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BAB II 

PSIKOLOGI PEMAAFAN DAN BUDAYA OKO MAMA 

 

2.1. Psikologi Pemaafan   

2.1.1. Pengertian Pemaafan 

Ada berbagai macam definisi tentang pemaafan yang dikemukakan 

dalam banyak cara, sepanjang sejarah budaya manusia. Selain dalam bidang 

keagamaan, ilmu sosial dan medis, konsep dan manfaat dari pemaafan  juga 

dieksplorasi dalam bidang psikologi (Griggs, 2013). Psikologi tidak hanya 

menjadi bidang studi yang membahas tentang kelemahan dan penyakit, tetapi 

studi yang juga membahas tentang kekuatan dan kebaikan. Oleh karena itu, 

pemaafan sangat bermanfaat secara psikologis bagi korban dan pelaku, 

memengaruhi kesehatan fisik, mental dan sosial (Denham et al., 2005). 

Worthington et al., (2007) menjelaskan bahwa ketika kita memaafkan, 

kebencian kita harus diatasi bukan dengan menyangkal diri terhadap hak atas 

kebencian itu, tetapi berusaha untuk memandang orang yang bersalah dengan 

penuh belas kasih, kebajikan dan cinta sambil meninggalkan hak untuk 

membenci mereka. Sejalan dengan itu, pemaafan diartikan sebagai sebuah 

tindakan karena adanya satu kesadaran dari dalam diri, untuk melepaskan 

amarah dan kebencian sambil menumbuhkan kebaikan dan perhatian terhadap 

pelaku.  

Pemaafan juga adalah proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan 

dendam yang disebabkan oleh pelaku. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa 

memaafkan adalah tindakan melepaskan belenggu, pikiran dan perasaan yang 

mengikat seseorang dengan yang menjadi pelakunya. Dengan demikian, hal 
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tersebut akan menghilangkan daya perasaan yang menguasai diri kita, 

sehingga kita bisa menjalani hidup dengan merdeka dan bahagia (Gani, 2011). 

Ini merupakan kunci atau cara yang tepat bagi seseorang untuk terbebas dari 

beban yang membuat ia tidak merasa nyaman atau tidak menikmati 

kehidupannya dengan baik.  

Pemaafan yang tidak efektif yaitu ketika seseorang memaafkan, namun 

melibatkan perenungan yang mungkin menyesali, dendam, bermusuhan, 

terdapat kepahitan, benci, marah, takut akan bahaya di masa depan, dan 

tertekan. Kedua, memaafkan tetapi masih mengairkan langsung rasa 

ketidakadilan yang dialami. Ketiga, pemaafan adalah proses dan bukan 

peristiwa (Gani, 2011).  Jadi, ketika seseorang memutuskan memaafkan, maka 

ia perlu menyadari bahwa memaafkan bukan sebatas verbal dan bukan 

peristiwa. Keterbatasan pemahaman dan pemaknaan atas pemaafan, dapat 

membuat seseorang tetap terlibat dalam lingkaran emosi negatif.  

Worthington (2005) mengutip pandangan Enright dan Fitzgibbons 

bahwa pemaafan merupakan kesediaan untuk meninggalkan hak kebencian 

seseorang, penilaian negatif dan sikap acuh tak acuh terhadap orang yang 

menyakiti, bahkan mendorong kasih sayang dan kemurahan hati. Menurut 

Worthington memaafkan adalah mengurangi atau membatasi kebencian serta 

dendam yang mengarah kepada pembalasan. Secara sederhana, memaafkan 

berarti mengenyahkan emosi negatif serta menggerakkan pada perasaan yang 

positif. Pemaafan juga dapat didefinisikan sebagai perasaan belas kasih yang 

mendukung kemauan untuk memaafkan atau sebagai tindakan memaafkan 

kesalahan (Worthington, 2005). Dalam Worthington et al., (2007) menjelaskan 

terdapat dua jenis pemaafan yaitu pemaafan keputusan dan pemaafan 

emosional. Pemaafan keputusan adalah komitmen untuk mengatur perilaku 

negatif seseorang setelah mengalami ketidakadilan atau bahaya, sedangkan 
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pemaafan emosional melibatkan perubahan kognitif, afektif dan motivasi 

untuk menjauh dari kemarahan, kebencian dan melakukan perenungan untuk 

membentuk keadaan yang disebut pemaafan dan kognisi, afektif serta motivasi 

yang lebih positif.  

Terkait dengan konsep pemaafan yang ada, maka Gani (2011) menjelaskan 

pemaafan dalam beberapa poin. Ketika seseorang memaafkan, maka akan 

melebihi dari beberapa hal yaitu  

a. Menerima apa yang sedang terjadi: Memaafkan bukanlah sekedar 

bersikap pasrah. Memaafkan bukanlah sikap pasif dan menempatkan diri 

kita sebagai objek yang menderita atas perlakuan orang lain yang tidak 

benar. Memang kita perlu untuk memiliki sikap menerima atas apa yang 

terjadi, tetapi perlu menerima dengan mendapatkan pemahaman yang 

lengkap.  

b. Menunda kemarahan: Ketika diperlakukan dengan tidak baik oleh orang 

lain, marah merupakan emosi yang wajar yang muncul. Oleh karena itu, 

memaafkan membolehkan seseorang marah, bukan menunda marah, 

namun pada saat yang sama mampu untuk mengolah emosi marahnya.  

c. Bersikap netral terhadap orang lain: Bila kita merasa dijahati orang lain 

dengan sengaja, tentu sesuatu yang aneh jika kita merasa biasa-biasa atau 

netral saja. Bersikap negatif selain sikap netral adalah hal yang wajar, 

namun memaafkan sesungguhnya akan mengalihkan kita dari sekedar 

memiliki sikap netral menuju pada sikap kasih kepada orang lain.  

d. Membuat diri sendiri merasa baik: Setiap orang pasti akan merasakan 

ketidaknyamanan ketika terancam atau direndahkan harga dirinya, 

namun mengelola diri hingga mampu merasakan nyaman tidaklah sama 

dengan arti memaafkan yang utuh.  

Selain itu, memaafkan yang utuh bukanlah hanya sebatas hal-hal seperti ini:   
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e. Memaklumi: Oleh karena orang yang bersangkutan atau orang yang 

memperlakukan kita dengan tidak baik memiliki sifatnya dan 

keadaaanya seperti itu jadi kita harus memakluminya.  

f. Melupakan: Seringkali orang menyamakan memaafkan dan melupakan. 

Dalam kajian psikologi, melupakan ialah seseorang berusaha untuk 

menyimpan dan menyembunyikan ingatan terhadap hal-hal yang tidak 

ingin disadarinya. Memaafkan bukanlah untuk melupakan peristiwa. 

Memaafkan adalah saat seseorang tetap mengingat peristiwa yang 

dialaminya dan pada saat yang sama ia berusaha untuk terbebas dari 

emosi-emosi yang tidak nyaman seperti kemarahan, kekesalan dan 

dendam.  

g. Pembenaran: Memaafkan bukanlah melakukan pembenaran atas suatu 

peristiwa yang terjadi pada diri kita. Dengan melakukan pembenaran 

artinya kita memandang bahwa ada alasan tertentu yang wajar dan dapat 

dibenarkan, jika ia melakukan sesuatu kepada kita. 

h. Menenangkan: Memaafkan bukan hanya sekedar menenangkan diri kita 

dari suasana yang buruk dan ketika diperlakukan dengan tidak baik, 

karena hal itu tidak membuat kita dengan akan memaafkan orang itu jika 

kita mengingat kembali peristiwa buruk itu.  

i. Memaafkan palsu dengan mengatakan saya memaafkanmu: Anggapan 

paling umum dalam masyarakat ialah memaafkan ialah satu tindakan 

sosial, sehingga pelaku dan korban perlu bertemu untuk berjanji dengan 

mengatakan saya memohon maaf dan saya memaafkanmu. Walaupun 

demikian, apakah nada bicaranya, mimiknya dan gerak-geriknya 

menunjukkan ketulusan dalam memaafkan ataukah belum.  

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan tentang 

pemaafan, maka disimpulkan bahwa pemaafan merupakan sebuah proses yang 
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dijalani oleh seseorang untuk berusaha dengan tulus meninggalkan segala 

sesuatu yang negatif baik itu pikirannya, perasaannya dan berusaha 

menggantikan dengan hal-hal yang positif, serta memperlakukan orang yang 

menyakitinya dengan penuh kasih sayang.  

 

2.1.2. Aspek-Aspek Pemaafan  

 Ada beberapa aspek-aspek yang digunakan untuk menjabarkan dan 

mengukur konsep pemaafan (Fatmawati, 2017). Salah satu aspek yang 

digunakan dalam kajian ini ialah aspek pemaafan dari Baumeister, Exline dan 

Sommer dalam (Nashori, 2011). Aspek dari Nashori (2011) ini merupakan 

pengembangan dari aspek sebelumnya. Aspek ini dipilih karena lebih jelas dan 

terperinci dalam menjelaskan tentang emosional, kognisi dan interpersonal, 

ketika seseorang sampai pada tahap memafkan.   

a. Aspek Emosional 

Aspek ini berkaitan dengan perasaan orang-orang yang menjadi korban dari 

perlakuan yang tidak baik dari orang lain atau pelaku. Ada beberapa indikator 

yang terkait dengan aspek emosional yaitu (a) melepaskan emosi negatif 

seperti marah, sakit hati, dan benci. (b) dapat mengelola emosi saat 

diperlakukan dengan tidak menyenangkan. (c) memiliki perasaan empati dan 

kasih sayang terhadap pelaku. (d) memiliki perasaan nyaman saat berinteraksi 

dengan pelaku.  

b. Aspek Kognisi 

Aspek ini berkaitan dengan pikiran seseorang yang ketika ia merasa atau 

mengalami satu keadaan diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain. 

Indikator-indikator dari aspek kognisi ialah (a) meninggalkan penilaian negatif 

terhadap pelaku, (b) mempunyai penjelasan nalar atas perlakuan yang 

menyakitkan, dan (c) memiliki pandangan yang berimbang terhadap pelaku.  



17 
 

c. Aspek Interpersonal   

Aspek ini berkaitan dengan hubungan baik itu dalam bentuk dorongan atau 

perilaku seseorang untuk memberi maaf kepada orang yang telah melakukan 

kesalahan kepadanya. Indikator-indikator yang ada pada aspek ini ialah (a) 

meninggalkan perilaku atau perkataan yang menyakitkan terhadap pelaku, (b) 

meninggalkan keinginan balas dendam, (c) meninggalkan perilaku acuh tak 

acuh, (d) meninggalkan perilaku menghindar, (e) meningkatkan upaya 

konsiliasi atau rekonsiliasi hubungan, (f) motivasi kebaikan atau kemurahan 

hati, dan (g) musyawarah dengan pihak yang pernah jadi pelaku.  

  

2.1.3. Tahapan Pemaafan 

Terdapat berbagai tahapan dalam pemaafan yang telah dikaji oleh 

beberapa tokoh yaitu  

Luskin (Gani, 2011) menjelaskan terdapat 4 tahap dalam memaafkan: 

a. Tahap pertama: Kesadaran bahwa diri kita dipenuhi kemarahan 

 Pada tahap ini, individu menyadari akan adanya rasa kecewa dan marah 

ketika diperlakukan dengan tidak baik. Individu tidak hanya menyadari, 

tapi juga mengungkapkan semua perasaannya kepada pelaku atas apa yang 

terjadi.  

b. Tahap kedua:  Kesadaran perasaan yang dialami berbahaya bagi diri kita. 

Individu yang telah menyadari akan adanya perasaan marah dan kecewa, 

harus menyadari bahwa perasaan-perasaan tersebut akan berdampak 

buruk bagi kehidupannya (terkhusus untuk dirinya, baik bagi kesehatan 

fisik dan mentalnya) dan hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

pada tahap ini individu mulai mencoba untuk memperbaiki hubungannya 

dengan keinginan memaafkan. 
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c. Tahap ketiga: Memilih tindakan yang lebih bermanfaat 

 Pada tahap ini, individu merasakan manfaat ketika mengambil keputusan 

untuk memaafkan. Individu mencoba untuk menyatakan apa yang 

dirasakan, namun kemudian melepaskan cara pandang yang menjadi 

masalah, dengan membangun kembali hubungan yang baik dengan 

pelaku.  

d. Tahap empat:  Mengambil tindakan proaktif  

 Individu perlu untuk berpikir secara positif, agar bisa menghadapi dan 

menyelesaikan masalah dengan baik. Ketika individu telah memiliki 

kesiapan (pemahaman yang baik, pikiran yang positif) maka ia akan tahu 

apa yang harus dilakukan, bahkan ia akan selalu siap untuk mengambil 

tindakan untuk memaafkan. 

Empat tahap pemaafan ini, merupakan cara-cara yang perlu 

diperhatikan ketika akan membangun pemaafan dengan pihak yang menyakiti. 

Dalam tahap-tahap ini, seseorang dilatih untuk menyadari  wajarnya ungkapan 

emosi negatif ketika disakiti, tetapi harus paham bahwa emosi dan kognisi 

yang dirasakan harus dikelola dengan baik. Dengan demikian, seseorang akan 

memahami dampak positif dan negatif dari peristiwa yang dialami serta 

memilih tindakan yang bermanfaat dengan pihak yang menyakiti/pelaku.   

Terkait dengan tahapan pemaafan di atas, ada beberapa model 

psikologis pemaafan yang dikemukakan sebagai landasan untuk intervensi 

yaitu diambil dari model yang dikembangkan oleh Enright dan Fitzgibbons. 

Pemaafan terjadi di empat tahap yaitu uncovering, decision, work, dan 

deepening (Worthington, 2019).   

a. Uncovering: terbuka untuk mengungkap dampak ketidakadilan dan cedera 

pada pengalaman emosional, kognitif dan kehidupannya.  
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b. Decision: tahap yang melibatkan seseorang untuk membuat komitmen yang 

terinformasi untuk bekerja menuju pemaafan.  

c. Work: membingkai ulang perspektif seseorang tentang orang yang berbuat 

salah dan berusaha untuk menumbuhkan belas kasih terhadap mereka.  

d. Deepening: memberi ruang untuk merefleksikan bagaimana perasaan 

seseorang setelah bekerja menuju pemaafan, mengeksplorasi makna dan 

tujuan baru serta perasaan pribadi dan koneksi dengan orang lain.   

 Secara umum, tahapan ini tidak jauh berbeda dari tahap yang sudah 

dipaparkan sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa keterbukaan akan adanya 

luka, yang memengaruhi keadaan intrapersonal menjadi tahap pertama yang 

penting. Keterbukaan tersebut, diikuti oleh komitmen untuk mengambil satu 

keputusan. Seseorang juga perlu untuk membentuk pandangan yang positif, 

serta berefleksi untuk menemukan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 

Worthington (2019) menjelaskan beberapa tahapan dalam pemaafan 

yaitu recall, emphatize, altruistic, commit, dan hold. Lima tahapan itu biasa 

disebut REACH. Penjelasan atas lima tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Recall adalah mengingat kembali rasa luka itu seobyektif mungkin, tidak 

berpikir bahwa pelakunya adalah orang jahat, tidak merasa kasihan pada 

diri sendiri. 

b. Empathize yaitu berusaha untuk memahami sudut pandang si pelaku. 

Memikirkan apa yang menyebabkan pelaku berbuat jahat.  

c. Altruistic yaitu pemaafan diberikan sebagai bentuk hadiah dan yang tidak 

mementingkan diri sendiri. Artinya kita mengingat bahwa kita pernah 

melakukan kesalahan dan dimaafkan oleh orang lain, sehingga kita perlu 

untuk memaafkan orang itu sebagai sebuah hadiah yang sama yang pernah 

kita terima.  

d. Commit yaitu tekad untuk memaafkan pelaku secara terbuka. 
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e. Hold yaitu berpegang teguh pada pemaafan, karena memaafkan bukanlah 

penghapusan, melainkan merupakan perubahan pada kesan yang 

ditimbulkan kenangan. 

Jika dilakukan perbandingan, tahapan-tahapan yang telah dipaparkan 

sebelumnya merupakan tahapan yang saling melengkapi satu dengan yang 

lain. Lima tahapan ini dilihat sebagai tahapan yang cocok dan efektif, serta 

dikaji dengan lebih terperinci untuk mencapai sebuah pemaafan. Intinya adalah 

pemaafan yang diberikan oleh seseorang membutuhkan suatu proses, dari 

kesadaran akan rasa sakit hati, hingga membebaskan diri dari belenggu 

peristiwa yang menyakitkan itu dan berakhir pada tindakah kebaikan hati 

kepada pelaku.  

Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang akan 

sampai pada tahap untuk memaafkan pelaku dengan tulus, maka ia perlu 

melewati beberapa hal untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Setelah itu 

barulah ia akan sampai pada keputusan untuk memperbaiki hubungannya 

dengan pelaku yang menyakitinya serta berkomitmen untuk mempertahankan 

hubungan tersebut. 

 

2.1.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemaafan 

Beberapa faktor yang memengaruhi pemaafan menurut McCullough, 

Rachal, Sandage, Everett, Worthington, Brown, dan Hight  (Kusprayogi & 

Nashori, 2016) dapat dikelompokkan menjadi empat kategori konseptual, 

antara lain: 

a.   Sosial-kognitif: Faktor penentu sosial kognitif meliputi afektif, empati 

terhadap orang lain, dan rumination (mengingat-ngingat kejadian yang 

tidak menyenangkan) baik itu berupa gambaran dari peristiwa yang terjadi 

dan pengaruh yang diakibatkannya. Rumination ini akan memengaruhi 
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seseorang untuk bisa melakukan balas dendam ataupun mengabaikan 

peristiwa yang telah terjadi. Hal tersebut terjadi karena secara kognitif, 

individu belum bisa melupakan kejadian buruk yang masih tergambar 

jelas dalam kognitifnya. 

b.   Tingkat kelukaan atau serangan: Faktor ini sering memengaruhi seseorang 

untuk bisa memaafkan orang yang bersalah. Jika tingkat kelukaan yang 

dialami atau dirasakan berat, maka akan sulit untuk memaafkan. 

Begitupun jika tingkat kelukaan yang dialami tidak berat, maka akan 

mudah untuk memaafkan. Untuk mendapat pemaafan biasanya didukung 

dengan sejauh mana kesungguhan pelaku meminta maaf dan mencari 

pemaafan untuk kesalahan yang diperbuatnya. 

c.   Hubungan Interpersonal: Faktor lain yang berpengaruh terhadap perilaku 

memaafkan adalah frekuensi kedekatan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap pihak yang bertikai dengannya. Jika memiliki hubungan yang 

dekat serta ada komitmen antara kedua pihak, maka seseorang akan mudah 

untuk bisa memaafkan.  

d.   Kepribadian: Kepribadian yang dimiliki berbeda-beda. Ada kepribadian 

ekstrovert dan introvert. kepribadian individu yang ekstrovert akan lebih 

mudah memaafkan karena individu berkepribadian ekstrovert 

menunjukkan karakter seperti berjiwa sosial, terbuka, hangat, kooperatif, 

tidak mementingkan diri sendiri, jujur, sopan, fleksibel, empatik, dan 

bersahabat. Individu dengan kepribadian introvert akan menunjukkan 

sikap tertutup, suka menyembunyikan perasaan, cenderung terbenam 

dalam sensasi jiwanya sendiri, serta memandang dunia sebagai sesuatu 

yang tidak menarik. 
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2.1.5. Manfaat Pemaafan 

Pemaafan telah terbukti memengaruhi kesejahteraan pribadi dan 

interpersonal. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemaafan dikaitkan 

dengan pengurangan stres, yang terkait dengan peningkatan kesehatan mental 

secara keseluruhan. Studi lain juga menunjukkan bahwa hasil dari pemaafan 

dapat mencakup pengurangan kemarahan, depresi, dan prasangka serta bisa 

meningkatkan harga diri seseorang (Worthington et al., 2007). Penelitian ini 

memberikan gambaran bahwa ketika seseorang sering memberi maaf, maka ia 

sedang menciptakan ketenangan dan penghargaan untuk dirinya sendiri. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Worthington (Nashori, 2011) 

ditemukan bahwa pemaafan berpengaruh pada ketahanan dan kesehatan fisik 

dengan meningkatkan sistem kekebalan pada sel dan neu-endrokrin, 

membebaskan antibody dan memengaruhi proses dalam sistem saraf pusat. 

Selain itu, dalam penelitian oleh Luskin (Matin, 2003) menunjukkan bahwa 

orang yang memaafkan jauh lebih tenang kehidupannya, tidak mudah marah, 

tersinggung, dan bisa dengan mudah membangun hubungan yang baik dengan 

sesamanya. Tingkat pemaafan yang lebih tinggi umumnya dikaitkan dengan 

indeks kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, serta tingkat keagamaan 

yang lebih tinggi, persepsi kontrol pribadi, dan kebahagiaan (Toussaint et al., 

2012). Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan sangat bermanfaat dalam 

mengatasi konflik intrapersonal dan juga interpersonal. Pemaafan juga 

berkaitan dengan pengendalian diri seseorang (Worthington, 2005). Hasil 

penelitian membuktikan bahwa memaafkan terkait erat dengan kemampuan 

orang dalam mengendalikan dirinya. Ketika seseorang belajar untuk 

mengendalikan diri dan menghentikan dorongan untuk membalas dendam, 

maka tingkat pemaafan akan menjadi tinggi. Jika hilangnya atau kurangnya 

pengendalian diri, maka seseorang akan mengalami penurunan dalam 
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memaafkan (Nashori, 2011). Hal ini berarti pengendalian diri merupakan salah 

satu hal yang berpengaruh. Ketika seseorang tidak melatih untuk mengontrol 

dirinya, maka ia akan mengalami kesulitan dalam mengelola kogini dan 

emosinya. Dengan demikian, ia memiliki frekuensi pemaafan yang rendah.   

 

2.2.  Pengertian Oko mama 

Mama puah manus atau mengunyah sirih pinang merupakan budaya 

yang terkenal di kalangan Atoin Meto. Budaya ini ditemukan di kalangan orang 

yang tidak terpelajar maupun dikalangan orang yang terpelajar atau 

berpendidikan. Mama puah manus dikatakan membudaya karena dalam 

pergaulan masyarakat di Timor (atoin meto), orang yang tidak mengunyah siri 

pinang akan dipersepsikan sebagai orang yang kurang ramah dan kurang akrab. 

Dengan kata lain, mengunyah sirih pinang secara bersama-sama merupakan 

suatu tanda keakraban, keramahan, dan kekeluargaan dalam pergaulan yang 

dapat menimbulkan rasa saling menerima, saling mengerti, saling 

menghormati, dan saling membantu. Dalam hal ini, oko mama perlu digunakan 

pada saat menghidangkan sirih pinang kepada tamu atau orang lain. Oko mama 

ini biasanya digunakan oleh kaum wanita untuk menghidangkan sirih, pinang, 

kapur dan tembakau kepada para tamu (Gabriel et al., 1999). Ketika 

menggunakan oko mama, maka orang yang menerimanya akan merasa 

diperlakukan dengan sopan dan berharga.  

Oko mama merupakan alat yang digunakan untuk menaruh sirih, 

pinang, kapur dan tembakau atau kotak mamah yaitu kotak yang berisi bahan-

bahan untuk dimamah/dikunyah. Yang biasanya dikunyah yaitu sirih, pinang, 

dan kapur, untuk tembakau yang dipakai sifatnya hanya sebagai pelengkap. 

Secara harafiah, oko berarti memberi hadiah dan mama artinya sirih pinang. 

Jadi oko mama sama dengan memberikan sirih pinang sebagai hadiah kepada 
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orang lain. Ada juga pendapat lain yang memberi arti yang berbeda terhadap 

oko mama. Oko berarti tempat sirih dan mama berarti makan. Jadi penggunaan 

oko mama berkaitan dengan aktifitas mengunyah sirih pinang antara yang 

memberi dan menerima.  

 

2.2.1.  Bentuk dan Makna Oko mama 

 

Gambar 1. Oko mama, sirih pinang dan kapur 

 

Oko mama memiliki makna dari bentuk fisik dan makna dari isinya 

(Tualaka, 2018). Makna dari bentuknya dijelaskan sebagai berikut:  

a. Oko mama berbentuk persegi empat yang berarti hubungan komunikasi 

sosial dapat terjadi dari berbagai sisi dan latar belakang yang beda dan 

tidak membedakan status sosial yang ada. 

b. Oko mama memiliki sepasang bidang dinding yang panjang dan yang 

pendek artinya hidup dalam kebersamaan dan keutuhan serta tidak 

membeda-bedakan.  

c. Oko mama dengan ruang atas yang terbuka artinya terbuka untuk 

melayani semua orang, menerima ide, pendapat, masukan maupun apa 

semua pemberian dari orang lain.  

d. Dinding oko mama dihiasi dengan berbagai motif, berarti menunjukkan 

tingginya peradaban atoin meto. 
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e. Oko mama dianyam dari daun lontar, menunjukkan kemampuan atoin 

meto untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang 

dimiliki. 

f.  Oko mama terdiri dari dua bagian artinya bahwa kedua hal ini 

mengandung keutuhan manusia baik itu laki-laki dan perempuan dalam 

satu  keluarga, serta antara tamu dan tuan rumah, atau pribumi dengan 

pendatang, sehingga tercipta keutuhan dalam hubungan persaudaraan, 

kebersamaan dan keseimbangan sosial.  

Selain itu, ada pula makna oko mama yang dihadirkan dalam isinya yaitu: 

a. Puah (pinang): mengandung arti perempuan sebagai penerus 

keturunan.  

b. Manus (sirih): melambangkan arti laki-laki sebagai kepala keluarga dan 

penanggung jawab dalam keluarga.  

c. Ao (kapur): kapur memiliki simbol kesucian dan kehangatan hubungan 

antara anggota satu dengan yang lain.  

d. Sbot (tembakau): sebagai simbol pembawa spririt dalam kehidupan 

keluarga dan interaksi dengan orang lain.  

e. Gabungan antara sirih, pinang, kapur dan tembakau sebagai lambang 

pemersatu dari berbagai perbedaan dan berbagai kalangan.  

f. Oko mama berisi uang di dalamnya memiliki arti atau makna yaitu 

simbol permohonan izin atau meminta permisi untuk meminta atau 

menyampaikan sesuatu dengan cara yang sopan dan halus.  

Oko mama yang akan diberikan kepada tamu atau kepada orang lain, 

tidak hanya  sekedar disodorkan begitu saja, tetapi ada cara dan aturan-aturan 

tertentu dalam menyodorkannya. Ketika seorang perempuan hendak 

menyodorkan kepada tamu maka ia harus berlutut atau sedikit membungkuk 

untuk menyodorkan oko mama (tempat sirih pinang). Tindakan simbolis ini 
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mengandung arti menghormati orang lain, merendahkan diri dan ketulusan 

untuk menerimanya. Jadi, bisa dikatakan bahwa tindakan ini adalah simbol 

penghormatan dan kerendahan diri. 

Penggunaan oko mama juga dikaitkan dengan kepribadian kaum 

wanita yang pada dasarnya memiliki sifat kehalusan, keramah - tamahan, 

kesabaran, ketelitian, kejujuran, ketulusan dan keiklasan. Semua sifat-sifat ini 

dipancarkan melalui motif-motif yang terlukis pada sisi oko mama yang 

memberi rangsangan kepada setiap orang yang menerima untuk menikmati 

isinya.  

 

2.2.2. Cara Berbicara dan Meletakkan Oko mama 

Pada bagian ini akan dijelaskan cara seorang jurubicara dalam 

mengomunikasikan pesan dan cara meletakkan oko mama. Tindakan yang 

menyertakan oko mama sebagai sebuah simbol harus menampilkan rasa 

hormat, saling menghargai, sopan santun dan menarik.  

Dalam acara yang bersifat khusus ditemukan terdapat dua tingkatan 

pembicaraan. Tingkat yang pertama ialah permohonan izin untuk 

menyampaikan maksud. Pada tahap ini, dilakukan peletakkan oko mama 

dengan sejumlah uang yang tidak ditentukan nominalnya, misalnya uang 

senilai Rp.1000. Oko mama yang pertama ini biasanya disebut oko mama poh 

fefa. Selanjutnya pihak yang dihadapi atau pihak kedua menyatakan izinnya 

dengan meletakkan oko mama dengan jumlah uang yang kurang dari nilai uang 

yang diberikan sebelumnya. Oko mama yang diletakkan pihak kedua ini 

disebut oko mamaok tobes (Gabriel et al., 1999).  Tahapan pertama ini menjadi 

sebuah ritual meminta izin yang harus dilakukan oleh siapapun, ketika akan 

memulai pembicaraan yang resmi dengan orang lain.  
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Pada tingkatan yang kedua yaitu jurubicara akan menyampaikan 

maksud utama kedatangannya bertemu dengan pihak kedua. Pada tahap ini, 

pihak pertama akan meletakkan oko mama di hadapan pihak kedua dan 

kemudian menyampaikan maksudnya. Oko mama yang diletakkan di depan 

pihak kedua berisi sirih, pinang dan lain-lain. Selanjutnya, pihak kedua akan 

menjawab/membalas pembicaraan dari pihak pertama. Jawabannya ini bisa 

merupakan penerimaan atau penolakan. Jika responnya itu bersifat 

penerimaan, maka pihak pertama akan berbalas hal yang sama yaitu oko mama 

kepada pihak kedua dan menyampaikan jawabannya. Jika responnya bersifat 

penolakan, maka pihak pertama akan mengambil oko mama meletakkan 

dengan uang, misalnya senilai Rp.1000 dan menyampaikan maksud 

penolakannya itu (Gabriel et al., 1999). Cara yang kedua ini juga wajib 

diperhatikan dan dijalankan oleh setiap orang yang menghidupi budaya oko 

mama. Cara ini merupakan respon yang diberikan seseorang teradap 

percakapan yang terajadi sebelumnya.  

 Dalam hal percakapan yang dipandu oleh jurubicara, penyampaiannya 

harus singkat, jelas dan padat isinya, sehingga pihak lain dapat mengerti 

dengan baik dan tidak sampai mengurangi makna simbolis itu. Sikap 

jurubicara pada saat bicara hendaklah menjadi alat untuk memancing pihak 

lawan agar tertarik pada maksud yang ingin disampaikan. Biasanya pola sikap 

yang ditonjolkan ialah berlutut, dan mengarahan kedua telapak tangan ke 

depan mulut, lalu mulai berbicara. Berlutut dalam situasi ini adalah tanda 

penghormatan, penghargaan, namun pada saat ini, kebanyakan jurubicara 

hanya menyampaikan pesan dengan cara duduk secara sopan di tempatnya dan 

kedua telapak tangan bersilang dan berbicara (Gabriel et al., 1999).  Dalam hal 

ini, jurubicara memiliki peran yang penting dalam dalam kegiatan-kegiatan 

adat. Satu persoalan atau acara adat bisa terselesaikan dengan baik, karena 
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kerja keras dan kreatifitas dari jurubicara dengan menciptakan suasana yang 

baik dan berkesan. Jika jurubicara berhasil dalam menangani satu persoalan 

atau acara adat tertentu, maka ia juga akan dipuji oleh banyak orang.  

 

2.2.3.  Hakikat Mengunyah Sirih Pinang 

Mengunyah sirih pinang merupakan bagian dari budaya oko mama. 

Ada banyak pandangan yang memberi penjelasan tentang hal mengunyah sirih 

pinang. Pandangan atoin meto secara umum menunjukkan bahwa mengunyah 

sirih pinang bisa menjadi salah satu alasan kesehatan yaitu kesehatan gigi. 

Meskipun beberapa peniltian dari segi kesehatan yang menunjukkan adanya 

pengaruh negatif dari kebiasaan mengunyah sirih pinang. Ada pula yang 

memberi alasan dari segi harga diri  (self esteem). Setiap orang yang terbanyak 

dalam mengunyah sirih pinang, maka ia akan menjadi seorang penanam 

tanaman terbanyak. Orang tersebut juga akan dipandang sebagai orang yang 

terhormat, apabila ia selalu menyuguhkan sirih pinang kepada orang lain. 

Dengan kata lain, oko mamanya tidak akan pernah kosong. Ada juga alasan 

lain yaitu sebagai sebuah alasan kenikmatan. Sebagai penikmat sirih dan 

pinang, mereka akan merasa adanya kesegaran atau semangat dalam berpikir 

dan bekerja seusai menguyah sirih pinang (Gabriel et al., 1999). Hal-hal ini 

merupakan bagian yang ditampilkan dari aktifitas mengunyah sirih pinang. 

Ada banyak pandangan yang mengarah kepada kepercayaan, pengetahuan, 

harga diri, kenikmatan, semangat dan lain-lain. Oleh karena itu, ia tidak akan 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat Timor Amarasi. 

 

 




