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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Hidup dalam kedamaian merupakan dambaan dari setiap individu, 

maupun suatu kelompok. Orang yang hidup dalam damai, tentu akan memiliki 

perasaan yang tenang, pikiran yang positif dan diikuti dengan tindakan yang 

positif pula. Tanpa disadari ada banyak hal dalam kehidupan ini, yang 

terkadang membuat seseorang atau kelompok berjumpa dengan berbagai 

konflik. Misalnya, konflik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun agama. 

Hal-hal ini sering membawa orang untuk masuk dan terlibat dalam kondisi 

yang tidak damai dan dapat berdampak buruk pada dirinya dan interaksi 

seseorang dengan orang lain.  

Untuk mengutuhkan sebuah hubungan yang rusak akibat konflik dan 

membuat stabil sebuah relasi, maka perlu adanya pemaafan. Pemaafan 

bukanlah hal yang asing bagi setiap orang, karena pemaafan sering sekali 

terjadi dan dilakukan oleh siapa saja, untuk mencapai jalan pendamaian dari 

pihak-pihak yang bermasalah. Pemaafan yang holistik, tidak hanya sekedar 

diucapkan lewat kata-kata, tetapi kata-kata yang ada itu sudah menjadi 

keputusan yang terbaik dan diungkapkan dengan ketulusan dari hati, kemudian 

akan dibuktikan melalui tindakannya. Menurut Baumeister et al (1998), 

pemaafan yang total ialah ketika seseorang mampu untuk menghilangkan 

perasaan yang negatif terhadap pelaku dan membangun hubungan yang baik, 

seperti sebelum terjadinya peristiwa yang menyakitkan. Jadi, pemaafan 

merupakan sebuah proses yang pada tahap tertentu seseorang mampu 
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mengambil keputusan untuk melepaskan keadaan kognisi, emosi yang negatif, 

menjadi positif dan membangun relasi interpersonal yang baik dan penuh kasih 

terhadap orang lain. 

Ada beberapa hal yang memengaruhi dan menentukan keefektifan 

dalam pemaafan yaitu kognisi, emosi dan interpersonal yang dimiliki oleh 

seseorang. Seseorang akan mudah memaafkan, jika ketiga aspek tersebut 

dibangun secara positif. Bukan hanya itu saja, tetapi peran dari ketiga aspek 

ini pun akan berjalan dengan baik, jika seseorang sudah benar-benar 

memaafkan. Dalam sebuah penelitian tentang hubungan kualitas persahabatan 

dan empati pada pemaafan remaja akhir, ditemukan adanya hubungan antara 

kualitas persahabatan dan empati dengan pemaafan. Kedua aspek ini dapat 

mempermudah remaja akhir dalam memaafkan orang lain (Dewi & Hijriyati, 

2014). Begitu pun penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2020) tentang 

hubungan kepercayaan interpersonal dengan pemaafan pada siswa-siswi SMA 

Negeri 3 Payahkumbu, ditemukan adanya hubungan yang positif antara 

kepercayaan interpersonal dengan pemaafan. Semakin tinggi tingkat 

kepercayaan interpersonal seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat 

pemberian maaf yang akan terjadi. Selain itu, Suharsono dan Susetyo (2017) 

juga menemukan beberapa karakteristik dalam pemafaan yang berbasis budaya 

Jawa. Karakteristik-karakteristik itu meliputi membangun relasi yang 

memburuk dan terputus, mengalah, sabar, mengelola emosi, introspeksi, 

senyum, doa, tidak mendendam, perilaku positif dan yang lain-lain. Dalam 

penelitian yang lain oleh Sakinah (2018), memaafkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan psikologis seseorang. Hal ini karena memaafkan adalah salah 

satu strategi untuk mengatasi masalah yang berpusat pada emosi dan pada 

masalah. Begitupun dalam penelitian dari Nashori (2011) tentang 

meningkatkan kualitas hidup dengan pemaafan. Terdapat banyak dampak 
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positif ketika seseorang memaafkan. Ada juga sebuah penelitian tentang 

pemaafan dari sisi neuroscience. Dalam penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa terdapat hubungan pola aktivasi otak seseorang dalam proses pemaafan. 

Area otak yang ditemukan terkait dengan pemaafan adalah korteks prefrontal 

ventromedial kiri, cingulate gyrus posterior dan persimpangan temporo 

parietal kanan. Jadi, ketika seseorang menerima permintaan maaf, maka akan 

mengarah pada peningkatan aktivitas di jaringan lateral yang kiri yang berisi 

wilayah frontal, temporal, dan parietal. Untuk proses pemaafan dapat dilihat 

melalui peningkatan aktivasi di gyrus sudut kanan. Aktivasi dalam jaringan 

daerah frontal, temporal dan parietal sering ditemukan dalam proses emosional 

dan kognitif (Strang et al., 2015). Beberapa penelitian ini menunjukkan adanya 

peran kualitas hubungan, empati, tingkat kepercayaan terhadap proses 

pemaafan. Begitupun ketika seseorang bersedia untuk memaafkan, maka akan 

adanya perubahan yang benar-benar dirasakan. Ada banyak manfaat yang 

diperoleh secara pribadi (kognisi, emosional), maupun dalam hubungan 

dengan orang lain (interpersonal). Di samping itu, pemaafan pun tidak pernah 

lepas dari yang namanya budaya. Pemaafan dan budaya saling memengaruhi 

satu dengan yang lainnya. Setiap definisi, model, atau teori pemaafan 

dipengaruhi oleh dimensi budaya dan kontekstual dalam berbagai cara 

(Sandage & Williamson, 2005). Dengan demikian, budaya sering 

dimanfaatkan dalam rangka membantu individu, maupun kelompok untuk 

menyelesaikan persoalannya dan mencapai pemaafan.  

Setiap suku mempunyai budaya dalam kaitan dengan konsep dan cara 

pemaafannya masing-masing (Anis & Elis, 2018). Begitupun dengan salah 

satu suku yang ada di Timor yaitu suku Dawan (Atoin meto). Atoin meto 

merupakan masyarakat pribumi Timor. Atoin Meto terdiri dari dua kata yakni 

Atoin berarti orang atau manusia, Meto secara harafiah berarti tanah kering. 
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Pada umumnya, masyarakat biasa menyebutkan Atoin/Atoni Pah Meto dengan 

arti orang-orang dari tanah kering.Yang termasuk dalam suku ini ialah orang 

yang mendiami daerah Amarasi/Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor 

Tengah Utara (Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2009). Jadi, secara umum 

orang-orang pribumi yang mendiami wilayah Timor dan identik dengan suku, 

bahasa serta budaya dapat disebut sebagai atoin meto. Selain itu, dalam 

praktiknya, ketiga daerah yang disebutkan di atas, memiliki budaya yang sama 

dalam pelaksanaan pemaafan yaitu dengan menggunakan oko mama.  

Salah seorang tokoh adat Amarasi menjelaskan arti oko mama secara 

harafiah yaitu oko berarti hadiah dan mama artinya sirih pinang. Jadi, oko 

mama berarti sirih pinang yang dihadiahkan. Oko mama biasanya digunakan 

sebagai wadah untuk meletakkan atau menyimpan sirih, pinang, kapur dan 

tembakau. Pada saat menghidangkan sirih pinang kepada tamu atau orang lain, 

biasanya akan menggunakan oko mama. Oko mama juga dipakai dalam 

menyambut atau menerima tamu, acara-acara resmi baik sukacita maupun 

dukacita atau acara adat, seperti, kumpul keluarga, mahar, peminangan, 

pernikahan, pemakaman, ibadah-ibadah, dan lain-lain (Jacob, 2015). Oko 

mama sering dipakai untuk menyapa saat saling bertemu di jalan, ataupun 

mengunjungi kerabat, dan sebagai undangan kepada orang lain untuk 

menghadiri sebuah acara  (Ngadilah et al., 2019). Jadi, ketika seseorang 

bertemu dengan orang lain dalam perjalanannya, maka ia akan mengeluarkan 

oko mama yang berisi sirih dan pinang dan diberikan kepada orang tersebut. 

Memberikan sirih pinang kepada orang yang ditemui merupakan cara menyapa 

dan membangun komunikasi yang baik. Begitupun halnya ketika ia 

mengunjungi kerabat, maka ia harus membawa dan memberikan oko mama 

yang berisi sirih dan pinang. Sedangkan terkait dengan memberikan undangan, 

oko mama yang dibawa dijadikan sebagai simbol undangan resmi dengan 
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harapan untuk menghadiri acara maupun mengambil bagian dalam acara yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu, oko mama dipandang sebagai simbol yang 

menjelaskan tentang identitas Atoin Meto. 

Oko mama juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan 

pemaafan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan hendak berdamai atau 

memperbaiki hubungannya yang rusak, maka ia perlu membawa oko 

mama,agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Oko mama merupakan 

sarana yang dipakai untuk mengetuk pintu rumah atau tanda permintaan ijin 

dengan sopan, tanda penerimaan, tanda kerendahan hati dan tanda kasih 

sayang (manekat) (Tualaka, 2018). Seseorang yang mengambil keputusan 

untuk memaafkan, berarti ia harus berusaha untuk menciptakan perasaan kasih 

sayang dan menghadirkan sikap kerendahan hati untuk menerima orang lain.  

Di wilayah Amarasi, oko mama sering sering digunakan dalam 

menyelesaikan berbagai masalah, baik itu persoalan yang kecil, hingga 

persoalan yang berat atau rumit. Misalnya dalam sebuah perbincangan dan 

terjadi kesalahpahaman antara salah satu pihak, maka oko mama dipakai untuk 

menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Selain itu, masalah-masalah lain 

seperti masalah tanah, tidak pernah berkunjung ke rumah tua, rusaknya nama 

baik serta masalah penerimaan uang belis. Hal-hal inilah yang sering terjadi 

dan ditemui dalam kehidupan atoin meto Amarasi. Dalam kalangan atoin meto, 

terdapat nilai sosial/kolektif yang dipelihara. Salah satunya yaitu ketika terjadi 

masalah, maka mereka harus duduk bersama dan bicarakan secara 

kekeluargaan atau secara adat. Salah satu alat yang dijadikan simbol atoin meto 

untuk menyelesaikan masalah ialah dengan menggunakan budaya oko mama. 

Meskipun untuk masalah-masalah tertentu, harus dilakukan sesuai dengan 

tahapannya. Seperti adanya tenggang waktu untuk melakukan pemaafan dan 

proses mediasi atau penggunaan mediator/jubir untuk membantu proses 
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penyelesaian masalah. Hal ini juga tergantung dari kebiasaan yang dilakukan 

oleh masing-masing suku.  

 Yang menjadi persoalan di sini ialah dalam budaya Timor, ketika 

seseorang berniat untuk meminta maaf atau menyelesaikan masalahnya, maka 

menjadi sebuah keharusan atau kewajiban untuk membawa oko mama. Jika 

oko mama tidak dibawa dalam proses penyelesaian masalah, maka yang terjadi 

ialah akan adanya penolakan, tidak bersedia untuk menyelesaikan masalah, 

perasaan marah, perasaan tidak dihargai, dan munculnya emosi-emosi negatif 

yang lain, bahkan bisa memperbesar masalah tersebut, serta akan menjadi 

bahan perbincangan masyarakat. Hal ini berarti bahwa ada berbagai alat yang 

telah menjadi bagian dalam budaya yang dapat memediasi tindakan manusia. 

Berbagai tingkat artefak mencakup benda fisik (mis., pipa perdamaian, kain 

tenun, piala persekutuan), alat simbolis dari kata-kata dan bahan tertulis 

(misalnya, teks suci, buku panduan, entri jurnal), dan skrip atau skema kognitif 

yang secara kultural membentuk nilai-nilai moral, agama dan interpretasi 

perilaku seseorang (Sandage & Williamson, 2005). Dengan demikian, jika 

proses penyelesaian masalah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka akan memunculkan perasaan sakit hati. Ungkapan sakit hati ini dapat 

mendorong tindakan-tindakan yang aktif, maupun pasif sebagai sebuah 

tindakan balas dendam. Tindakan-tindakan yang dimunculkan ini bisa juga 

merupakan sebuah reaksi dari proses alamiah akibat dari kegagalan seseorang 

atau kurang dalam mendapatkan cinta kasih, perhatian, pujian, keadilan, 

penerimaan dalam kehidupan sehari-harinya (Hadriami & Samuel, 2016). 

Masalah yang terjadi ini juga dapat terkait dengan kesiapan diri seseorang 

dalam menyelesaikan masalahnya. Semakin seseorang gugup, emosional, 

gelisah, kurang mampu mengendalikan hasrat diri, dan kurang dapat mengatasi 

masalah (coping) yang baik terhadap stres yang mereka alami, maka ia akan 
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semakin rendah kesiapan yang dimiliki untuk memaafkan (Suwartono, 2019). 

Dengan demikian kesiapan diri seseorang bisa berpengaruh pada berjalan 

dengan baiknya proses pemaafan yang dilakukan. Semakin memahami diri dan 

mampu mengelola emosi dirinya, maka secara perlahan-lahan ia sedang 

mempersipkan dirinya untuk sebuah keputusan.  

Oko mama merupakan budaya yang diwariskan dari para leluhur dan 

dipelihara eksistensinya oleh masyarakat, sehingga ada peluang penyelesaian 

masalah dengan menggunakan oko mama, hanya dilakukan secara formalitas. 

Meskipun pemaafan ditandai dengan maaf secara verbal terhadap orang yang 

bersalah, namun pada kenyataannya seseorang masih ada dalam keadaan 

kognisi ataupun keadaan emosional yang negatif atau belum bisa sembuh dari 

lukanya (Dewi & Hijriyati, 2014). Dalam penelitian ole (Montana et al., (2018) 

ditemukan bahwa masyakat kota Ambon menggunakan kearifan lokal yaitu 

pela dalam menyelesaikan masalah. Pela digunakan sebagai proses komunikasi 

dengan cara menghindar, menurut dan kompromi. Secara sepintas dari hasil 

penelitian ini, budaya yang dianut masyarakat setempat, hanya difokuskan 

untuk mengatasi masalah yang kelihatan, sementara pemaafan bukan hanya 

berfokus pada terselesaikannya sebuah masalah, tetapi pada pemulihan diri 

masing-masing pihak dan pemulihan hubungan. Keadaan emosional, kognisi 

dan interpersonal yang positif merupakan paket lengkap yang tidak bisa 

dipisahkan, ketika terjadi yang namanya pemaafan. Pemaafan bukanlah 

tentang melupakan, seseorang tidak mungkin melupakan jika ia memiliki 

pikiran yang utuh. Kita bisa dan akan  mengingat peristiwa atau orang yang 

melukai kita. Jadi, ketika kita memaafkan, kita tetap memiliki ingatan tentang 

hal itu. Melupakan merupakan pertahanan yang bagus tetapi merupakan hal 

yang keliru atau tidak masuk akal, karena kita adalah manusia yang akan selalu 

berpikir (Griggs, 2013). Sadar atau tidak disadari, ingatan seseorang tentang 
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setiap pengalaman yang ia alami akan tetap ada. Mencoba melupakan 

merupakan pemborosan energi yang berharga. Begitupun ketika seseorang 

berusaha untuk menenangkan diri, untuk tidak menyampaikan emosinya, bisa 

saja ketenangan itu hanya sementara dirasakan. Ketika ia mencoba untuk 

mengingat peristiwa yang terjadi, ia akan mengungkapkan kemarahan dan 

perasaan tidak nyamannya (Gani, 2011). Hal ini sama dengan ia belum 

memaafkan, karena memaafkan juga membutuhkan yang namanya kecerdasan 

emosi dan kecerdasan kognisi seseorang. Seseorang harus bisa memahami arah 

perasaan dan arah pikiran yang sedang ia alami.  

Studi sebelumnya oleh Tualaka (2018) tentang kearifan lokal oko 

mama yaitu adanya degradasi fungsi, makna dan nilai budaya oko mama pada 

komunitas tutur uab meto. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tujuan 

pemakaian oko mama yang semulanya sebagai perekat budaya, namun telah 

beralih fungsi menjadi tujuan politis. Tidak hanya itu, oko mama mulai 

mengalami degradasi karena perlahan-lahan kaum muda sudah hampir 

meninggalkan tradisi mamah siri pinang, namun berbeda dengan orang tua 

yang selalu menjalankan tradisi ini dalam setiap aktifitas dan kegiatan yang 

dilakukan. Hal ini disebabkan kerena kemajuan teknologi, urbanisasi, telah 

menimbulkan banyak ketidaktahuan generasi muda akan budaya oko mama 

dari segi bentuk, makna dan fungsi. Selain itu, ada juga penelitian yang 

dilakukan oleh Langkameng dan Latupeirissa (2020) tentang Cultural Values 

of Oko mama: Marriage Proposal Ritual Speech In Bokong Community- 

Indonesia. Tulisan ini membahas tentang adanya nilai-nilai budaya, baik itu 

nilai sosial dan nilai religi yang tersirat dalam oko mama, ketika digunakan 

untuk ritual pernikahan. Dalam penelitian yang lain oleh Ngadilah et al., 

(2019) tentang oko mama culture: betel nut consuming habit in Kupang district 

and its effect toward salivary ph and flow rate menjelaskan tentang adanya 
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pengaruh kesehatan seseorang terhadap kebiasaan mengunyah sirih pinang. 

Budaya oko mama memengaruhi persepsi tentang kesehatan gigi dan mulut, 

persepsi tentang penyakit akibat mengonsumsi sirih pinang. 

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan, ditemukan adanya 

pengkajian-pengkajian tentang budaya oko mama. Budaya oko mama yang 

ditinjau tersebut, didasarkan pada pendekatan atau teori seperti ekolinguistik, 

linguistik, budaya dan juga dari bidang kesehatan. Penelitian-penelitian yang 

dilakukan, menjelaskan tentang adanya pergeseran budaya oko mama dan 

budaya ini berpengaruh pada masalah kesehatan, namun bersamaan dengan itu 

budaya oko mama ini masih terus dihidupi dan memiliki nilai positif dalam 

ritual pernikahan. Hal lainnya yaitu budaya oko mama lebih sering 

diperkenalkan sebagai simbol penghargaan dalam acara adat seperti 

peminangan maupun dalam aktifitas sehari-hari dan kurang diberi perhatian 

pada proses penyelesaian masalah. Inilah menjadi salah satu tolak ukur bagi 

peneliti, untuk secara khusus mengkaji budaya oko mama menggunakan teori 

psikologi. Studi ini dilaksanakan dalam rangka memahami cara pemaafan 

berbasis budaya oko mama untuk mendeskripsikan penggunaan budaya oko 

mama dan ritualnya dalam proses pemaafan dan pemaknaannya dalam 

berbagai konteks permasalahan yang ada berdasarkan aspek emosional, 

kognisi dan interpersonal.  

 

 
  

 

 
   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah yang akan dijadikan patokan penelitian ialah “bagaimana budaya oko 

mama sebagai tanda pemaafan bagi atoin meto Amarasi yang berkonflik 

berdasarkan kajian psikologi pemaafan?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai ialah untuk mengkaji budaya oko 

mama sebagai tanda pemaafan bagi atoin meto Amarasi yang berkonflik 

berdasarkan kajian psikologi pemaafan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat secara Teoritis 

Manfaat yang bisa diberikan secara teori dari hasil penelitian ini ialah 

dapat memberikan kontribusi yang membangun dari segi pengetahuan. 

Dengan demikian, setiap pembaca bisa mengetahui atau memahami lebih 

dalam tentang oko mama sebagai tanda pemaafan dan menjadikan pengetahuan 

yang ada sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan. 

 

1.4.2.  Manfaat secara Praktis 

a.  Bagi Pemerintah 

Diharapkan pemerintah bisa memaknai dengan baik kearifan lokal (oko 

mama) yang ada dan menggunakannya sebagai sarana atau alat dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui dalam masyarakat 

sehingga bisa tercipta kedamaian yang utuh dalam kehidupan setiap individu.  

b. Bagi Masyarakat Timor    

Terus memelihara kearifan lokal oko mama yang ada dan meneruskan 

kepada anak-anak karena memiliki nilai sosial dan psikologis yang sangat 

bermanfaat bagi kedamaian antara sesama Suku Timor dan suku pendatang 

yang bermukim di Amarasi. 
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c. Bagi Pihak yang Melakukan Pemaafan 

Bisa memahami pemaafan secara utuh berdasarkan simbol kebudayaan 

oko mama dan menemukan manfaat untuk diri sendiri serta bagi orang lain. 

Setelah itu, dapat membagikan pemahaman mereka kepada orang lain atau 

keluarga, dalam rangka menyelesaikan setiap masalah yang ada di keluarga 

atau masyarakat.  

 




