhirnya bapak memutuskan untuk berdamai? 

Bpk SIntus Saya memutuskan untuk berdamai karena Saya berpikir bahwa 

mereka bersaudara jadi masalah yang ada perlu diselesaikan. Dan 

tidak baik kalau bersaudara tetapi bermusuhan. Kalau seandainya 

orang lain maka tidak apa-apa. 

Ibu Bernat  Berdamai bukan karena mendapat masalah lalu mendapat petunjuk 

dari naketi bahwa harus berdamai. Karena kami bukanlah orang 

yang suka bertengkar dengan orang lain. jadi sekalipun ada orang 

yang datang bertengkar di depan, saya tidak akan 

menghiraukannya. Karena nanti orang itu yang melakukan dosa 

unntuk dirinya sendiri. saya tidak suka ikut mencampuri urusan 

orang lain. 
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Karolina  saat kalian pergi untuk berdamai, bagaimana mereka menerima 

kalian? 

Bpk Sintus Kami pergi ke rumah kakak ipar 2 kali. Yang pertama, kakak ipar 

bersama istrinya masih mau ke pendoa dulu. Karena sebenarnya 

semenjak terjadinya perkelahian itu, kakak ipar bersama istrinya 

pergi ke pendoa untuk mendoakan hal tersebut dan mendapat 

petunjuk bahwa saya telah menyumpahi mereka untuk meninggal. 

Namun saya mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan hal 

itu. Bagi saya, masalah yang pernah terjadi itu sudah berlalu dan 

tidak mungkin ia menyumpahi orang lain untuk meninggal. 

Jadi kakak ipar menyuruh saya untuk pulang dulu karena mereka 

hendak pergi ke pendoa untuk berdoa  karena sudah memfitnah hal 

tersebut. dan katanya pendoa tersebut yang membohongi mereka. 

Jadi hari berikutnya baru kakak ipar bersama istrinya menerima 

saya dan ibu Bernat. Untuk anak-anaknya kakak ipar dan kami 

tidak ukut campur permasalahan orang tua. Anak perempuan dari 

kakak ipar datang ke rumah saya dan mendorong saya untuk pergi 

berdamai dengan ayahnya. 

Ibu Bernat  Setelah diterima oleh kakak ipar, lalu kami duduk secara melingkar 

bersama anak-anak kami kemudian saya meletakkan 1 botol bir, 

sirih pinang dan juga uang di atas meja. Kemudian masing 

menyampaikan isi hatinya (naketi). saya menyampaikan bahwa 

sudahlah, anggap saja bapak sintus yang salah karena datang 

langsung memukul kakak ipar tanpa bertanya terlebih dahulu 

sehingga kalian berkelahi. saya heran bagaimana bisa kakak ipar 

memukul Niki sampai kencing di celananya karena saya juga tidak 

melihat langsung kejadian tersebut. pada saat itu Niki menangis 

ketakutan dan memeluk ibu Berta. Dan baru saya menyadari kalau 

celana Niki basah. 
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Karolina  Memangnya  ada apa sampai kakak ipar sampai memukul Niki? 

Fandi  saat itu Niki bersama anaknya kakak ipar sedang rebutan untuk 

digendong oleh menantunya kakak ipar. Mereka rebutan hingga 

Niki berkelahi. Dan saat itu tepat kakak ipar melihat Niki memukul 

anaknya sehingga ia langsung menampar Niki. 

Ibu Bernat tidak boleh memukul anak seperti itu, bagaimana kalau terjadi apa-

apa. Saya tidak melihat kejadian tersebut namun diberitahu juga 

oleh Fandi. 

Karolina  Bagaiamana saat sedang marahan dan tidak sengaja kalian 

bertemu? 

Bpk Sintus saat sedang marahan dan tidak sengaja bertemu, saya dan kaka ipar 

tidak saling menyapa. Mereka juga tidak saling mengunjungi ke 

rumah masing-masing selama 1 tahun lamanya. 1 tahun kemudian 

baru anaknya kakak ipar (Erni) datang ke rumah dan 

mendorongnya untuk pergi berdamai. 

Karolina  Apakah setelah berdamai (naketi), masalah tersebut telah selesai? 

Bpk Sintus Setelah berdamai (naketi), masalah tersebut pun telah terselesaikan 

Proses berdamai (naketi); kami duduk bersama secara melingkar 

kemudian masing-masing (bapak sintus bersama istrinya serta 

kakak ipar bersama istrinya) menyampaikan isi hatinya terkait 

masalah itu. Kemudian mengambil segelas air lalu semua kumur 

air tersebut lalu ditumpahkan kembali ke dalam gelas tadi dan 

dibuang di luar rumah. Setelah itu ambil sebuah gelas lalu tuang 

bir yang saya bawa kemudian minum secara estafet dari gelas itu. 

Karolina  setelah berdamai itu, apakah masih ada masalah lagi atau tidak? 

Bpk Sintus  Semenjak berdamai itu tidak ada lagi masalah dengan kakak ipar 

sampai sekarang 

Karolina  saat masih marahan dan tidak sengaja bertemu, apa yang bapak 

rasakan? 
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Bpk SIntus saat masih marahan dan tidak sengaja bertemu dengan kakak ipar, 

saya tidak menghiraukannya dan saya merasa ganjil/merasa 

berbeda. 

Ibu Bernat Kalau saya bertemu dengan kakak ipar ia biasa menyapanya dan 

kakak ipar juga akan balas menyapa. 

Bpk Sintus Kalau saya menyapa kakak ipar, ia tidak pernah membalasnya 

(sambil tertawa). 

Karolina  Apakah saat masih marahan kakak ipar mendapat teguran karena 

masalah itu atau tidak? 

Bpk Sintus Pada saat marahan kaka ipar juga tidak mendapat teguran karena 

hal tersebut hanya kami ingin berdamai saja karena kami 

bersaudara dan kami tidak mau ada teguran kedepannya. 

 

*catatan lapangan: 

 Jarak dari rumah responden ke rumah kakak iparnya sekitar 2 kilo meter. 

 Kakak ipar bersama responden sering saling mengunjungi satu sama lain atau 

sekedar mampir untuk makan sirih pinang bersama. 
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