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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian  

4.1.1. Persiapan Penelitian  

Beberapa hal yang dipersiapkan oleh peneliti sebelum melakukan 

penelitian di desa yang sudah ditentukan ialah  

A. Menyusun Rancangan Penelitian 

Hal yang dilakukan dalam penyusunan rancangan penelitian ialah 

menyusun Bab 1: pendahuluan, Bab 2: kajian teori dan Bab 3: metode 

penelitian serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi 

panduan, ketika menjalani penelitian. 

B. Memilih Lokasi  

Lokasi penelitian yang ditentukan ialah Desa Kotabes, Kecamatan 

Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peneliti mencari 

beberapa informasi terkait dengan lokasi penelitian ini untuk 

menemukan adanya penggunaan oko mama dalam proses pemaafan 

dan penggunaannya ditinjau dari segi emosional, kognisi dan 

interpersonal. Berdasarkan beberapa pertimbangan, baik itu keunikan 

budaya, ketersediaan partisipan, latar belakang masalah dan tujuan 

penelitian yang diangkat oleh penulis, maka ditetapkan Desa Kotabes, 

kecamatan Amarasi untuk dilakukan penelitian.  

C. Memilih dan Memanfaatkan Penerjemah  

Dalam melakukan penelitian di desa Kotabes Amarasi, masyarakatnya 

masih menggunakan bahasa Timor Amarasi dan adanya kesulitan 
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untuk berbahasa serta memahami artinya, maka peneliti menggunakan 

seorang penerjemah bahasa yang membantu dalam proses penelitian 

dan pengolahan data. Penerjemah yang dipilih oleh peneliti ialah 

Alumni mahasiswa teologi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 

(UKAW), yang saat ini sedang menjalani tahap magang di Gereja 

Imanuel Hausisi. Penerjemah ini berasal dari suku Amarasi dan 

bertempat tinggal di Amarasi, sehingga peneliti dapat berdiskusi 

dengan baik tentang hal-hal yang dilakukan dan menjadi tujuan 

peneliti.  

D. Mengurus Perizinan  

Dalam mengurus perizinan, peneliti memulai pengurusan surat di 

Kaprodi Magister Sains Psikologi UKSW. Setelah itu, surat berserta 

proposal peneliti diserahkan ke Kantor Perizinan Propinsi yaitu Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang. 

Kemudian peneliti mendapat surat lagi untuk diserahkan ke kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kupang. Dari kantor Kabupaten Kupang, peneliti mendapat surat untuk 

diserahkan ke kantor Kecamatan Amarasi dan akhirnya dari kator 

Kecamatan memberikan surat untuk diserahkan ke kantor Desa 

Kotabes, tempat di mana akan dilakukan penelitian.  

E. Menjajaki dan Menilai Lapangan 

Waktu penelitian yang dijalani oleh peneliti ialah pada bulan Januari, 

sehingga sebelum melakukan penelitian, peneliti juga menjajaki dan 

melakukan penilaian tentang keadaan lingkungan tersebut. Oleh karena 

waktu penelitian bertepatan dengan musim hujan, sehingga peneliti 

mencari tahu keadaan-keadaan lainnya seperti listrik, sinyal, suhu 

udara, pekerjaan masyarakat, dan lain-lain, untuk mencari alternatif 
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yang tepat demi kelangsungan proses penelitian.  Peneliti juga 

menanyakan ke beberapa pihak tentang jumlah masyarakat yang 

diketahui pernah melakukan proses pemaafan dengan menggunakan 

budaya oko mama.  

F. Mempersiapkan Perlengkapan 

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa hal yang dipersiapkan ialah 

pedoman wawancara, alat tulis menulis, alat perekam, alat untuk 

dokumentasi.  

G. Mengetahui Persoalan Etika  

Peneliti melakukan diskusi dengan beberapa pihak dan mendapatkan 

beberapa informasi terkait dengan etika yang berlaku di desa tersebut 

yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam menjalani proses 

penelitian.  

 

4.1.2. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini mulai dilaksanakan setelah peneliti menyelesaikan semua 

tahapan penelitian. Oleh karena Kepala Desa berhalangan, peneliti berdiskusi 

dengan beberapa orang dan mengunjungi rumah-rumah masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tentang partisipan penelitian yang sesuai dengan 

kebutuhan. Desa yang dipakai untuk melakukan penelitian ialah Desa Kotabes. 

Peneliti hanya menetapkan desa Kotabes sebagai lokasi penelitian karena 

wilayah Amarasi Raya sendiri terbagi menjadi Amarasi, Amarasi Timur, 

Amarasi Selatan, Amarasi Barat dan di dalamnya mencakup banyak desa. Hal 

lainnya yaitu pertama, terdapat kesamaan budaya (oko mama) di antara 

beberapa wilayah Amarasi. Kedua, mengingat hubungan interpersonal yang 

sudah pernah dibangun sebelumnya dengan masyarakat di desa Kotabes, 

sehingga bisa membantu peneliti untuk menemukan data-data sesuai dengan 
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masalah yang dikaji. Ketiga, masyarakat yang ada di desa ini termasuk dalam 

golongan kotos, yang memiliki karakter dan bahasa yang halus dan 

berpengaruh terhadap proses penyelesaian masalah. Dengan demikian, desa ini 

dipilih untuk dilakukan penelitian dalam rangka mendeskripsikan budaya oko 

mama dan proses pemaafan yang dilakukan dengan menggunakan budaya oko 

mama.   

 

Gambar 2. Peta Desa Kotabes, Kec. Amarasi, Kab. Kupang 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti mendapatkan 4 pihak 

yang pernah menjalani proses pemaafan, antara lain 2 pihak yang meminta 

maaf dan 2 pihak yang dimaafkan. Selain sumber data primer ini, peneliti 

mencari partisipan yang mengetahui lebih dalam tentang budaya oko mama, 

penggunaan dan pemaknaannya. Peneliti mendapatkan rekomendasi 1 orang 
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partisipan yang bertempat tinggal di Desa Nekmese. Partisipan merupakan 

seorang penulis buku, penerjemah Alkitab dalam bahasa Amarasi dan tokoh 

adat, serta sering menjadi mediator atau jubir dalam acara-acara adat. Dengan 

alasan inilah, penulis memutuskan untuk bertemu dan mencari informasi 

tentang oko mama. Selain itu, peneliti juga mencari informasi tambahan dari 

salah satu orang yang sering mengikuti proses pemaafan dengan menggunakan 

oko mama. Partisipan-partisipan ini ditambahkan untuk memperkaya data dan 

memvalidasi keabsahan data yang diperoleh. Setelah penyelesaian data-data di 

atas, peneliti langsung berkunjung kepada partisipan yang sudah ditetapkan. 

Peneliti mengambil meta-data dari partisipan dan melakukan proses 

wawancara.  

 

4.2. Budaya Oko mama bagi Atoin Meto Amarasi 

Penyebutan nama tempat sirih pinang oleh suku Timor memang 

beragam, model bentuk tempat ini pun bermacam-macam. Oko mama 

merupakan salah satu istilah yang dipakai oleh suku Timor, khususnya 

Amarasi untuk menunjukkan tempat sirih pinang. Meskipun demikian, penutur 

uab Meto (bahasa Timor) Amarasi terdiri dari Kotos, Ro’is dan Ro’is Tais 

Nonof serta Ketun. Istilah Koor-baha dipakai oleh penutur yang bergaya Ro’is, 

Ro’is Tais Nonof, sedangkan oko mama ini dipakai oleh penutur yang bergaya 

kotos dan ketun. Melalui oko mama ini, pemiliknya akan bertukar isi, 

mengunyah isinya, dan memulai satu percakapan.  

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 (kumpul keluarga, mahar, 
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pemiangan, pernikahan, pemakaman, ibadah-ibadah, dan lain-lain), oko mama 

dipakai untuk menyapa saat saling bertemu di jalan, ataupun mengunjungi 

kerabat, dan sebagai undangan kepada orang lain untuk menghadiri sebuah 

acara dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Hal-hal ini menunjukkan 

bahwa oko mama merupakan sebuah tanda penghargaan. Dalam hal 

penghargaan, oko mama bisa menaikkan harga diri seseorang, sehingga akan 

memulai percakapan dan tidak meletakkan oko mama, maka seseorang akan 

merasa harga dirinya terjatuh. Oko mama biasanya diisi dengan dua buah 

pinang dan satu batang sirih. Berbeda dengan di wilayah Timor (Amanuban, 

Molo) yang terkadang tidak menggunakan sirih dan pinang, tetapi 

menggunakan uang.  Hal ini karena pemberian sirih dan pinang pada 

masyarakat Amanuban dan Molo dimaknai setara dengan pemberian seekor 

sapi. Bagi atoin meto Amarasi, oko mama menjadi pembuka sebuah 

percakapan, sehingga keberadaannya menjadi sesuatu yang diharuskan. Ketika 

melakukan percakapan, atoin meto (Amarasi) tidak secara langsung 

membicarakan maksud atau inti pembicaraannya, tetapi harus didahului 

dengan pengantar. Terkadang juga pesan dalam sebuah percakapan tidak 

disampaikan secara jelas dan terarah, sehingga diperlukan oko mama untuk 

kejelasan pesan tersebut.  

Dengan demikian, oko mama ini masih dipertahankan oleh suku Timor 

Amarasi hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya oko mama di 

setiap rumah tangga/keluarga. Selain itu, untuk beberapa alasan tertentu, oko 

mama yang dimiliki pun harus dipastikan terdapat isinya dan tidak boleh 

kosong. Hal ini dikecualikan pada rumah tangga yang karena alasan 

keagamaan menganggap oko mama sebagai sesuatu yang kafir. Jika benda 

tersebut ada, maka rumah akan dianggap najis, kotor dan berdosa kepada 
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Tuhan. Terkadang hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk 

menggunakan oko mama dalam menyelesaikan masalah. 

 

4.3. Hasil Penelitian 

 

Tabel 1. Identitas Partisipan  

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Pekerjaan Pendidikan Ket 

1 
Bapak 

Jairus 
L 58 Petani SD 

Pihak 

yang 

Memaaf 

kan 

2 Ibu Mia P 62 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

SMP 

Pihak 

yang 

meminta 

maaf 

3 
Bapak 

Markus 
L 40 Petani SD 

Pihak 

yang 

memaafk

an 

4 
Ibu 

Mira 
P 35 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

SMP 

Pihak 

yang 

meminta 

maaf 

 

Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang berusia 35-62 

tahun. Semua partisipan berasal dri suku Timor Amarasi. Terdapat 2 partisipan 
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yang berjenis kelamin laki-laki yang memaafkan dan 2 partisipan yang berjenis 

kelamin perempuan yang meminta maaf. Masing-masing dari partisipan ini 

memiliki berlatar belakang dari keluarga atau memiliki hubungan 

kekeluargaan. 

 

4.3.1. Oko mama bagi Bapak Jairus dan Ibu Mia 

A. Pemahaman Bapak Jairus dan Ibu Mia tentang Oko mama 

Bapak Jairus berasal dari suku Timor Amarasi. ia dibesarkan dalam 

lingkungan yang berbudaya Amarasi, sehingga selalu terlibat dalam hal-hal 

yang berkaitan dengan adat atau budaya tersebut. Meskipun demikian, 

partisipan bisa menggunakan bahasa Indonesia dan komunikasi pada waktu 

penelitian dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terkecuali pada 

bagain-bagian tertentu yang diharuskan menggunakan bahasa  adat (daerah 

Timor Amarasi). Pemahaman yang dikemukakan oleh partisipan terkait 

dengan oko mama ialah  

“…Oko mama ini ada dia pu jalan cerita sendiri. Oko mama ni kita 

pung adat jadi biasa dipakai untuk tempat taruh sirih pinang. Na kalau 

yang pernah tanya tuh kalau batasalah deng kita pu tetangga, keluarga 

na harus ame oko mama dan itu barang biasa juga. Tidak ada dia pu 

bahasa yang lain lagi, Kalau kita ada apa-apa na kita lanjut omong 

sudah dengan itu oko mama.”  

Partisipan menjelaskan bahwa oko mama merupakan salah satu adat 

dari masyarakat suku Timor. Dalam keseharian orang Timor, oko mama 

digunakan sebagai tempat meletakkan buah pinang dan sirih. Tidak hanya itu, 

tetapi oko mama juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau 

konflik yang terjadi dengan orang lain. Oko mama dipandang sebagai satu-

satunya cara yang dipakai untuk penyelesaian konflik. Apapun masalah yang 

terjadi, ketika masalah itu akan dibicarakan untuk diselesaikan, maka oko 
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mama harus dihadirkan. “Oko mama itu dia pu arti luas. Intinya itu kas reda 

kita pu batasalah/bamarah deng orang.” Secara singkat partisipan juga 

mengemukakan bahwa fungsi oko mama ialah untuk meredahkan emosi. Salah 

satu emosi yang diredahkan ialah kemarahan yang dialami oleh seseorang. 

Ketika terjadi konflik dengan orang lain, dan oko mama dihadirkan untuk 

memulai penyelesaian konflik itu, maka emosi negatif yang dirasakan pihak 

yang dilukai akan mulai mereda atau dikendalikan dengan baik.  

Untuk pemahaman partisipan yang kedua yaitu Ibu Mia, Dalam hal 

pemahaman terkait dengan oko mama, partisipan mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan tentang budaya oko mama. Hal ini karena adanya keterbatasan 

partisipan dalam memahami secara mendalam budaya oko mama. “Adu kaka 

te nanti kita jawab ni sembarang-sembarang sa ais kita ju son terlalu tahu 

banyak tentang itu oko mama dong  ni. Hanya begitu-begitu sa.” Penjelasan 

partisipan ini menunjukkan bahwa partisipan memiliki kekurangan 

pemahaman tentang budaya oko mama, sehingga ia tidak bisa memberi 

penjelasan yang lebih jelas dan mendalam. Partisipan hanya akan 

menyampaikan jawaban yang diketahui atau pemahamannya secara umum. 

“Neu oko mama ni penting. Kalau orang datang pasti ketong sorong ame oko 

mama kas dong. Supaya ktg makan pinang sama-sama, duduk bacerita sama-

sama. Ada apa-apa ke acara atau masuk minta begitu begitu harus bawa oko 

mama”. Meskipun demikian, partisipan mencoba untuk mengungkapkan 

bahwa oko mama ini biasa diberikan atau disuguhkan kepada tamu yang datang 

berkunjung ke rumah. Oko mama diberikan dengan tujuan bersama-sama 

mengunyah sirih pinang dan membangun sebuah percakapan atau komunikasi 

di antara mereka. Selain itu, oko mama selalu dibawa ketika akan melakukan 

acara peminangan.  
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“Itu su katong pu adat na, apa-apa musti oko mama yang duluan. 

Begitu dulu baru orang bilang katong hargai sang dong, dekat deng 

dong. Kalau sonde ada itu orang akan omong na. Biar ada makan enak, 

ada acara besar ap-apa, orang datang cari itu oko mama sa”.  

 

Partisipan menjelaskan bahwa oko mama memiliki peran yang penting 

dalam kehidupan berbudaya masyarakat Timor. Oko mama harus didahulukan 

dalam melakukan segala sesuatu. Jika tidak membawa oko mama, maka orang 

tersebut akan dianggap tidak menghargai orang lain. Jadi oko mama di bawa 

sebagai bentuk kita menghargai orang lain dan membuat kita dekat dengan 

orang tersebut. Ketika mengadakan sebuah acara yang besar, maka yang harus 

disiapkan terlebih dahulu ialah oko mama, karena itu adalah hal pertama yang 

akan dicari oleh setiap orang.  

“Kalau beta harus bawa te son bawa nanti kermana su. itu harus na, 

beta kan orang Timor jadi kermana-kermana ju harus bawa, kalau ke 

dia son punya na harus bawa pinang deng sirih son bisa kosong-

kosong pi begitu. Orang bilang apa kalo kita pi na sonde bawa”. 

 

Menurut partisipan, dalam menyelesaikan masalah ia perlu membawa  

oko mama. Sebagai orang Timor, membawa oko mama menjadi sebuah 

keharusan. Ketika ia pergi tanpa membawa oko mama, maka akan ada 

penilaian yang negatif dari orang lain. Begitupun jika ia pergi tanpa membawa 

oko mama karena alasan tertentu,  maka ia harus mempersiapkan  sirih pinang 

untuk dibawa. Hal ini karena menjadi sesuatu yang tidak mungkin, bila ia pergi 

dengan tangan hampa.    

 

B. Pentingnya Oko mama dalam Proses Pemaafan.  

Bagi bapak Jairus oko mama merupakan salah satu budaya Timor yang 

penting dan masih terpelihara sampai dengan saat ini. Meskipun sederhananya, 

oko mama digunakan sebagai tempat meletakkan sirih dan pinang, tetapi ada 
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banyak fungsi yang bisa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah 

satunya ialah untuk proses penyelesaian masalah, di dalamnya terkait dengan 

bagaimana seseorang merendahkan dirinya.   

“…Kalau menurut adat, kalau batasalah deng lu pu bapak ko, lu pu 

adek ko, lu pu mama ko lu pu kaka ko, kalau datang musti mangarti 

hidup. Na itu oko mama dia keluar dolo, taro dengan sirih pinang, 

tendes dengan uang di bawah ko, pakian ko. Namanya kasi rendah diri, 

supaya tadi kakak ko dia terima.” 

Menurut partisipan bahwa ketika terjadi masalah dengan siapapun, 

maka oko mama harus dipakai untuk menyelesaikannya. Hal ini sebagai bentuk 

pemaknaan hidup bersama dengan orang lain. Ketika oko mama dipakai, maka 

itu merupakan satu cara seseorang datang dengan merendahkan dirinya, 

supaya diterima oleh pihak yang telah dia sakiti. Adanya sikap merendahkan 

diri yang dilihat di sini ialah berasal dari kesederhanaan simbol oko mama yang 

dibawa dan bahasa yang dituturkan ketika melakukan proses penyelesaian 

masalah.  

“…Karena itu adat na, kita pu nenek moyang dong dulu su buat begitu 

jadi kita ju harus ikut itu. Itu ju tanda hormat jadi kalau son ada itu 

kita son bisa baomong apa-apa. Kalau batasalah deng sapa sa harus 

mangarti itu adat ko minta maaf. Jadi son mungkin datang tidak deng 

oko mama. Itu musti na. kalau son bawa dong akan tahu kalau itu 

artinya mereka sonde hargai saya. Ya tapi saya sayang sang mereka 

jadi kalau sudah mereka datang saya pasti kasi maaf. Meskipun secara 

adat itu kurang baik kalau tidak pake oko mama. Oko mama itu bukan 

kosong, ada sirih pinang terus ada uang di bawah. Biar seribu atau 

dua ribu ju harus taru.” 

Partisipan juga menjelaskan bahwa sebagai warisan, maka oko mama 

harus tetap dipertahankan dan diteruskan oleh generasi yang ada. Oko mama 

menunjukkan tanda hormat atau penghargaan kepada orang lain. Oleh karena 
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alasan itulah, maka seseorang atau siapapun tidak mungkin pergi meminta 

maaf tanpa membawa oko mama.  Menurut partisipan, secara pribadi ia mampu 

mengambil keputusan untuk memaafkan mereka yang datang meminta maaf, 

namun bagi mereka yang berasal dari Timor dan paham tentang hal ini, datang 

tanpa membawa oko mama akan memberi kesan yang tidak baik. Oko mama 

yang diberikan kadang harus berisi sirih, pinang, maupun uang dan semua 

benda-benda itu memiliki nilai-nilai tersendiri: “Ya memang harus pake 

bahasa daerah, kami pu bahasa kok. Baru lebih enak kalau kita omong na pake 

bahasa”. Dalam proses pemaafan yang dilakukan, partisipan menggunakan 

bahasa daerah atau bahasa adat. Bahasa adat ini digunakan seusai adanya 

percakapan bersama dan kedua pihak saling membuka hati. Bahasa adat yang 

diucapkan mengandung kata-kata ungkapan untuk memohon maaf dan 

kesediaan untuk membangun hubungan baik seperti sebelumnya. Bahasa ini 

digunakan karena dipengaruhi oleh lingkungan budaya dan adanya 

kenyamanan dalam berinteraksi dengan orang lain.  

Menurut Ibu Mia, oko mama memiliki peran yang penting dalam 

kehidupan berbudaya masyarakat Timor, sebagaimana yang telah 

diungkapkan.  

“Itu su katong pu adat na, apa-apa musti oko mama yang duluan. 

Begitu dulu baru orang bilang katong hargai sang dong, dekat deng 

dong. Kalau sonde ada itu orang akan omong na. Biar ada makan enak, 

ada acara besar ap-apa, orang datang cari itu oko mama sa”.  

 

Partisipan menjelaskan bahwa oko mama harus didahulukan dalam 

melakukan segala sesuatu. Jika tidak membawa oko mama, maka orang 

tersebut akan dianggap tidak menghargai orang lain. Jadi oko mama di bawa 

sebagai bentuk kita menghargai orang lain dan membuat kita dekat dengan 



48 
 

orang tersebut. Ketika mengadakan sebuah acara yang besar, maka yang harus 

disiapkan terlebih dahulu ialah oko mama, karena itu adalah hal pertama yang 

akan dicari oleh setiap orang.  

“Kalau beta harus bawa te son bawa nanti kermana su. itu harus na, 

beta kan orang Timor jadi kermana-kermana ju harus bawa, kalau ke 

dia son punya na harus bawa pinang deng sirih son bisa kosong-

kosong pi begitu. Orang bilang apa kalo kita pi na sonde bawa”. 

 

Menurut partisipan, dalam menyelesaikan masalah ia perlu membawa  

oko mama. Sebagai orang Timor, membawa oko mama menjadi sebuah 

keharusan. Ketika ia pergi tanpa membawa oko mama, maka akan ada 

penilaian yang negatif dari orang lain. Begitupun jika ia pergi tanpa membawa 

oko mama karena alasan tertentu,  maka ia harus mempersipakan  sirih pinang 

untuk dibawa. Hal ini karena menjadi sesuatu yang tidak mungkin, bila ia pergi 

dengan tangan hampa.    

 

C. Tahap Penyelesaian Masalah Bapak Jairus dan Ibu Mia 

Berikut ini merupakan beberapa tahapan yang dilakukan oleh 

partisipan dalam menyelesaikan masalah yaitu 

       

Gambar 3. Menyambut Ibu Mia dan Mengunyah Sirih Pinang 
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Gambar 4. Meminta Izin 

 

Gambar 5. Memberi Respon atau Memberi Izin 

 

Gambar 6. Proses Membuka Hati dan Ucapan Permintaan Maaf 
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Gambar 7. Saling bertukar oko mama dan mengunyah sirih pinang 

 

Gambar 8. Membuang saliva di salah satu tempat yang sudah disiapkan. 

 

 

Gambar 9. Makan dan Berdoa Bersama 
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D. Tindakan Pemaafan dari Bapak Jairus dan Ibu Mia 

Ada beberapa hal yang mendorong partisipan untuk memutuskan dan 

bertindak untuk menyelesaikan masalah serta memaafkan. Bagi bapak Jairus, 

hal ini menjadi penting dalam relasi antar keluarga. Bapak Jairus 

mengungkapkan: “Kalau tanya di sini di bet pu rumah, be suka sayang be pu 

keluarga dong… Jadi lebih baik kalau anak dong salah kita orang tua yang pi 

merayap di dong”. Oleh karena perasaan sayang kepada keluarganya, maka 

mendorong ia untuk bisa memaafkan saudara-saudaranya. Ketika hidup 

bersaudara satu dengan yang lain, maka ia harus mampu untuk memaafkan. 

Partisipan juga menganggap dirinya sebagai orang tua, sehingga ia harus 

memberi contoh yang baik dan berusaha untuk merendahkan diri serta 

memulai bertindak dengan cara pergi mengunjungi saudara-saudaranya. 

Seperti yang dikatakannya “Karena begini, entah saya pu saudara/kakak dong 

bikin saya setengah mati ju saya belum tua apa pun yang terjadi. Jadi, saya 

tidak pikir ame deng dong bilang kermana-kermana, ko saya yang terima 

berkat na”. Partisipan menganggap dirinya masih kuat dan bisa melakukan 

banyak hal. Jadi, jika dia diperlakukan dengan tidak baik oleh saudaranya atau 

keluarganya, ia tidak akan merasa mengalami kekurangan dalam diri dan 

kehidupannya. Bagi partisipan, ia memiliki kepercayaan yang kuat bahwa ia 

akan menerima berkat, sehingga ia tidak memikirkan atau merencanakan hal 

yang negatif kepada saudara-saudaranya. 

Selain memaafkan, terdapat beragam alasan yang menjadi faktor 

pendorong seseorang meminta maaf demi menyelesaikan masalahnya. Pada 

kasus ini, ditemukan salah satu alasan yang diungkapkan partisipan ketika 

berinisiatif untuk meminta maaf. “Saya rasa ju saya salah, karena saya belum 

dengar langsung dari bapa dong ma saya su pikir yang lain. jadi saya pikir 

kalau son talalu sibuk na baru pi liat ame sang dong ko cerita-cerita.  Katong 
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pi ju dong mungkin kaget karena son kastau-kastau sebelumnya itu”. Dari 

pernyataan ini, partisipan mengakui bahwa ia perlu meminta maaf karena yang 

dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Ia memikirkan hal yang negatif 

tentang peristiwa yang terjadi antara ia dan saudaranya itu,  tanpa 

mendengarkan penjelasan secara langsung dari saudaranya. Penilaian-

penilaian yang demikian membuat partisipan mengambil keputusan yang 

salah. Hal inilah yang juga menjadi salah satu alasan bagi partisipan untuk 

pergi meminta maaf. 

 

4.3.2. Oko mama Sebagai Tanda Pemaafan Pada Kasus Bapak Markus 

dan Ibu Mira 

 

A. Pemahaman Bapak  Markus dan Ibu Mira Tentang Oko mama  

Bapak Markus lahir dan dibesarkan dalam suku Timor Amarasi, 

sehingga ia pun mengenal budaya atau tradisi yang ada di Amarasi. Partisipan 

sering terlibat baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dalam 

menjalani berbagai tradisi yang ada. Meskipun demikian, partisipan terlihat 

lebih fleksibel dalam menjalankan budaya Amarasi, terkhususnya budaya oko 

mama, namun ia mengakui pentingnya penggunaan oko mama bagi suku 

Timor Amarasi dalam melakukan berbagai hal. Hal ini terlihat jelas dari 

jawaban yang dikemukakan oleh partisipan terkait dengan pemahamannya 

tentang oko mama.  

“…Ini oko mama ni dia pu arti talalu penting untuk katong orang 

Timor. Mo lihat ni dia hanya untuk isi sirih pinang, tapi itu warisan 

dari dulu dan biasa dipakai untuk banyak hal. Kalau ada oko mama,isi 

sirih deng pinang katong bisa bacerita banyak hal. Baru dia ju tanda 

katong saling menghargai satu dengan yang lain. Biasa mau pi masok 

minta4 musti bawa itu, pi undang orang untuk ikut acara, orang datang 

di rumah atau katong duduk-duduk begini ju harus ada oko mama 
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sebenarnya. Orang lihat pasti aneh karena masa tempat sirih ni yang 

orang bawa-bawa pi mana-mana terus harus pake untuk acara-acara 

adat apa sa.” 

 

Pada umumnya, oko mama akan dikenal oleh masyarakat Timor 

Amarasi sebagai tempat untuk meletakkan sirih, pinang, kapur dan tembakau. 

Warisan budaya ini, sebenarnya juga dipakai dalam beberapa aspek kehidupan 

bermasyarakat seperti acara masuk minta, berbagai jenis undangan (sukacita, 

dukacita), pelayanan kepada tamu yang berkunjung, dan banyak hal lainnya. 

Pernyataan dari partisipan mengungkapkan bahwa bentuk yang sederhana dari 

oko mama mampu memberikan manfaat dan makna yang lebih dalam bagi 

orang Amarasi. Dalam hal ini, oko mama yang digunakan dipahami sebagai 

tanda saling menghargai dan tanda pelayanan terbaik kepada tamu.  

Selain itu dalam pemahaman partisipan, oko mama ini juga memiliki 

fungsi yaitu untuk membuat sebuah komunikasi menjadi lebih santai atau 

terbuka. Ketika oko mama disuguhkan dan berisi sirih dan pinang, maka  harus 

diikuti dengan tindakan mengunyah sirih pinang dan di situlah akan ada  

banyak pembicaraan yang terjadi, sehingga bisa membuat seseorang bisa 

menjadi lebih dekat atau akrab dengan orang lain. Inilah yang juga menjadi 

salah satu alasan penggunaan oko mama dalam budaya Timor untuk 

menyelesaikan berbagai masalah. Pentingnya oko mama ini membuat ia selalu 

di bawa ke mana-mana ataupun wajib dimiliki oleh setiap keluarga. 

Sedangkan terkait dengan pemahaman ibu Mira yaitu “oko mama itu 

kan tempat taro sirih deng pinang atau maksudnya kermana?”. Oko mama 

yang dipahami oleh partisipan ialah tempat yang digunakan oleh Atoin Meto 

Timor untuk meletakkan buah sirih dan pinang.  
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B. Pentingnya Oko mama dalam Proses Pemaafan.  

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa orang Timor/Amarasi 

memandang oko mama sebagai sesuatu yang sangat penting. Begitu pun dalam 

hal menyelesaikan sebuah masalah, oko mama juga memiliki peran di 

dalamnya.  

“…Ya itu tergantung masing-masing, kadang orang perlu harus bawa 

oko mama, kadang orang tidak perlu untuk bawa oko mama yang 

penting bawa diri. Tapi itu tergantung dari satu-satu orang, sonde 

semua orang mau untuk tidak bawa oko mama. Kadang juga orang 

datang minta maaf dengan oko mama biasa ada bawa uang, sirih 

pinang baru orang bisa memaafkan. Oko mama memang penting 

karena dari nenek moyang sudah diwariskan. Jadi kalo masalah model 

begini perlu pake oko mama, karena kalau kita masih pegang kita pu 

adat, maka harus bawa kita pu oko mama.” 

 

Menurut partisipan membawa oko mama dalam proses pemaafan bisa 

tergantung dari kepribadian masing-masing individu. Ada orang yang tidak 

mengharuskan untuk membawa oko mama dalam proses penyelesaian 

masalah. Ada pula yang mengharuskan untuk dibawa, jika tidak dibawa 

biasanya akan ada penolakan. Seseorang bisa untuk memaafkan orang lain 

yang melakukan kesalahan, jika didatangi dengan membawa oko mama beserta 

uang dan sirih pinang. Tetapi pada hakekatnya, budaya oko mama yang sudah 

diwariskan oleh nenek moyang ini memang salah satu tujuan dan fungsinnya 

ialah dipakai untuk penyelesaian masalah.  

 

“…Orang su datang minta maaf na son kas maaf. Biar dia son datang 

minta maaf, dia hanya omong sa bilang dia su salah, pasti saja katong 

kasi maaf, apalagi kalau dia datang bawa oko mama untuk minta maaf 

langsung di sini, sebagai manusia katong dengar katong pu hati akan 

tergerak untuk kasi maaf”. 
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Bagi partisipan ketika orang yang menyakiti hatinya atau yang 

melakukan kesalahan dan sudah datang meminta maaf kepadanya, maka ia 

memiliki suatu keharusan untuk memaafkannya. Di sisi yang lain, meskipun 

mereka tidak datang bertemu secara langsung tetapi menyampaikan maaf, 

tentu dia akan memaafkannya. Apalagi ketika mereka berinisiatif untuk 

mendatangi partisipan dan membawa oko mama untuk meminta maaf, pasti 

hatinya akan tergerak atau termotivasi untuk memaafkannya. Secara tidak 

langsung, partisipan mengakui bahwa ketika membawa oko mama untuk 

menyelesaikan masalah, maka akan memberi kesan yang berbeda atau kesan 

yang baik bagi orang yang melihat dan mengalaminya secara langsung. Dari 

pernyataan partisipan ini menunjukkan terdapat dua hal yang membuat 

partisipan berniat untuk menyelesaikan masalah atau memaafkan yaitu karena 

inisiatif dari pelaku untuk datang meminta maaf dan adanya rasa belas kasih, 

ketika pelaku datang secara langsung dan membawa oko mama. 

Bagi ibu Mira, pentingnya oko mama ialah digunakan untuk melayani 

tamu, sehingga oko mama harus selalu disiapkan untuk diberikan kepada setiap 

orang yang datang. Partisipan juga mengakui bahwa pemahamannya terkait 

oko mama hanya sebatas yang ia sampaikan saja. Seperti yang disampaikan 

bahwa “Apa su ni, Ma memang dia penting karena pake untuk layani tamu ju, 

orang datang na harus siap ame kasi dia oko mama. Itu kaka pu maksud ko 

kermana? Te be ju son talalu tau ni. Tanya sa di orang-orang tua. Dong lebe 

tau kalau tentang yang begini dong”. 
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C. Tahap Penyelesaian Masalah Bapak Markus dan Ibu Mira 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah 

yaitu 

Secara Pribadi:  

 

Gambar 10. Menyuguhkan oko mama kepada Ibu Mira 

 

Gambar 11. Mengunyah siri pinang bersama-sama dan percakapan 

Secara Kekeluargaan: 



57 
 

 

Gambar 12. Istri bapak Markus Menyuguhkan Oko mama kepada Anggota 

Keluarga 

 

 Gambar 13. Natek Oko mama dan Permintaan izin 

 

Gambar  14. Percakapan dan Proses Berbuka Hati 
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Gambar 15. Proses Bertukar Oko mama 
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Gambar 16. Berdoa dan Minum Bersama  

Untuk kondisi tertentu, ada yang melakukan natek oko mama untuk 

mengucapkan terima kasih karena sudah diterima atau sudah dimaafkan. 

Dalam tahapan pemaafan yang dilakukan oleh setiap partisipan ini, terdapat 

berbagai makna yang terkandung di dalamnya.  

D. Tindakan Pemaafan dari Bapak Markus dan Ibu Mira 

Ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi partisipan untuk 

mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya dan memaafkan pihak 

yang menyakiti hatinya yaitu 

 

“…kalau ada orang yang buat ketong pasti semua orang akan marah, 

tapi beta pikir mau marah terus juga apa dia pu untung jadi kasi maaf 

ko katong badamai sudah” 

“Mau bilang son ingat kembali yang dia buat son baik ju, namanya kita 

manusia jadi pasti mas ingat tapi menurut beta itu tidak perlu, yang 

penting beta su memaafkan. Kalau kita ingat yang negatif terus nanti 

jadi dosa buat ketong”. 

 

Pada bagian ini, partisipan menjelaskan bahwa ketika siapa saja 

diperlakukan dengan tidak menyenangkan, tentu mereka akan mengungkapkan 

perasaan marah. Begitupun halnya dengan partisipan, ia merasa marah dan 
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tidak dapat mengerti mengapa hal demikian terjadi pada dirinya. Partisipan 

memilih mengambil keputusan untuk berdamai, karena bagi ia tidak ada 

manfaat yang diperoleh ketika ia harus mendendam atau menyimpan perasaan 

tersebut. Setiap peristiwa yang pernah dialami tentu saja, akan tetap diingat, 

tetapi terus berusaha untuk mengingat hal-hal yang negatif merupakan hal 

yang tidak perlu dilakukan. Jika memberikan diri kita kesempatan untuk 

mengingat hal yang negatif, maka akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. 

“Kalau buat be pu pribadi yang penting dia bawa diri datang, rasa diri su salah 

datang minta maaf, sudah kita hidup damai sudah”. Secara pribadi, partisipan 

merasa bahwa pihak yang melakukan kesalahan kepadanya sudah berusaha 

atau berinisiatif untuk datang membawa dirinya untuk meminta maaf. Jika 

seseorang sudah berinisiatif untuk datang artinya bahwa ia telah menyadari 

kesalahannya dan mau untuk menyelesaikannya. 

Sedangkan berbeda dengan Ibu Mira, tindakan untuk meminta maaf 

dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti yang ungkapkan ibu Mira yaitu “Itu 

ju su jadi adat to jdi mau pi na harus bawa  oko mama. Kalo sonde bawa pasti 

orang bilang beta son betul-betul mau pi minta maaf, hanya pi maen-maen ato 

son hargai ame mereka begitu”. Oleh karena adat/budaya,  maka oko mama 

harus dibawa. Jika oko mama tidak dibawa, maka dianggap tidak sungguh-

sungguh dalam meminta maaf dan tidak menghargai.   

“Na te itu tuh karena beta rasa son enak hati b su omong begitu, jadi 

beta pikir-pikir pagi b pi ko minta maaf sendiri ko omong bae-bae. 

Malam tuh yang beta ajak beta pu suami karena beta omong beta pu 

suami yang kastau itu. Ini juga bukan masalah satu orang sendiri 

karena su masalah keluarga, keluarga dong ju su tau jadi kami 

keluarga kumpul ko pi minta maaf di om Markus, dia pu istri deng dia 

pu keluarga dong”. 
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Peristiwa yang terjadi antara bapak Markus dan ibu Mira membuat 

adanya perasaan yang kurang nyaman, tidak tenang dan ia merasa menyesal 

telah berperilaku seperti itu, sehingga ibu mira berinisiatif untuk pergi meminta 

maaf secara pribadi di pagi hari. Ia juga merasa bahwa masalahnya merupakan 

masalah antara dua keluarga, yang mana rasa sakit hati atau kekecewaan 

dirasakan oleh semua keluarga yang mendengar peristiwa itu, sehingga ia 

memutuskan untuk pergi meminta maaf lagi bersama keluarga besar.  

4.4. Diskusi  

Kondisi terluka atau tersakiti akibat perlakukan orang lain, tentu akan 

mengubah keadaan seseorang, baik itu perubahan pada emosi, kognisi dan 

interpersonal ke arah yang negatif. Perubahan yang nampak ataupun yang tidak 

nampak ini, bisa diperbaiki dengan adanya saling memaafkan. Dari hasil 

penelitian terhadap pihak-pihak yang melakukan proses pemaafan, ditemukan 

ada beberapa hal yang terjadi. Hal – hal ini terlihat dari adanya perubahan pada 

keadaan emosi kedua partisipan, ketika mengalami perlakuan yang tidak baik 

oleh pihak yang adalah saudaranya. Digambarkan dengan adanya perasaan 

marah, kecewa, sakit hati, ketika dituduh mencuri, tidak nyaman serta 

perasaan-perasaan negatif lainnya yang muncul ketika tidak dihargai dan tidak 

diperlakukan dengan baik. Perasaan-perasaan seperti ini merupakan perasaan 

yang wajar untuk dirasakan dan diungkapkan. Gambaran keadaan kognisi yang 

dialami oleh partisipan ialah adanya penilaian kepada perilaku saudaranya 

yang kurang baik atau yang tidak sesuai. Saudara dari partisipan sudah 

melakukan hal yang demikian kepada partisipan berulang-ulang kali. Ia datang 

berkunjung hanya untuk kepentingan tertentu atau untuk sesuatu hal yang 

harus diselesaikan. Untuk partisipan yang kedua, memang terlihat sedikit 

berbeda. Ketika ada banyak penilaian yang buruk dari luar tentang pihak yang 
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menyakitinya, partisipan malah merasa tidak bisa percaya karena telah 

diperlakukan demikian. Keadaan-keadaan yang terjadi, secara otomatis 

memengaruhi hubungan yang terjalin antara kedua partisipan dengan 

saudaranya. Hal ini ditandai dengan putusnya komunikasi secara langsung dan 

tidak langsung, timbulnya keadaan yang tidak nyaman dalam hubungan 

berkeluarga. Masalah yang terjadi untuk partisipan kedua, tidak berlangsung 

dalam waktu yang lama, sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda yang 

menunjukkan rusaknya hubungan interpersonal di antara kedua pihak tersebut.  

Berdasarkan pengalaman partisipan dalam penyelesaian masalah 

dengan menggunakan oko mama,  ada beberapa hal yang ditemukan 

berdasarkan aspek emosional, kognisi dan interpersonal yaitu  

 

4.4.1. Aspek Emosional 

Salah satu hal yang dilakukan setelah melakukan natek oko mama, 

dalam menyelesaikan masalah ialah dengan cara berbuka hati. Proses berbuka 

hati ini dilakukan oleh Ibu Mia, bapak Jairus, ibu Mira dan bapak Markus. 

Dalam proses tersebut, semua partisipan terlibat untuk mengungkapkan 

perasaan yang dirasakan sebelumnya. Dengan demikian, mereka ada pada 

tahap menyadari dan mengungkapkan emosinya secara terbuka atau yang 

disebut sebagai tahap uncovering (Worthington, 2019; Gani, 2011). Seusai 

berbuka hati, bapak Jairus mengambil oko mama sebagai tanda ia menerima 

semua yang disampaikan dan bersedia untuk memaafkannya. Hal ini berarti 

ketika adanya keterbukaan dan kejujuran, maka tidak akan ada sikap untuk 

membantah atau menolak, melainkan sikap untuk memahami keadaan yang 

terjadi. Salah satu fungsi dari ritual pengakuan ini adalah untuk meredahkan 

kemarahan atau kebencian (Sandage & Williamson, 2015). Ketika seseorang 

mampu untuk membuka dirinya terkait dengan pikiran/pendapat, perasaanya 
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kepada orang lain, maka akan ada kejelasan. Seperti yang diungkapkan oleh 

bapak Markus yaitu “kita su selesaikan bersama, saling memaafkan, saling 

jelaskan, lain kali jangan begini-begini”. Begitupun dengan makna dari oko 

mama dengan ruang atas yang terbuka artinya terbuka untuk menerima ide, 

pendapat, masukan orang lain. Seseorang bersedia untuk menerima orang lain, 

bukan berarti ia menerima begitu saja, tetapi menerima dengan mendapat 

pemahaman yang lengkap (Gani, 2011). Dengan demikian, ia dapat mencapai 

tahap untuk membingkai ulang perspektifnya tentang orang yang berbuat salah 

dan berusaha untuk menumbuhkan rasa kasih (Worthington, 2019). Hal ini 

tentu saja akan menjadi dasar terbentuknya hubungan komunikasi yang akrab 

dan nyaman, serta menciptakan pengertian di antara dua pihak (Gainau, 2009).   

“Dalam proses itu jangan bilang ah, itu salah atau jangan membenarkan diri, 

karena nanti yang hendak memberi maaf tidak akan memberi maaf. Harus 

tunggu sampai beta yang tersakiti ini beta pu hati su bersih, beta su kasi keluar 

semua yang sakit ini”. Artinya bahwa proses membuka hati yang benar ialah 

ketika pihak yang tersakiti berbicara menyampaikan seluruh isi hatinya, maka 

pihak yang meminta maaf harus diam untuk mendengarkan dan tidak boleh 

membantah atau membenarkan diri. Pihak yang meminta maaf hanya bisa 

berbicara, jika diberi kesempatan berbicara oleh jubir atau pihak yang disakiti. 

Maksud dari tahap ini ialah pihak yang tersakitilah yang harus berbicara, 

sehingga ia merasa lega karena sudah mengeluarkan semua perasaan negatif 

yang ada. Ketika masalah sudah terselesaikan dengan baik dalam sebuah 

perbincangan atau komunikasi, maka seseorang akan merasa bahwa bebannya 

itu telah terlepas. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Markus “Rasa ke lega 

begitu, karena keluar masuk, hidup di batetangga, basodara, hidup sebagai 

kaka adik tidak ada beban”. Tahapan yang dilakukan ini juga disebut sebagai 

komunikasi dari hati ke hati. Untuk mencapai tahap ini, individu harus 
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memiliki kesiapan (pemahaman yang baik, pikiran yang positif), dengan 

demikian ia akan tahu apa yang harus dilakukan (Gani, 2011). Tindakan ini 

merupakan bagian dari tindakan proaktif  yang mana tindakan yang 

dilakukannya bertujuan untuk menyelesaikan masalah. 

Selain itu, seseorang bisa bercerita banyak hal dengan orang lain karena 

ada yang membuat nyaman dan merasa santai dalam membangun sebuah 

komunikasi. “Kalau ada oko mama isi sirih deng pinang katong bisa bacerita 

banyak hal” Jika dilihat dari sisi yang lain, ketika kedua pihak menguyah sirih 

pinang bersama, maka fungsi oko mama untuk meredahkan, memberi 

ketenangan berlaku di sini. “Kita makan sirih pinang dengan begitu dan 

tadinya beta mau datang ketemu orang yang baru pertama kali itu beta pu 

jantung berdetak kencang, katanya begitu. Untuk bisa tenang kita mulai 

dengan ini oko mama. Itu bikin dia tenang dulu baru dia bisa baomong”. Salah 

satu penyebabnya ialah karena ekstrak dari sirih pinang dapat meningkatkan 

kemampuan kognisi dan aktifitas sosial (Adilijiang et al., 2015). Adanya 

kesadaran yang tinggi, sensasi panas, perasaan santai dan tenang yang 

dirasakan, ketika mengunyah sirih pinang (WHO, 2012). Secara ilmiah 

dijelaskan bahwa adanya pengaruh mengunyah sirih pinang dalam 

memberikan ketenangan. Meskipun di sisi yang lain, mengunyah sirih pinang 

dapat berpengaruh negatif pada kesehatan tubuh seseorang. 

Hal lainnya yaitu seseorang yang pergi meminta maaf tanpa membawa 

oko mama sama artinya dengan ia tidak mau mengerti dan menjalankan 

budayanya dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, 

bentuk sebuah penghargaan kepada lawan bicaranya, diperhatikan dan 

ditampilkan dengan baik dalam proses penyelesaian masalah. Dengan 

demikian, suasana hati yang terbangun ialah suasana positif. “Dalam budaya 

Timor, pasti kasi duduk tempat sirih baru bisa bertemu ko baomong, supaya 
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menenangkan hati”. Jadi dalam budaya Timor, oko mama dipakai untuk 

membentuk sebuah pertemuan dan menenangkan hati masing-masing pihak. 

Hal ini dinyatakan dalam bentuk ungkapan emosi dari bapak Jairus yaitu 

“katong son marah, dong datang na katong senang”. Partisipan merasakan 

emosi bahagia, ketika dikunjungi oleh saudaranya. Begitupun yang dirasakan 

oleh bapak Markus yaitu ketika seseorang sudah mengakui kesalahannya, tentu 

ia akan tergerak hatinya untuk memaafkan, apalagi jika ia datang membawa 

oko mama. “Marah ju son marah lai, sakit hati ju sonde lai. Semua sonde ada 

lai…hidup sebagai kaka adik tidak ada beban, jadi kita rasa lega kalau kita su 

memaafkan”. Ketika melakukan proses pemaafan, ia merasa telah ada 

perubahan pada perasaannya, ia tidak lagi memiliki perasaan marah, sakit hati 

dan ia merasa tidak memiliki beban atau menanggung beban dalam kehidupan 

berkeluarga. Secara tidak langsung, bapak Markus telah mengungkapkan akan 

adanya manfaat yang dirasakan, ketika memaafkan. Ia mengurangi 

kemarahannya, depresi dan berusaha untuk memberi ketenangan bagi diri 

sendiri (Worthington et al., 2007). 

 

4.4.2. Aspek Kognisi 

Ada banyak makna yang tersirat dari pemberian oko mama dan 

penerimaan oko mama tersebut. Ketika oko mama diberikan di awal 

percakapan menunjukkan permintaan izin dan tanda 

penghargaan/penghormatan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Jairus “Itu 

ju tanda hormat, jadi kalau son ada itu kita son bisa baomong apa-apa….. 

kalau son bawa, dong akan tahu kalau itu artinya mereka sonde hargai saya”. 

Oleh karena adanya pemaknaan seperti ini, maka oko mama diharuskan untuk 

dibawa dan dijadikan sebagai pembuka percakapan. Hal ini juga menjadi salah 

satu alasan bagi Ibu Mia untuk membawa oko mama, ketika hendak meminta 
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maaf. Tanpa membawa oko mama, maka akan memberikan kesan yang buruk 

bagi Ibu Mia dan setiap keluarga yang hadir. Ungkapan yang ada menjelaskan 

bahwa oko mama dijadikan sebagai simbol yang penting dalam menampilkan 

fungsi harga diri dan penghargaan. Sebagaimana kebutuhan manusia ialah 

ingin dihargai. Ia merasa telah mendapatkan perhatian, pengakuan, dan merasa 

masih dibutuhkan, sehingga akan mendorong munculnya perasaan-perasaan 

yang positif (Andayani, 2002). Di sisi yang lain, tindakan tersebut bisa memicu 

tidak terselesaikannya masalah dengan aman, atau bahkan membuat masalah 

menjadi semakin rumit.  Seperti yang dikatakan oleh ibu Mira” Itu akan rasa 

kurang, ke ganjil begitu, apalai ketong ada buat salah baru pi sonde bawa oko 

mama ni pi bukan kasi selesai ame itu masalah dong ma buat tambah masalah 

besar lai”. Sebuah kebiasaan dalam melakukan aktifitas budaya, akan 

berpengaruh pada pemikiran dan perilaku seseorang. Ketika ia tidak 

menjalankannya, maka ia akan merasa berbeda dan apa yang dilakukannya 

terasa seperti belum lengkap. Seseorang yang berada diposisi melakukan 

kesalahan berarti ia harus berusaha melakukan sesuatu yang nyaman bagi 

orang lain, sehingga dapat meminimalisir hal-hal buruk yang akan terjadi. Jika 

penggunaan oko mama diikuti dengan tahapan yang sesuai dan tepat, maka ada 

pihak yang dihargai dan ada emosi yang bisa dikelola dengan baik, sehingga 

pada tahap selanjutnya, kata-kata yang digunakan tidak saling menyinggung 

satu dengan yang lain. Dengan demikian, harga diri pun turut berperan dalam 

proses pemaafan (Hadr iami & Samuel, 2016).  Seseorang akan merasa baik 

dan aman, jika tidak ada orang atau hal lain yang mengganggu harga dirinya. 

Begitupun ketika seseorang sudah baik dalam kebutuhan akan dihargai dan 

menghargai, maka ia akan mampu menyelesaikan masalahnya secara tepat.  

Ada beberapa alasan kedua partisipan memilih untuk memaafkan. “Beta 

pikir mau marah terus juga apa dia pu untung, jadi kasi maaf ko katong 
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badamai sudah”. Partisipan (bapak Markus) merasa perlu untuk memaafkan, 

karena tidak mau menyimpan dendam dalam hatinya dan tidak ada manfaat 

yang dia peroleh, ketika harus menyimpan dendam. Dalam proses pemaafan 

yang terjadi, partisipan ada pada tahap ia menyadari bahwa perasaan yang 

dialaminya itu berbahaya atau berdampak buruk bagi dirinya (Gani, 2011). Hal 

lain yang diungkapkan ialah ketika memberi diri untuk dikuasi dengan hal-hal 

yang negatif, maka akan membuat dirinya berdosa. Sikap religiousitas yang 

dimiliki ini juga menjadi salah satu alasan partisipan untuk mengurangi 

perasaan dan penilaian negatifnya. Meskipun demikian, bagi bapak Markus, 

penggunaan oko mama dalam penyelesaian masalah dapat disesuaikan dari 

kepribadian masing-masing orang. Ada yang mengharuskan dan ada yang 

tidak mengharuskan. Menjadi tidak diharuskan karena seseorang bisa saja 

membawa oko mama, tetapi tidak dengan penuh penyesalan atau  pengakuan 

akan kesalahan yang telah dilakukannya. Bapak Jairus juga mengungkapkan 

alasannnya bawa ia tidak menyimpan dendam dalam hati, walaupun 

perlakukan tidak menyenangkan oleh saudaranya, karena ia percaya akan 

menerima berkat. “Jadi saya tidak pikir ame deng dong bilang kermana-

kermana, ko saya yang terima berkat na. Jadi tidak ada perasaan apa-apa. 

Dong buat macam saya bagaimana ju, saya tetap pi cari sang dong”. Ia juga 

akan pergi untuk berkunjung di rumah saudara-saudaranya. Ia menggangap 

dirinya sebagai bapak yang memberi contoh untuk mencari dan menyayangi 

keluarganya. Partisipan memiliki perasaan tenang, karena ia berpikir bahwa 

sikap baik akan mendatangkan hal yang positif baginya. Cara yang demikian 

merupakan salah satu ciri kepribadian yang sehat (Schult, 1991) atau 

kepribadian yang ekstrovert (Kusprayogi & Nashori, 2016). Kepribadian ini 

ditunjukkan dengan jelas dari setiap hal yang dilakukan kepada keluarga atau 

saudaranya. Setiap orang memang memiliki kelemahan, tapi ia mampu untuk 
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memberi arti pada kehidupannya dan mengatasi dirinya dengan memberi dan 

menerima cinta (Schult, 1991). Jadi, meskipun mengalami masalah, adanya 

kekurangan yang dimiliki, namun tidak membatasi diri untuk melakukan 

kebaikan. Tetap memberi peluang untuk memotivasi diri dan merasakan 

dampak dari hal baik yang dilakukan.  

 

4.4.3. Aspek Interpersonal 

Ada beberapa hal dalam proses pemafaan yang terkait dengan 

interpersonal. Dalam budaya Timor, ketika seseorang datang untuk bertemu 

atau bertamu di rumah orang lain, baik itu keluarga maupun bukan keluarga, 

maka yang pertama kali harus dilakukan ialah melayani dengan menyuguhkan 

oko mama. Oko mama yang disiapkan pun harus berisi sirih, pinang dll. Hal 

inilah yang dilakukan oleh Istrinya bapak Jairus dan bapak Markus sebagai 

bentuk penerimaan awal mereka. Seperti yang dikatakan oleh bapak Esa, “dia 

pu oko tidak kosong tapi ada isi itu artinya dia menyambut baik kakak pu 

kedatangan”. Seseorang yang melayani atau menyugukan oko mama yang 

berisi sirih dan pinang berarti ia sedang menyambut dengan baik kedatangan 

orang lain. Tanpa disadari budaya ini membantu seseorang untuk belajar 

mengendalikan dirinya untuk tidak membalas keburukan atau perilaku yang 

kurang menyenangkan yang dialami. Ketika seseorang belajar untuk 

mengendalikan diri dan menghentikan dorongan untuk membalas dendam, 

maka tingkat pemaafan akan menjadi tinggi, namun jika hilangnya atau 

kurangnya pengendalian diri, maka seseorang akan mengalami penurunan 

dalam memaafkan (Nashori, 2011). Hal ini merupakan manfaat lain yang 

diperoleh, ketika seseorang mampu untuk menyadari dan mengendalikan 

dirinya.  
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Oko mama juga diberi makna sebagai keutuhan hubungan antara laki-

laki dan perempuan, tamu dan tuan rumah, pribumi dan pendatang serta 

menjadi pemersatu dalam hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, ketika 

menyelesaikan masalah menggunakan oko mama, maka tandanya masalah 

tersebut akan diselesaikan secara baik-baik atau diselesaikan secara 

kekeluargaan. Seseorang yang datang membawa oko mama, melayani dengan 

oko mama, maupun bersama mengunyah sirih pinang, maka ia adalah bagian 

dari keluarga atau saudara.  

 Begitupun ketika adanya tindakan natek oko mama, maka dengan 

sendirinya proses penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan. Pada 

kasus yang kedua, penyampaian ungkapan penyesalan atas kesalahan yang  

telah dibuat diwakilkan oleh orang tua. Orang tua merasa bertanggung jawab 

atas masalah yang dilakukan oleh anaknya. Selain itu, peran orang tua lebih 

besar, sehingga apa yang mereka sampaikan bisa didengar. Hal yang dilakukan 

ini merupakan sebuah stimulus dari luar diri seseorang yang dimunculkan 

dalam bentuk verbal maupun non verbal, dan tentunya bisa memicu emosi 

orang tersebut untuk memberi respon (Fajriyah, 2015). Jika stimulus itu 

positif, maka emosi seseorang akan memberi respon yang positif pula. 

Anggota masyarakat kolektivistik juga cenderung memanfaatkan mediator 

pihak ketiga (mis., Pemimpin keluarga atau klan) dan tabib budaya (mis., 

Pendeta, rohaniwan, dukun) untuk menegosiasikan konflik dan pemaafan 

melalui ritual dan upacara komunal (Sandage & Williamson, 2005). Dalam hal 

ini, adanya peran penting dari orang tua, jubir, tokoh adat, tokoh agama dalam 

proses penyelesaian pemaafan. Tujuannya yaitu supaya dapat membantu 

mengarahkan sehingga proses penyelesaian masalah dapat berjalan dengan 

tenang dan tepat dalam pengambilan keputusan. Orang tua yang terlibat dalam 

proses ini sebaiknya bukan orang tua yang berpihak pada salah satu orang. 
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Meskipun demikian, hal ini berbeda dengan bapak Jairus. Proses penyelesaian 

masalah yang dilakukan tidak membutuhkan mediator untuk melakukan proses 

mediasi. Alasannya yaitu karena masalah terjadi antara saudara kandungnya, 

sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tingkat masalah yang tergolong 

ringan dan bisa diatasi dengan baik. Mampu untuk mengendalikan dirinya 

untuk menyelesaikan masalah secara objektif.   

Dalam penyelesaian masalah untuk bapak Markus dan ibu Mira, terdapat 

tahap percakapan yang dilakukan secara pribadi dan percakapan yang 

dilakukan antara orang tua dari kedua pihak. Percakapan ini dilakukan dalam 

rangka memberi pendapat maupun kejelasan atas segala sesuatu yang telah 

terjadi. Seperti yang juga dikatakan oleh tokoh adat, “Beta datang taru oko 

mama mesti ada percakapan dulu, eh beta kemarin ada buat salah jadi mau 

datang minta maaf begini-begini, oke itu baru satu”. Inilah yang juga 

dilakukan oleh setiap partisipan, meskipun dengan versi yang berbeda-beda. 

Ada percakapan yang dilakukan langsung oleh partisipan. Percakapan ini 

dipakai sebagai pengantar untuk masuk dalam percakapan inti. Dalam tahap 

percakapan, tersirat adanya pengakuan dari pihak yang melakukan kesalahan 

dan respon pihak yang tersakiti. Dengan demikian, pemikiran ataupun 

penilaian negatif yang dialami sebelumnya, kemudian menjadi berubah karena 

adanya saling keterbukaan, saling memahami dan saling memberi masukan 

satu dengan yang lain. Yusri (2013) memaparkan bahwa ketika ada dua atau 

lebih banyak orang yang saling memberi dan menerima, tentu mereka akan 

belajar banyak hal, karena ada pertukaran pengalaman, pertukaran 

pengetahuan, saling mengungkapkan reaksi, dan tanggapan mengenai suatu 

masalah. Hal ini merupakan salah satu sikap orang dewasa ketika ada dalam 

situasi belajar dan juga merupakan sebuah tindakan yang lebih bermanfaat. 
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Parsipan memilih untuk menyatakan perasaannya dan juga mengubah cara 

pandang yang menjadi masalah.  

Jika telah melakukan natek oko mama, maka ada hal yang dilakukan 

yaitu penggunaan bahasa adat (berdialeg  kotos) yang tujuannya  untuk 

memperlancar penyelesaian sebuah  masalah. Seperti yang diungkapkan oleh 

tokoh adat “Di golongan orang yang menggunakan dialek kotos, pendekatan 

ini sangat efektif untuk cepat sekali memaafkan. Berbeda dengan orang yang 

berdialek ro’is, pisang satu pohon yang bermasalah bisa dibawa sampai 

pengadilan”. Artinya bahasa yang digunakan seseorang bisa memengaruhi 

penilaian dan perilaku orang lain. Ada bahasa tertentu (dialeg  ro’is) yang 

ketika disampaikan sangat kasar dan menggangu orang lain yang 

mendengarnya, dan pengaruh penggunaan bahasa seperti ini dapat 

menyebabkan bertambah besarnya sebuah masalah. Berbeda dengan dialeg 

kotos, yang menurut masyarakat setempat merupakan bahasa yang halus. 

Seperti pernyataan di bawah ini yang disampaikan dengan bahasa adat 

(berdialeg kotos), sehingga kedengaran sangat halus dan dapat memberi kesan 

yang positif bagi mereka yang mendengarkan. 

 “Hai oko ansae net neu kit tuah, of atkisu te kamahuma ma kamamata 

fa. Mes hai im mimparnom nok nekaf rek-reko neu kit tuah: kami pu 

tempat sirih su naik pigi di bapak, pasti kami lihat son ada muka deng 

mata. Tapi kami datang rendahkan diri dengan hati yang baik/tulus di 

bapak dong”.   

 

Kata-kata yang digunakan di sini ialah kata yang sederhana dan penuh 

dengan kerendahan, serta diungkapkan dengan metafora. Dalam melakukan 

proses penyelesaian masalah, bahasa adat merupakan satu hal yang penting. 

Ada beberapa penyampaian yang diekspresikan dalam tindakan simbolis, 

hanya bisa dijelaskan atau dipahami melalui bahasa adat. Bahasa adat juga 

merupakan kehalusan budi, sehingga ketika seseorang ada dalam keadaan 
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emosi dan penilain yang buruk terhadap orang lain, tetapi secara tidak sadar, 

ia dilatih untuk belajar mengendalikan ucapan atau tuturannya melalui 

penggunaan bahasa adat. Yang mana di dalam bahasa adat, terdapat metafora-

metafora yang akan terdengar halus. Dalam hal inilah bahasa tercermin sebagai 

kebijaksanaan berbicara, kehalusan budi, sikap dan pikiran yang positif yang 

tujuannya untuk menghargai kehidupan (Beden & Zahid, 2015).  Bahasa juga 

digunakan untuk tujuan memberi penghormatan, sebagai bentuk impersonal, 

pertimbangan, ungkapan permohonan maaf  (Nurjamily, 2015). Dengan 

demikian, bahasa menjadi alat interaksi sosial dan identifikasi diri seorang 

atoni meto, sekaligus identitas budaya. Begitu juga yang diungkapkan ole 

bapak Markus, “kami pu bahasa kok. Baru lebih enak kalau omong pake 

bahasa”. Bahasa menjadi salah satu pengikat emosi dan alat komunikasi antar 

manusia untuk saling mendekatkan diri dan mencoba mengatasi perbedaan 

dalam merujuk sebuah makna. Seperti pada nama-nama benda, sikap emosi 

tertentu dan lainnya. Sumiar (2017) menyebutkan bahwa sastra lisan berkait 

langsung dengan kreatifitas masyarakatnya dalam menafsirkan alam dan 

kehidupan. Gerak tingkah manusia dalam bingkai kearifan lokal yang 

direkonstruksi dalam pesan-pesan yang di dalamnya. Jadi, ada banyak makna 

dan manfaat positif yang diperoleh dibalik sastra lisan atau yang dikenal 

dengan bahasa adat. 

Selanjutnya, ketika oko mama diambil isinya (sirih dan pinang) atau 

pun hanya meletakkan tangan di atas oko mama, menunjukkan adanya respon 

positif yaitu kesediaan untuk menerima atau membuka dirinya terhadap pihak 

yang menyakiti. Hal ini merupakan sebuah komunikasi simbolis dalam 

kesepakatan pelaku budaya. Pemaknaan komunikasi simbolis ini, membuat 

seseorang memahami akan adanya suatu perubahan yang terjadi (Zainal, 

2018). “Iya itu tandanya su terima, su kasi maaf. Kalo beta begitu, orang kalau 
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su minta maaf, apalagi beta pu saudara dong na kas maaf su”. Jadi, ketika hal 

ini sudah dilakukan, maka akan memberi pertanda baik dan pihak yang 

diterima tentu merasa senang. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan memaafkan ialah adanya frekuensi kedekatan (Nashori, 2011). 

Kedekatan interpersonal yang terjadi dalam kasus ini ialah hubungan 

kekeluargaan. Keputusan memaafkan yang diambil ini tujuannya ialah untuk 

memperbaiki kembali hubungan mereka yang rusak dan ketidaknyamaanan 

yang terjadi. Masalah yang terjadi kepada bapak Jairus dan bapak Markus 

dianggap sebagai masalah yang ringan karena adanya pikiran positif dan 

menggangap adanya hubungan keluarga. Jadi, keterbukaan yang terjadi 

dilatarbelakangi oleh telah adanya perubahan kesan dan pandangan dari 

partisipan terhadap pihak yang menyakitinya.  

Respon yang diberikan partisipan untuk menanggapi permintaan maaf 

dari saudaranya ialah dengan ritual simbolik. Ritual ini ditandai dengan 

penerimaan oko mama dan bersama-sama mengunyah sirih dan pinang serta 

membuang ludah hasil kunyahan sirih dan pinang di salah satu tempat. Untuk 

bapak markus dan ibu Mira, mereka tidak bertukar oko mama secara langsung 

tetapi salah satu pihak (ibu Mira) diwakilkan oleh ayahnya. Oko mama 

diterima oleh bapak Markus dan disuguhkan lagi dengan sirih pinang dalam 

oko mama miliknya. Adanya perbedaan pada ritual dari masing-masing pihak 

karena pihak-pihak yang terlibat pada kasus pertama masih memiliki 

ketergantungan pada orang tua. Berbeda dengan kasus kedua yang terjadi pada 

dua orang yang bersaudara dan tidak memiliki ikatan atau ketergantungan 

dengan orang tua. Sedangkan untuk maknanya dari kedua ritual ini masih 

memiliki kesamaan. Ritual simbolik ini menunjukkan pertama adanya 

kesungguhan dalam proses penyelesaian masalah. Kedua, tindakan itu 

menggambarkan sebuah kesepakatan dan janji antara kedua pihak untuk 
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memutuskan tindakan yang akan diambil serta berusaha menyelesaikan 

masalah yang terjadi, salah satunya dengan membangun kembali hubungan 

mereka/bersatu kembali seperti sedia kala. Masing-masing pihak ini, ada pada 

tahap decision atau tahap berkomitmen yaitu menunjukan tekadnya secara 

terbuka untuk bisa memaafkan (Worthington, 2019). Hal ini karena, jika tidak 

ada kesepakatan antara kedua pihak dan hanya satu orang yang berusaha untuk 

menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya tidak akan secara tuntas. 

Kesepakatan dan janji yang dibuat itu yang mengingatkan serta mengikat 

mereka untuk tetap menjalin hubungan yang baik. Dengan demikian, pada saat 

itu pemaafan dengan sendirinya sudah terjadi. Selain itu, terjadinya 

penerimaan oko mama yang diikuti dengan pemberian oko mama yang baru 

dari pihak yang memaafkan. 

Salah satu keunikan dari proses penyelesaian masalah dengan 

menggunakan oko mama ialah ditandai dengan makan bersama atau minum 

bersama. Dalam tradisi orang Timor, makan atau minum bersama bersama 

merupakan tanda merayakan kebersamaan. Makan bersama merupakan salah 

satu cara untuk mencarikan suasana atau menggubah suasana yang 

sebelumnya menegangkan, untuk kemudian menjadi menyenangkan dan 

terbangun komunikasi yang lebih santai. Di dalam acara makan atau minum 

bersama ini, kedua pihak atau keluarga saling bertukar cerita, sehingga juga 

dapat membantu terjadi pemulihan hubungan secara bertahap dan juga 

memberi kesan untuk tetap saling mengingat satu dengan yang lain.  

Beberapa hal yag telah dilakukan oleh bapak Jairus dan Ibu Mia dalam 

membangun kembali hubungan mereka yaitu hingga saat ini sudah saling 

berkabar/menghubungi melalui telepon, saling berkunjung, jika tidak ada 

kesibukan dan saling membantu di mana saudara partisipan membantu 

menenun beberapa kain. Untuk pihak bapak Markus dan ibu Mira ialah bapak 
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Markus mencoba untuk memulai dari diri sendiri dengan tidak menutup diri 

dan memulai untuk menunjukkan bukti bahwa ia benar-benar sudah 

memaafkan yaitu dengan akan terlebih dahulu memulai untuk berkunjung 

membangun komunikasi, saling berbagi cerita, mengunyah sirih pinang 

bersama dan tidak menunjukkan tindakan-tindakan untuk menghindar. 

Partisipan juga sering melakukan aktifitas-aktifitasnya bersama keluarganya 

itu, ia juga menerima jika saudaranya datang untuk berkunjung untuk 

menguyah sirih pinang. Hal ini berarti bahwa memaafkan tidak hanya sekedar 

aktifitas sosial, sehingga pada saat tertentu kedua pihak harus bertemu untuk 

mengucapkan ikrar “saya meminta maaf dan saya memaafkanmu” tetapi tidak 

diikuti dengan tindakan yang nyata dalam hubungan mereka. Jika demikian, 

maka pemaafan itu belumlah terjadi di antara mereka (Gani, 2010). Dengan 

demikian, kata memaafkan harus diikuti dengan bukti adanya hubungan yang 

baik dan yang positif yang dibangun. Bukti hubungan yang positif ini, harus 

didasari dengan adanya niat hati atau motivasi yang positif pula. Secara 

keseluruan, tradisi ini merupakan tradisi dari budaya kolektivistik yang sering 

menyertakan narasi dan simbol yang dapat memberikan pemahaman bersama 

tentang alat budaya untuk pemaafan (Sandage & Williamson, 2005). Perilaku 

yang dibentuk dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai pemahaman 

tentang budaya tertentu. 

 

4.5. Kekuatan dan Keterbatasan Penelitian 

4.5.1. Kekuatan Penelitian 

Ada beberapa kekuatan dari penelitian yang dilakukan yaitu 

A. Penelitian yang dilakukan ini hanya difokuskan pada salah satu desa di 

kabupaten Amarasi, sehingga mempermudah peneliti dalam 

menemukan partisipan dan mengumpulkan data.  
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B.  Dengan menggunakan penelitian kualitatif, baik itu dengan teknik 

wawancara dan observasi, membantu peneliti untuk menemukan nilai-

nilai kearifan lokal dari budaya oko mama yang dapat dijadikan pijakan 

bagi setiap masyarakat Amarasi untuk mencapai  pemaafan yang 

holistik. Nilai-nilai kearifan lokal ini juga perlu dilakukan penyaringan 

untuk melihat dampak positif dan negatif bagi setiap pelaku budaya.  

 

4.5.2. Keterbatasan Penelitian 

Selain kelebihan penelitian, ada beberapa keterbatasan dari penelitian 

ini yaitu 

A. Peneliti tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara 

langsung dalam penyelesaian masalah menggunakan oko mama. Hal 

ini karena masalah yang dialami oleh beberapa partisipan penelitian 

sudah terjadi sejak lama dan sudah diselesaikan. Selain itu, berdasarkan 

hasil penjajakan lapangan, peneliti juga tidak menemukan salah 

masyarakat Amarasi yang akan menyelesaikan masalahnya. 

B. Peneliti tidak menemukan partisipan yang pernah menyelesaikan 

masalah menggunakan oko mama berdasarkan latar belakang keluarga 

yang berbeda atau yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. 

Dengan demikian, peneliti tidak bisa membandingkan cara 

penyelesaian masalahnya menggunakan budaya oko mama dari pihak 

yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan.  

 




