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Pewawancara 

 

Bapak deng mama minum kopi, tapi sambil beta tanya-

tanya sedikit e. 

Bapak Jairus Neu ma ini mau tanya katong apa? 

Kakak Omy Sonde te dytha mau tanya yang itu hari bapak deng mama 

pernah ada masalah deng Ibu Mia ko terakhir dong datang 

minta maaf pakai oko mama tuh. 

Bapak Jairus oh iya, na dia pu pertanyaan kermana? 

Pewawancara iya begini bapak, kan ada yang bilang kalo orang Timor ni 

kental sekali deng oko mama to, jadi bapa bisa kasi tahu 

beta oko mama tuh apa? Dy pu penting dalam budaya 

Timor tu kermana? 

Bapak Jairus  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. 

Pewawancara Na menurut bapak dy pu jalan cerita sendiri tuh bagaimna? 

Bapak Jairus Oko mama itu dy pu arti luas. Intinya itu kas reda kita pu 

batasalah/bamarah deng orang.  

Pewawancara Bae, bapak cerita ame kasih katong yang bapak ingat itu 

masalah yang  pernah terjadi tu kermana? 

Bapak Jairus Ini yang masalah ju masih katong pu keluarga dong. Beta 

ni anak bungsu jadi dipercayakan untuk jaga rumah tua 

dan beta ada 4 bersaudara. Satu laki-laki trus 3 perempuan. 

Dong semua su ada keluarga masing-masing baru tinggal 

ju jauh. Ada yang tinggal di Kupang, Bandung, Soe. Na 

beta pu kakak ni yang di Soe karena ikut suami jadi kawin 

keluar na dy tinggal deng dia pu suami jadi su lama son 
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datang, na dia pu suami ju meninggal. Beta bilang kamu 

mau pi mana juga saya di rumah tua, mau taputar iko mana 

juga kamu musti datang.  Tau sendiri kita pu orang tua 

almarhum dong nanti tetap kita mesti korban. Jadi datang 

ko kita berdoa pi di kuburan sana.  

Mama Anika Dia pu suami meninggal trus kita son pi ni yang dong son 

datang su lama sekali mungkin hamper 3 tahun ko. 

Pewawancara Awii...ko itu kermana sampe dong son datang su mau 3 

tahun memang tuh? 

Bapak Jairus Dong takut tuh makanya dong son datang. 

 itu kebetulan pas dia pu suami meninggal na satu jam 

sebelum mau kubur baru dong datang kasi tahu tapi itu ju 

datang pas malam-malam.   

Mama Anika Itu dong su datang kasi tahu malam lai bru dong pake utus 

orang (cucu yang datang), makanya kita ju rasa kurang 

hati. 

Bapak Jairus Andia ko pas dong kasi tahu na kita ju bilang son bisa janji 

untuk pi. Tapi memang kita son pi ikut penguburan ju. 

Pewawancara Trus kermana ko sampe tanta datang minta maaf di 

rumah? 

Mama Anika Setelah dia pu suami kubur kan dong hilang, son ada kabar 

apa-apa terus son datang ju.  Dia pu anak sakit, makanya 

dong datang ko minta maaf tuh. Ma ais itu dong buat ulang 

lai, dong son datang lai (semua tertawa) nanti datang minta 

maaf trus son lama dong pi na pi terus su, begitu ulang-

ulang. 

Bapak Jairus Dong lap kain ni ada lima potong ni be pusing memang 

(tertawa). 



5 
 

Mama Anika Nanti dapat tantangan baru dong datang lai. 

Bapak Jairus Yang pas dong datang kan katong bacerita-bacerita jadi 

dong kasi tahu kalau dong rasa kurang hati bapak deng 

mama son pi iko kubur dia pu suami padahal su datang 

kasi tahu. Na ko dong sakit hati, kita ju sakit hati. Padahal 

sebenarnya bilang dia pu suami meninggal ju kaget-kaget 

sa jadi langsung kubur tuh. Baru disana ju jaringan susah 

jadi mau telpon ko kasi tahu langsung son bisa jadi dong 

utus orang untuk datang kasi tahu. Tapi bilang itu orang ju 

nyasar di jalan makanya sampe rumah su tengah malam.  

Mama Anika Ko dong ju cerita ame kalau dong dapat tantangan sakit 

penyakit to, dong su periksa di dokter tapi bilang son ada 

penyakit apa-apa. Jadi dong pi berdoa di hamba Tuhan, ju  

hamba Tuhan kasi tahu kalau dong belum buat adat yang 

nama Nasanu Nasaeba Nono (kasi naik dan kasi turun 

marga). 

Pewawancara Oh jadi karena dong sakit makanya dong datang tu ee. 

Bapak Jairus Iya sakit jadi datang tapi dong mau urus adat kermana 

karena dong su buat salah son pernah datang di rumah tua, 

son pernah datang lihat saya. Jadi itu yang buat dong 

datang ko minta maaf. Baru son sembarang kalau mau urus 

adat karena itu harus son boleh kurang hati antara dua 

pihak baru bisa selesaikan itu adat. 

Pewawancara Oh begitu e, na bapak bisa cerita ame yang dong datang 

tuh dong buat kermana? 

Kakak Omy Maksudnya Bapak cerita yang dong datang minta maaf 

bawa oko mama tuh. 

Bapak Jairus Jadi keluarga dari TTS ketika sampai di rumah tua dong 

kasih salam, masuk duduk ju duduk diam-diam sa, dong 

son baomong apa-apa. Kemudian kakak saya ini ambil oko 
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mama taro ame siri pinang dan kemudian simpan di meja 

di depan saya, setelah itu baru dong sampaikan maaf. Na 

waktu itu memang saya son omong apa-apa hanya tanya 

sa kermana terus sudah dengar su yang dong omong.  

Pewawancara Na dong minta maaf tuh omong bilang apa? Oh iya b 

dengar-dengar katanya itu pake bahasa daerah e. 

Bapak Jairus iya itu memang harus omong pake bahasa daerah dan dong 

bilang 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. Onre rasi te hai miparnom 

hem toet manekaf nok kit he apao umi maropo anbi umim 

mnasi, haim mitenab ansan ma, haim taom san noka hai 

mnao ro kamterkifa, hai ka mimnau fa hit umi mnasi sin 

noka are sufa ma kauf. Neot ia te hai mimen ma, hai im fe 

kai manekaf he onme tabuat fain onre unu fe. Hai oko 

mama net tuah. 

Artinya: katong pu tempat sirih su naik pigi di bapak, pasti 

kami lihat son ada muka deng mata (son berharga). Tapi 

kami datang rendahkan diri dengan hati yang tulus di 

bapak dong. Mengingat masalah yang sudah terjadi kami 

mau minta maaf dan kasih sayang dari bapak yang 

menghuni rumah tua, kami su salah berpikir dan salah 

berbuat su lama son datang bahkan son ingat keluarga dan 

rumah tua, sampai sekarang katong sakit jadi kami mohon 

terima kami untuk hidup dalam kasih sayang. Kami pu oko 

mama su pigi. 

Pewawancara Na trus itu bapak dong balas bilang apa? 

Bapak Jairus iya balas bilang Beta ame itu oko mama yang dong taro 

trus bilang: ta”uabat hai nekmin namenan amsa, mes on 

nana te, haim msa amroim het tmoin tmanek-nek. Hi 

imenam haim top ki nok nek marinat. Tait puah manus sin 
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het mam ok-oke ma taron fatu mese he onme te fatu he 

raisge anpe nai. 

Artinya : berbicara tentang itu memang saya kurang hati, 

tetapi saya juga mau kita hidup seperti dulu. Hidup saling 

menyayangi jadi saya terima ini oko mama dan mari kita 

makan sirih pinang sama-sama dan buang ludah pada 

tempat yang sama supaya kalau masalah itu seperti batu 

yang keras, maka dapat dipecahkan.  

Pewawancara Na kenapa ko harus pake bahasa darerah? 

Bapak Jairus Ya memang harus pake bahasa daerah, kami pu bahasa 

kok. Baru lebih enak kalau omong pake bahasa.   

Pewawancara Setelah itu bapak dong mulai buat apa su? 

Bapak Jairus Ais itu na kita mulai bacerita biasa su tentang hidup sehari-

hari, di sana dong buat apa sa. 

Kakak Omy Na sementara bapak deng tanta dong bacerita kan katong 

anak-anak ada bamasak di dapur, jadi ais masak na katong 

siap ko makan sama-sama su itu. 

Pewawancara Oh begitu ee, harus ko pake makan-makan sama-sama? 

Ada beda kalau begitu atau biasa-biasa sa. 

Bapak Jairus Iya, kalau ada makan katong makan sama-sama, tapi ini 

katong pu saudara jadi katong makan rame-rame tuh beda 

suasananya. Katong bisa bacerita apa sa, bisa kumpul ko 

makan sama-sama ju buat katong senang. 

Pewawancara Na kan tanta dong kembali balik di Soe, terus bapak dong 

pu hubungan deng tanta kermana yang pas setelah kasi 

maaf sampe sekarang ni? 
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Kakak Omy Maksudnya bapak deng mama su buat apa deng tanta 

dong? Mungkin sering batelpon ko atau kadang dong 

datang atau apa? 

Bapak Jairus Iya kita biasa batelpon. Tanya2 dong pu kabar, dong juga 

begitu. Kadang kalau son sibuk saya jalan-jalan pi lihat 

dong. Ma ini dong ada siap-siap datang te bawa ame kita 

pu kain 5 ko 6 potong pi tenun di sana na. Ma nanti mama 

kasi ame dia uang, namanya su pake orang. 

Pewawancara Berarti beda ee deng sebelumnya?  

Bapak Jairus Iya sebelumnya kan kita sama-sama bakurang hati, jadi 

dong son datang terus telepon ju sonde pernah. Tapi dong 

kadang begitu su, kadang datang terus son muncul-muncul 

nanti baru datang minta maaf lai. 

Pewawancara Na dong su kasi tahu dong pu alasan di Bapak dong ko? 

Mama Anika iya dong su kasi tahu, dong bilang dong sibuk. Sibuk urus 

dong pu pribadi. Dong kasi tahu bilang dong sibuk na mau 

bilang apa. 

Pewawancara Mama dong pu penilaian atau sempat pikir apa tentang ini 

masalah?  

Bapak Jairus ko mau pikir apa? Sonde pikir apa-apa 

Pewawancara Jang sampe sempat pikir pasti dong sengaja son datang di 

rumah tua untuk lia bapak deng mama atau apa ko? 

Mama Anika Son pikir. Ko ais dong ju su kasi tahu kalo yang dong son 

datang karena sibuk. Kita tidak ikut sang dong di sana juga 

jadi kita mau tahu kermana? Kita tetap terima dong pu 

cerita. Orang su datang ko ame oko pua di situ na mau 

bilang apa. Paling kasi maaf sudah.  
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Pewawancara Menurut bapak kenapa minta maaf tuh harus pake oko 

mama? 

Bapak Jairus 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 dy terima. 

Pewawancara Na bapak, bentuk dan jenis buah sirih dan pinang tuh ju 

ada pengaruh ko? Kermana dia pu pengaruh? 

Bapak Jairus Terkadang itu pinang yang dibawa bukan sama ke 

menuntut orang begitu, ya dari dong pu pribadi masing-

masing sa. 

Pewawancara Na beta mau tanya di bapak deng mama kenapa sampai 

memutuskan untuk memaafkan? 

Bapak Jairus Kalau tanya di sini di bet pu rumah, be suka sayang be pu 

keluarga dong. Dia kaka tapi dia pange saya yang kaka. 

Yang di Bandung ju kaka tapi pange saya kaka. Saya suka 

kunjungi sang dong semua-semua. Biar kalian tidak liat 

saya ju, kalian di jauh saya kunjungi. Jadi kita hidup 

basaudara satu deng  yang lain tu tolong memaafkan satu 

deng yang lain. Jangan kita su jadi orang tua jadi tidak bisa 

memaafkan kita pung anaknya. Jadi lebih baik kalau anak 

dong salah kita orang tua yang pi merayap di dong. 

Pewawancara Na kalau Bapak deng mama pikir-pikir, ini masalah ni 

ringan ko berat ko jang sampe sedang-sedang sa? 

Bapak Jairus Kalau anggap itu berat ya berat ju. Karena bertahun-tahun 

Tuhan masih berkenan menuntun kita, menjawab untuk 

mengampuni kita, kalau tidak musti korban diri. kalau 
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anggap ringan, ringan ya ringan saja karena saya ju tidak 

pikir apa-apa ko. 

Pewawancara Kermana bapak pu perasaan pas tanta datang minta maaf 

pake oko mama? 

Bapak Jairus  ini cerita pribadi? Kalau cerita pribadi saya son rasa apa-

apa (tertawa).  

Mama Anika ko ais dong su datang na mau buang di mana, terima sa. 

Bapak Jairus 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. Jadi tidak ada 

perasaan apa-apa. Dong buat macam saya bagaimana ju, 

saya tetap pi cari sang dong. Di Naimuti, di Bandung dan 

di Kupang. 

Pewawancara Na kalau ingat kembali ini masalah yang dong buat, bapak 

deng mama kermana ooo? 

Mama Anika Biasa-biasa sa, katong son marah, dong datang na katong 

senang.  

Bapak Jairus Yang lalu biar berlalu. Kalau mama yang tukang menangis 

deng dong. Beta son menangis tapi dalam hati beta son 

marah memang. 

Pewawancara  Na menurut bapak dong kenapa harus pake oko mama? 

Kenapa son datang kosong-kosong atau pakai yang lain sa 

begitu? 

Bapak Jairus 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. 
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Pewawancara Misalnya kalau tanta datang son bawa oko mama na bapak 

kasi maaf ko sonde? 

Bapak Jairus Ke tadi yang saya su bilang, 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. 

Pewawancara Taru uang tuh maksud apa? Ada arti sendiri ko? 

Bapak Jairus Orang bilang untuk minta ijin atau minta permisi 

Kakak Omy Tapi kadang orang son ambil itu uang, ma hanya taru 

tangan di atas itu oko mama untuk tanda kalau dia su 

terima itu orang yang datang.    

Pewawancara Oh na kalau begitu itu artinya dia su kasi maaf ko hanya 

karena adat dong buat begitu sa karena su bawa datang oko 

mama?  

Bapak Jairus Iya itu tanda dong su terima, su kasi maaf. Kalo beta 

begitu, orang kalau su minta maaf apalagi beta pu saudara 

dong na kas maaf su.  

  

  

Pewawancara  Na misalnya ke yang tadi bawa oko mama tapi kalau dia 

son taru uang itu kermana? 
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Bapak Jairus Neu sebenarnya son apa-apa, mau taru uang juga bukan 

yang banyak-banyak. Ini paling Rp.2000 atau Rp. 5000 

begitu sa. Kalau su ada sirih deng pinang yang bae-bae na 

sudah su. Orang lihat kalau itu ada na dia su terima ko 

baomong ko minta maaf. Dari itu orang sa mau pake ko 

sonde.  

Pewawancara Bapak bisa cerita ko yang pas tanta dong datang di rumah 

ko selesaikan tu kermana? 

Bapak Jairus Ko waktu itu dong datang pake oto, jadi berenti di depan 

rumah. kira sapa ju, katong kaget karena tiba-tiba sa dong 

muncul sudah kami terima ko masuk cerita sama-sama. 

Pewawancara Dong masuk di rumah itu kermana? Kermana sampe harus 

pake oko mama. 

Bapak Jairus Biasa kalau datang pasti harus taru oko dulu di depan ko 

omong. Yang dia omong itu saya bilang iya sudah, jadi 

taru ame tangan di itu oko tanda su kasi izin ko katong 

sama-sama baomong selesaikan. Na mulai bacerita sudah, 

satu baomong, ais itu saya ju omong. Ju mulai minta maaf 

su ko tukar oko mama untuk makan sama-sama, buang itu 

ludah dong ko selesai su. Itu ju ada bakasingat ko jang buat 

ulang, katong sama-sama bae-bae su. 

  

 

Partisipan 2 (Pihak yang Memaafkan) 

Nama   : Bapak Markus 

Umur   : 40 Tahun 

Pekerjaan  : Petani  

Pendidikan   : SD 

Status Pernikahan : Sudah Menikah 

Tanggal Wawancara : Rabu 22 Januari 2020 
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Pewawancara  Selamat malam! 

Tanta Iya, Selamat malam! 

Pewawancara  Tanta dong ada masak ko? 

Tanta Iya ni, masuk pi dalam (ruang tamu) sa ko? 

Pewawancara  Biar ktong di sini sa, katong ju mau cerita-cerita sedikit sa 

na. 

Kakak Omy Ko om Markus di mana? 

Tanta ada di dalam rumah sana, masuk di dalam sa. 

Pewawancara Son papa katong di sini saja, b mau tanya-tanya sedikit 

tentang oko mama ni tanta. 

Tanta Awi na tanya di om sa, te be son tau ni (sambil 

tersenyum). 

Kakak Omy Kakak dong mau makan na mkan su te katong mau tanya-

tanya ame sedikit. 

Om Markus Te mau tanya apa? 

Kakak Omy Tentang oko mama tapi mau cerita ame kasi katong 

pernah ada yang datang minta maaf pake oko mama ko 

nd? Atau jang sampe ada yang pernah batasalah deng om 

ko itu orang dong datang minta maaf pake oko mama? 

Pewawancara Tapi sebelumnya b mau tau menurut om, oko mama tuh 

kira-kira dia pu arti apa bagi orang Timor? Kenapa ko 

sedikit-sedikit harus pake oko mama atau orang bilang 

natek oko mama? 

Om Markus Ini oko mama ni dia pu arti talalu penting untuk katong 

orang Timor. Mo lihat ni dia hanya untuk isi sirih pinang 
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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 

minta musti bawa itu, pi undang orang untuk ikut acara, 

orang datang di rumah atau katong duduk-duduk begini ju 

harus ada oko mama 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.  

Pewawancara  Oh iya yang be dengar kalau katong bikin salah atau orang 

bikin salah deng katong dan mau minta maaf harus bawa 

oko mama juga katanya. 

Om Markus iya, kalau buat kesalahan juga pake oko mama dan itu 

sudah adat begitu dan ketong orang Timor itu memang ya 

harus.  

Pewawancara  Na terus pernah ko sonde ada yang datang minta maaf di 

om Markus bawa oko mama? Dan kira-kira itu 

masalahnya apa? 

Om Markus Ya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan 

dengan orang lain, pasti kalau mereka sadar diri na akan 

datang untuk minta maaf. 

Kakak Omy Na yang pas om Eja buat salah ko datang minta maaf tuh 

om kasi maaf? 

Om Markus 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 sebagai manusia katong dengar 

katong pu hati akan tergerak untuk kasi maaf, apalagi 

kalau dia datang bawa oko mama untuk minta maaf 

langsung di sini. 
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Pewawancara  ko itu masalahnya apa om? Bisa cerita kasi beta ko?  

Om Markus Itu hari pas sore-sore, beta ada jalan pi di tetangga pu 

rumah. Na dia pu rumah di kebetulan dekat deng Eja pu 

rumah ju. Sampe sana ju katong makan sirih pinang sam-

sama. Pas Eja pu istri ju ada de b spontan sa tanya bilang 

“te son ada sirih”, ju dia balas bilang be pu suami bilang 

“om su petik ame katong pu sirih dong”. Na be ni 

langsung rasa tapukul, b rasa dia ke ada tuduh beta curi 

dia pu sirih dong. Itu be langsung bangun jalan son togor-

togor ju. Ko posisi be son tau apa-apa baru dia pu istri 

omong be begitu. Na be marah juga itu. Jadi pulang beta 

cerita di be pu istri dan orang tua. Dong semua ju marah 

karena son terima dituduh begitu. Katong pu barang ju ada 

tapi katong son pernah sentuh, masa mau pi ame orang pu 

barang.  

Pewawancara Ju jadi setelah itu kermana? Kan om ju pulang dengan 

marah dan son tegur sapa-sapa toh. 

Om Markus Memang ais itu b pulang karena b marah juga, tapi be son 

tau dong kermana. Mungkin dong ju son enak deng beta. 

Makanya dia pu besok pagi-pagi dia pu istri yang datang 

di rumah sendiri ko bawa oko mama untuk minta maaf. 

Pewawancara Oh iya om, be mau tanya yang pas dia datang bawa oko 

mama tuh kermana? Om langsung terima ko kasi maaf 

atau kermana? 

Om Markus Yang pagi-pagi itu dia datang secara pribadi, karena dia 

yang bilang langsung di beta dan dia ju liat sendiri beta 

tersinggung deng dia pu kata-kata. Makanya dia datang 

terus taru oko mama di kami pu depan, dia bilang dia pu 

kata tu son bae dan su terlanjur menyakiti. Jadi dia ju 

minta maaf dan minta waktu supaya malam na dia datang 

deng dia pu suami deng keluarga dong. 
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Pewawancara Terus ais itu om dong bilang apa? 

Om Markus Awalnya ya memang marah, ya tersingung tapi karena 

sudah dia su usaha kasi ringan dia pu kaki untuk datang 

minta maaf, jadi katong kasi maaf. Beta tu intinya su mau 

datang untuk omong na sudah. Ini ju dia datang minta 

maaf sendiri, ais itu mau minta ijin untuk malam deng dia 

pu suami deng keluarga dong datang ju. 

Pewawancara Om, yang malam dong datang bersama keluarga ko minta 

maaf itu tahap-tahap yang dong lakukan tuh kermana sa?  

Om Markus Itu dong satu keluarga datang di rumah, na pas datang itu 

su ada bapak dan mama jadi kami suru dong masuk. Pas 

itu, yang minta izin omong ju dong pu mamtua (tanta Mira 

pu mama), kemudian bapak dong mulai baomong su 

tentang ini masalah. Setelah dong su baomong, dong pu 

orang tua minta maaf di beta. Beta ju mulai omong, kasi 

tau dong yang sebenarnya terjadi, apa yang beta rasa. Ju 

baptua ni yang sorong oko mama kasi, jadi beta ambil ko 

kasi ulang kami pu oko mama yang su isi dengan sirih 

pinang, waktu itu kami isi sampe penuh ju baru sorong ko 

makan sama-sama. Ais itu ju su bae-bae, intiya katong su 

saling menjelaskan yang sebenarnya, katong kasi tahu ju 

ini tuh harus begini-begini, son boleh begini-begini.  

Pewawancara Na seandainya kalau ingat kembali itu masalah deng tanta 

Mira deng om Eja, Om Markus rasa kermana? 

Om Markus  ya kalau su lewat na sudah lewat, son ada rasa apa-apa.   

Pewawancara Oh iya om, setiap orang pasti akan rasa marah, sakit hati, 

sedih atau kecewa kalau dibuat dengan son baik oleh 

orang lain, dan itu mungkin yang om rasa ju waktu itu, 

tapi kermana ko sampe secepat itu om kasi maaf?   
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Om Markus Itu pasti ada, 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. 

Pewawancara Na berarti itu perasaan yang marah, sakit hati, kecewa 

sekarang sudah hilang benar-benar atau masih ada sedikit-

sedikit. 

Om Markus Kalau beta rasa su biasa-biasa sa, marah ju son marah lai, 

sakit hati ju sonde lai. Semua sonde ada lai. 

Pewawancara Bagi Om Markus sendiri, ini masalah ni ringan ko biasa-

biasa ko berat? 

Om Markus Yang beta pikir kalau neu bukan hidup batetangga, hidup 

satu kampung mungkin itu masalah yang agak berat 

sedikit, tapi karena hidup basodara, batetangga, hidup 

sebagai adik kaka, jadi kita anggap itu masalah yang 

ringan sudah. 

Pewawancara  Na waktu om Markus kasi maaf om Eja dan Tanta Mira 

tuh, apa yang om Markus rasa? Atau rasa kermana? 

Om Markus Rasa ke lega begitu, karena keluar masuk, hidup di 

batetangga, basodara, hidup sebagai kaka adik tidak ada 

beban, jadi kita rasa lega kalau kita su memaafkan. 

Artinya kita su selesaikan bersama, saling memaafkan, 

saling jelaskan, lain kali jangan begini-begini. 

Pewawancara Kalau menurut om Markus secara pribadi, beda ko sonde 

orang datang minta maaf pake oko mama deng son pakai 

oko mama? 

Om Markus 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 
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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. Kalau buat be pu 

pribadi yang penting dia bawa diri datang, rasa diri su 

salah datang minta maaf, sudah kita hidup damai sudah. 

Oko mama mememang penting karena dari nenek moyang 

sudah diwariskan. Jadi kalo masalah model begini perlu 

pake oko mama, karena kalau kita masi pegang kita pu 

adat, maka harus bawa kita pu oko mama. 

Pewawancara   Na menurut om ni, kermana supaya katong jangan pikir 

negatif tentang orang atau hal son baik yang dia su buat? 

Om Markus 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. Jadi kalau su kasi maaf na jang ungkit-ungkit lai 

kermana pu ju. 

Pewawancara Apa yang kak Markus pikir pas ada di om Eja pu posisi? 

Kira-kira kenapa sampai om Eja buat begitu? 

Om Markus Memang ada yang bilang kalau mungkin dia sengaja bela 

diri karena dia yang su ame ko pi jual tapi beta ju son tau 

itu, jadi kadang kalo duduk-duduk beta hanya pikir dan 

bertanya-tanya sa kenapa ko sampe dia buat ke begitu di 

beta, padahal beta son buat begini-begitu ju di dia. 

Pewawancara Setelah om su memaafkan, na kermana om dong pu 

hubungan sampai sekarang? 

Om Markus Artinya pas itu malam kalau dia su kasih keluar kata maaf 

dari dia pu mulut na oh itu sudah. Katong mulai cerita-
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cerita, cari cerita yang humor-humor ketong  ketawa 

sama-sama sudah. 

Pewawancara Na bisa cerita ame bukti om Markus kalau su kas maaf 

sang om Eja? 

Om Markus Kadang ada yang bilang su memaafkan, mungkin duduk 

baomong begini ni yang dia bilang be kasi maaf lu tapi 

besok pas dia inga kembali dia masi dendam begitu. 

Supaya orang puas hati kalau beta betul betul memaafkan 

sang dia na dari beta sendiri b akan pi cari dia atau buang 

kas dia muka, b omong deng dia yang enak-enak. Intinya 

son menghindar dar dia, supaya dia jang pikiran begitu. 

Jadi yang be pikir yang katong buat sekarang itu saling 

memberi. Kita ada apa kita kasi dia, dia minta apa na kita 

kasi ju. Biasa kan kebun satu jalur jadi kadang jalan sam-

sama, dong ju sering datang makan sirih pinang di sini ju. 

 

Partisipan 3 ( Pihak yang Meminta Maaf) 

Nama   :  Ibu Mia 

Umur   : 62 tahun 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan  : SMP 

Status Pernikahan : Menikah  

Tanggal wawancara : Jumaat, 24 januari 2020 

 

Pewawancara  Halo, selamat pagi tanta. Minta maaf su mengganggu ni.  

Ibu Mia Iya selamat pagi, iya kermana kakak? 

Pewawancara Ini beta mau cerita-cerita deng tanta sedikit tentang oko 

mama terus orang biasa ada masalah na dong minta maaf 

pake oko mama tu.   
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Ibu Mia 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. 

Pewawancara Iya sonde apa-apa tanta. Cerita apa yang tanta tahu sa. 

Kalau sonde tau na sonde usa.  

Ibu Mia Te sebentar salah-salah lai… 

Pewawancara Aman sa tanta..na tanta bisa cerita ame kas beta ko yang 

tanta tau tentang oko mama tu apa?  

Ibu Mia  Te maksudnya apa? 

Pewawancara  Maksudnya menurut tanta oko mama tuh apa? Dia penting 

ko sonde untuk orang Timor? 

Tanta 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. 

Pewawancara Menurut tanta kenapa ko harus bawa oko mama? Baru 

orang bilang itu yang paling pertama-tama harus ada.  

Ibu Mia 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.  

Pewawancara  Oh iya tan, terus oko mama kan biasa dipakai untuk 

selesaikan masalah toh? Ke dong buat masalah dan mau 

minta maaf na pake itu oko mama. Na b minta maaf 
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sebelumnya, b ada dengar cerita bilang tanta su lama son 

son pernah datang di rumah tua jadi baru-baru datang na 

bawa oko mama. Kalau tanta son keberatan na bisa cerita 

ame ko? 

Ibu Mia Cerita yang mana kakak?  

Pewawancara  Cerita tentang masalah apa sa sampe  tanta datang dong 

minta maaf ? 

Ibu Mia  Ini ju karena kami keluarga son batau satu deng yang 

lain. Pas suami meninggal tuh kan bapak deng mama son 

datang di sini untuk ikut ame, jadi kami ju ke rasa kurang 

hati sedikit. Tapi su cerita kalau ini bukan karena kami 

sengaja ju. Waktu itu memang sempat terlambat kas tahu 

baptua dong karena memang jaringan aga susah na itu 

informasi son sampe cepat. Te karena itu jaringan kami 

ada kasi tahu cucu untuk pi di rumah ma bilang dong 

nyasar son tau rumah. Itu buat dong sampe ju  su malam. 

Baru memang esok pagi ju harus kubur sudah. Kami 

tunggu-tunggu tapi son datang ju.   

Pewawancara  Oh na karena itu tanta dong son baenak hati ko son datang 

lia bapak deng mama di rumah tua?  

Ibu Mia Ko ais mau kermana, katong son batau ju na tapi sudah 

sekarang su sonde lai.  

Pewawancara Ju kermana sampai tanta dong bisa babae kembali?  

Ibu Mia Itu karena kami su pi di rumah ko minta maaf toh. Na pi 

sana baru kami tahu, bapak deng mama dong cerita kalo 

dong kurang hati kami son kasi tahu yang pas suami 

meninggal itu. Baru kami bacerita banyak hal ko kastau 

bagaimana-bagaimna itu, berdoa sama-sama juga. 

Makanya dong ju mau terima kami ko babae lai. Kami 
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juga belum urus adat untuk kasi naik marga, jadi omong 

babae lai di bapak deng mama untuk bisa kasi naik fam.  

Pewawancara Na kermana sampe tanta ambil tindakan untuk mau pi 

minta maaf? Kira-kira hal apa yang buat tanta begitu? 

Ibu Mia 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 pi ju dong mungkin kaget 

karena son kastau-kastau sebelumnya itu.  

Pewawancara  Na menurut tanta, lebe bae bawa oko mama untuk pi 

minta maaf atau son bawa ju son apa-apa intinya su bawa 

diri pi minta maaf?  

Ibu Mia 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.  

Pewawancara Terus ini oko mama bisa buat katong badamai deng orang 

lain ko sonde? Atau misalnya buat tanta badamai deng 

bapak deng mama di Hausisi?  

Ibu Mia Iya bisa kak 

Pewawancara Kalo tanta bilang bisa  na kermana tanta? Kermana sampe 

dia bisa buat katong badamai?   

Ibu Mia Kan katong bawa itu pi minta maaf baru orang terima 

katong. Tapi bisa juga dari masing-masing orang.  

Pewawancara Na maksud dari masing-masing orang apa tanta?  
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Ibu Mia Iya semua dari setiap pribadi, ada yang memang mau kasi 

maaf ada yang mungkin pikir-pikir dolo begitu su.  

Pewawancara Sekarang kermana tanta deng bapak dan mama dong di 

Hausisi pu hubungan/keadaan?  

Ibu Mia Ke tadi yang beta su cerita ame katong su minta maaf jadi 

su bae-bae lai.  

Pewawancara Bukti kalo su bae-bae ni tanta lihat dari mana?  

Ibu Mia Baptua kan itu beta pu adik tapi karena dia yang lia itu 

rumah tua jadi katong hargai dia, dia ju senang sekali 

pasiar datang lia ame katong, lia dia pu sodara dong. 

Katong ju kan di sini sibuk jadi kalo ada waktu bisa pi 

maen-maen di rumah Hausisi.  

Pewawancara  Tanta kapan datang lai oo?  

Ibu Mia Adu, Te ini kan ada kas kain jadi tenun nanti kalau su 

selesai semua habis baru pi antar. Ma itu su katong ju 

kadang sibuk jadi mau bilang apa. Son bisa kasi tinggal 

ini kebun dong, binatang dong te sapa yang mau liat. Tapi 

ais ini lia-lia waktu pasti pi.  

 

Partisipan 4 (Pihak yang Meminta Maaf) 

Nama   :  Ibu Mira 

Umur   : 35 Tahun  

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan  : SMA 

Status Pernikahan : Menikah 

Tanggal wawancara : Jumaat 24 januari 2020 
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Pewawancara  Selamat malam tanta, adu jang marah su ganggu malam-

malam ni.  

Ibu Mira Iya mari masuk oo. Te kermana kaka?  

Pewawancara Mau minta tanta pu waktu sedikit ko katong cerita-cerita 

sa.  

Ibu Mira Neu te ini mau cerita apa?  

Pewawancara  Pertama katong cerita-cerita tentang oko mama dolo. 

Karena beta bukan dari Timor jadi be son tau oko mama 

tuh apa? Kenapa ko bagi orang Timor itu talalu penting?  

Ibu Mira Awi te beta ju su sonde talalu tahu ni, oko mama? Na oko 

mama itu kan tempat taro sirih deng pinang atau 

maksudnya kermana?  

Pewawancara Iya begitu su tanta, tapi kenapa itu tempat sirih pinang tuh 

ke talalu penting untuk orang Timor? Apa sih dia pu arti 

menurut tanta? 

Ibu Mira 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.  

Pewawancara Na kal begitu be langsung Tanya di tanta sa, be dengar 

tanta pernah pi minta maaf di om Tiun dan bawa oko 

mama? Na bisa cerita ame dia pu masalah dan kenapa pi 

minta maaf harus bawa itu oko mama?  

Ibu Mira Hae ko namanya katong orang Timor jadi harus bawa oko 

mama kalau mau pi minta maaf.  

Pewawancara Na itu hari tanta deng om Tiun batasalah karena apa?  
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Ibu Mira Te mau cerita ame dari mana ni. Itu ju batasalah sedikit 

karena b pu kata-kata yang son sengaja menyinggung om 

Tiun.  

Pewawancara tanta jang marah ma bisa cerita dia pu alur/jalan cerita tuh 

kermana sampe tanta pu kata-kata buat om Tiun 

tersinggung? 

Ibu Mira Na it waktu, yang om Tiun kan ada pi duduk bacerita terus 

makan pinang di satu tanta dia pu nama tanta Vik. Na b ju 

kebebtulan ada di situ dan b ju kebetulan hanya bawa 

pinang deng tanta Vik ju hanya ada pinang sa, son ada 

sirih. Terus om Tinus tanya beta bilang te besong son ada 

sirih? Ju kermana ee, b kan pernah ingat beta pu suami ni 

bilang kalau sirih dong son ada le, om Eja su petik ame 

ketong pu sirih dong. Ju beta bilang sa begitu, eh na kaget 

om Tinus langsung tersinggung ko bangun jalan. Ais itu 

baru b pikir-pikir ulang apa yang be omong tadi. B 

sebenarnya son ada niat ko mau buat tersinggung ma ko 

su teranjur na. ais itu beta rasa son enak, ke rasa bersalah 

ju sudah papagi langsung pi ko minta maaf. Ais itu ju 

malam na beta sama-sama deng suami deng keluarga 

katong pi ulang lai untuk minta maaf. Na itu su dia pu 

cerita.  

Pewawancara Ma akhirnya su babae ju..Na b mau tanya sedikit tujuan 

apa tanta pi minta maaf na bawa oko mama? Beda ko pi 

minta maaf deng oko mama dan son pake oko mama?  

Ibu Mira 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.  

Pewawancara  Oh iya na pagi kan tanta su pi minta maaf to kenapa ko 

malam pi lai?  
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Ibu Mira 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 Tinus, dia pu 

istri deng dia pu keluarga dong.  

Pewawancara Oh iya, malam tuh minta maaf atas nama keluarga berarti 

ee? Itu ju pake oko mama ko sonde lai?   

Ibu Mira Iya, makanya malam katong pi lai bawa oko mama terus 

batukar oko mama ko makan pinang sama-sama, bacerita-

bacerita ko minta maaf.  

Pewawancara  B mau tanya ni seandainya tanta pi minta maaf tapi son 

bawa oko mama tanta rasa kermana? 

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.  

 

Partisipan 5 (Tokoh Adat)  

Nama   :  Heronimus Bani  

Umur   : 52 Tahun  

Pekerjaan  : Guru 

Pendidikan  : S2 

Status Pernikahan : Menikah 

Tanggal wawancara : Rabu 15 januari 2020 

 



27 
 

Pewawancara  Beta kan ada ambil tentang oko mama tapi dalam konteks 

pemaafan jadi sebelumnya bapak bisa jelaskan kasi beta 

tentang oko mama  sendiri itu apa?  

Bapak Roni Kalau secara harafiah, oko itu artinya hadiah dan mama 

artinya sirih pinang.  

Bapak Roni  kalau ketong telusuri secara atropologis atau sosiologis, 

banyak hal di dalam. ada pergaulan, persahabatan, bahkan 

sampai dengan menghadap Tuhan ju bisa pake ini. tapi 

beta suka satu atau dua di antara yang beta sebut tadi, 

paling tidak tiga itu, ada juga yang bersifat penghormatan. 

na beta kasi contoh kalau katong andaikan rumah tangga 

itu seperti tepat sirih, ini keseluruhan rumah dan di dalam 

rumah ada bapak dan ada mama. bapak itu etalase rumah, 

mama gudangnya dan ini anak-anaknya. bapak dan mama 

bisa tertemu dan jadi satu adanya. dasarnya apa, tentu 

karena orang kristen jadi dia akan bilang dasarnya 

Ketuhanan. Na lumbung kenapa lebih tinggi dan dalam 

karena dia berisis banyak hal, dia yang membawa anak-

anak sampai di ketinggian. Orang Amarasi pu tempat sirih 

pasti begini dan bisa hanya di arena ini hanya satu atau 

kosong tapi bisa dua atau tiga. Kalau hanya satu, katong 

terjemahkan bahwa kepala keluarga itu orangnya hidup 

polos saja. Kalau ada dua atau tiga area, kepala keluarga 

bisa berpikir lebih dari satu arah atau dua atau multi. 

Untuk itu yang bisa menolong dia berpikir sehebat-hebat 

itu seberapa besar yang bagian bawah ini. Itu yang 

sifatnya antropologis, tapi ada yang bersifat 

penghormatan. Yang paling nampak dan sering sekali 

orang rasa harga dirinya naik itu di urusan kawin.  Orang 

Amarasi sonde biasa pi urusan pernikahan kalau sonde 

bawa oko mama. Istilah di sini “Mapua Mamanus” dan 

orang Amarasi pu istilah untuk perkawinan itu banyak-

banyak. Ada mapua namanus, nok oko. Mapua mamanus 

itu artinya sirih pinang, kalau dia bilang mapua mamanus 
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sama dengan dia bawa tempat sirih (oko mama). Ketika 

dia bawa oko mama, dia mulai dengan apa orang Amarasi 

bilang mapua rum-rum, man rum-rum yaitu 

penghrormatan. Ada juga istilah yang berbeda dalam 

urusan pernikahan yang sedikit berbeda namanya Heket. 

Ada heket yang disebut mahonit, anhek neu atoinmone, 

macam-macam heket. Kadang-kadang RT, RW, Dusun, 

penatua atau pendeta dong tambah-tambah, dong suka na 

tambah. makanya hukum adat ni hukum yang paling 

plastik, katong suka mau tambah atau kasi kurang na 

terserah. Tapi tetap pake oko mama, demi rasa hormat 

satu tmpat sirih naek deng 2 pinang deng satu batang sirih, 

tu di Amarasi. Na kalau di lain di Timor seperti 

Amanuban, Molo kadang-kadang tidak perlu taru sirih 

dan pinang tapi taru uang. Sebab kalau taru sirih pinang 

sama dengan lu taru sapi satu ekor na beda lagi. Kalau di 

Amarasi pokokya kalau mau omomg apa sa harus ada satu 

pinang, sonde boleh kosong. Itu dalam rangka memberi 

rasa hormat. Orang Amarasi bilang sirih pinang itu 

pembuka percakapan, makanya tadi tuh beta rasa sonde 

nyaman kalau beta sonde kasih bosong. Kalau sonde kasi 

nanti muka lari hilang. Na dalam hal pergaulan, contoh ke 

kakak dong datang tapi beta sonde ada sirih pinang, tetap 

beta harus sebut bahwa beta ada tempatnya tapi sonde ada 

isinya. Untuk itu demi pergaulan kakak dong bawa kasi 

kita ko kita makan bersama. Tapi beta sebagai tuan 

rumah,  beta sonde mungkin kosong karena itu biar 

kosong begini ju beta harus punya. Kalau tidak ada sama 

sekali, bukan berarti tidak boleh ini barang tidak ada di 

sini, harus ada karena itu pembuka percakapan. Kakak 

tahu orang Timor di mana-mana mesti ada dia pu basa-

basi baru mulai, sonde bisa langsung pada inti 

percakapan. Kalau liat orang Timor pikir dia sonde tahu 

senyum, secara  sosiologis memang begitu dia. Dia harus 

ada basa-basinya dulu, musti ada sesuatu dan sesuatu 
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yang mudah untuk pancing dia cepat itu ini ada (oko 

mama) biar kosong ju taru di situ. Itu yang ada ungkapan 

begini “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. Memulai sesuatu di 

kalangan orang Timor, yang paling sederhana itu oko 

mama untuk pembuka percakapan. Kalau di kalangan 

anak muda na itu pake rokok, kenal sonde kenal, kalau 

ketemu mulai baomong pas be ada rokok na b akan tawar 

rokok ko? Kalau kemudian dia sonde merokok ju itu akan 

jadi pintu masuk untuk memulai sebuah percakapan to. 

Sonde mungkin kakak dong berdua datang sonde ada 

pintu, dalam artian percakapan awal dan langsung masuk 

pada inti percakapan terus kakak bilang oh ya, sudah 

sampe. Sonde mungkin beta nyong gaul-gaul satu baru 

sonde punya cara, tiba-tiba beta bilang beta cinta sa lu, 

ada dia pu cara juga dan itu lewat ini oko mama. Yang 

beta dengar cerita dari orang tua dong, anak muda punya 

cara bergaul waktu lalu dengan cara ini. Kasi duduk 

tempat sirih, makan sirih pinang sama-sama baru sambil 

bacerita. Ya bacerita buang-buang pantun terus baku 

dapat, besoknya orang tua di sini bilang: dong pu 

lingkungan pergaulan nona pi ame air, mungkin nyong 

lari iko dari belakang, nona pi ame kayu api, mungkin 

nyong lari iko dari belakang. Itu yang kemudian membuat 

dong sampe di satu pertemuan dan di situ mulai ada 

penghormatan.  

Pewawancara Na bagaimana kaitan antara pemaafan dengan oko mama?  

Bapak Roni Natek oko mama di daratan Timor khususnya pengguna 

uab meto maknanya sangat luas. Satu yang paling muda 

adalah meredakan. Jadi beta bisa bamarah deng orang, 

pasti terjadi dan supaya terjadi pemaafan bawa ini (natek 



30 
 

oko mama). Di dalam natek oko mama ada hal yang 

sifatnya emosional tinggi bamarah tapi ketika natek oko 

mama dan ikuti dengan apa yang disebut naketi (berbuka 

hati), maka yang tadinya jurang besar dan orang tidak bias 

bertemu kemudian bias bertemu. Contoh sa, ini dalam hal 

kawin mawin. Orang kasi lari orang pu anak perempuan, 

apakah kemudian ia tidak bias kembali pi orang tua dari 

nona? Biasa, bawa ini (oko mama). Karena itu ada istilah 

tutup malu, dan dalam tutup malu, kalau di Rote na tau 

sendiri lebih parah lagi tutup malunya itu. Tapi dengan itu 

ada pengampunan, karena ketika natek oko mama, maka 

di sini orang Amarasi bilang ninaf (diminyakilah hatinya) 

dengan oko mama. Karena itu tadi etalase dari orang yang 

pergi atau diisi rumah ini yang kita datangi, dia juga akan 

terima dengan oko mama sekalipun dia emosional. Dia 

harus berbalas toh, sirih satu dengan pinang satu, hanya 

tidak boleh sirih satu dengan pinang dua karena itu maki 

dan itu tambah parah kalau taru begitu. Tapi di tempat 

lain, walaupun kita bawa pinang satu, sirih satu yang 

anteru, di tempat lain tidak boleh kasi pinang anteru. Di 

daerah Amabi tidak boleh kasi pinang anteru harus dibela, 

kenapa? Karena kalo kasi pinang anteru sama dengan 

pernyataan rasa cinta muda-mudi, kalau kasi yang su 

terbuka itu su orang tua/ orang dewasa. Na sebaliknya 

orang Amarasi musti kasi dia yang anteru (buah utuh yang 

belum dibelah) taru di situ. Dengan itu pergaulan jadi 

lancar, bamarahnya jadi kemudian. Memang tidak akan 

sesegra mungkin untuk langsung jadi maafnya. Tapi 

perlahan dengan pola pendekatan naketi dan pemaafan itu 

akan terjadi.  Beta ambil cerita alkitab sa, pertemuan 

Yakub dengan Esau,kalau katong bawa dalam budaya 

Timor Yakub pasti suru dia pu rombongan yang pertama 

gundiknya Yakub, rombongan kedua, rombongan ketiga, 

jadi pas ketemu Esau pasti akan kasi duduk tempat sirih 

(oko mama).   
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Apakah kemudian mereka bertemu begitu-begitu saja? 

Tidak, pasti ada percakapan. Dalam kalau kita hela cerita 

Alkitab pi budaya Timor, pasti kasi duduk tempat sirih 

baru bisa bertemu ko baomong, supaya menenangkan 

hati. Pertemuan itu  membuat Yakub yang tadinya 

gemetar di belakang, ketika dia terakhir ketemu dengan 

Esau dengan 400 tentara berkuda dan panah jadi aman. 

Na itu tentu dengan cara-cara Palestina, tapi kalau pakai 

budaya Timor na dengan cara-cara seperti ini. Kalau 

dalam dunia politik na dong kasi geser natek oko mama 

sebagai cara untuk bisa meraup suara, cara supaya 

menanggkap hati orang untuk naik atau cara untuk 

korupsi karena sogok menyogok terjadi di sana. 

Meskipun budaya ini tidak dalam rangka itu. Salah satu 

di antaranya ialah maaf memaafkan karena selesai dari itu 

marah-bamarah, taru itu tempat sirih dan misalnya kalau 

tadi baru habis maki, na orang Amarasi bilang na tai na 

fani “tadi waktu maki sama dengan menelanjangi orang, 

maka kemudian ambil kain ko tutup kembali dia pu 

badan”. Na itu musti kain tenun satu lembar yang baru, 

taru di tempat sirih baru serahkan. Itu selesai 

persoalannya dan maafnya terjadi di situ. Kalau kemudian 

persoalan bamarah itu melibatkan banyak orang, maka dia 

taru satu tempat sirih di sini, lalu ada percakapan misalnya 

harus satu ekor babi dan beras sekian kg untuk sisaen tom 

faun. Tapi dia harus mulai dari ini, baru yang lain-lain 

yang disebutkan itu datang kemudian, yang penting ini 

(oko mama) dulu. Hati su tenang baru kita pesta, hati 

tenang baru kita buat sesuatu (masak nasi, rebus jagung) 

ko kita makan. Sepanjang hati belom tenang, kita belom 

bias naketi dengan baik, ini (oko mama) belom di terima 

na belom bisa.  

Pewawancara Masalah-masalah kermana yang dia pu penyelesaian itu 

pakai oko mama?  
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Bapak Roni  Contohnya yang ke tadi beta su sebut, maki. Tapi kalau 

makinya kepada orang tua, itu masalah besar. Oko pua 

atau oko mama ini di segala hal ada, beta pi bertamu di 

rumah sebelah, katong baru sampe dong langsung bilang 

“pi ame tempat sirih te baptua su datang”. Dari segala hal 

pasti ada, tadi beta pi tesbatan, begitu beta duduk dong 

lewat ko omong “katong son ada tempat sirih ni, katong 

kas pegang om sa” tetap omong walau barangnya tidak 

ada.  Jangankan itu, di kuburan saja pi siram rampai akan 

bilang “neu kami son bawa tempat sirih pinang ma kami 

ada taru kasi bapa dong sirih pinang dong jadi kami su 

pulang”. Kalau dia ada bamarah dengan jenasah atau 

almarhum yang su mati sebelum dia minta maaf, nanti 

orang habis kubur na dia diam-diam ko bawa sirih pinang 

pi kubur ko minta maaf. Pasti yang minta maaf tu dia akan 

omong, beta son bawa tempat sirih ma.  

Pewawancara  Jadi semua jenis masalah baik itu yang kecil sampai yang 

masala harus pakai oko mama? 

Bapak Roni Pasti, karena pada akhirnya dia musti taru tempat sirih, 

mau taru uang, taru kain, mau pesta ju simbolnya ada sirih 

pinang baru kasi tahu ini ketong pu beras deng daging taru 

di situ. Ke tadi bilang bahwa ini pengantar percakapan. 

Tidak bisa kosong begini terus katong mau omong. 

Semisalnya ada yang mau datang minta maaf tapi sonde 

punya tempat sirih, na itu datang bawa sirih dan pinang 

nanti taru di beta pu tempat sirih begitu. Katong pu 

basodara yang Advent sekalipun punya padahal orang 

advent tidak makan sirih pinang tapi mereka harus punya 

ini karena itu budaya. Begitu juga dengan Muslim 

sekalipun, semua harus ada. Ko mau kermana beta datang 

mau minta maaf, terus son punya na mau taru ini sirih dan 

pinang di mana, son mungkin minta ijin pi belakang ko 

ame piring. Maka kalau katong tanganga ko son punya na 

ketong pi beli tahan orang Rote dong punya ju bae. Beta 
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pernah urus orang nikah dengan kasi naik tempat sirih 50 

kali (48 di rumah nona dan 2 di rumah nyong). Itu beta 

suruh siap pinang yang bagus-bagus dan amplop 

sebanyak 50 amplop. Nilai rupiahnya tidak banyak, hanya 

makan waktu karena kami duduk 2 jam termasuk di 

dalamnya harus minta maaf karena begini begitu. Contoh 

beta urus ini anak nikah, karena mereka sudah ada anak 

sebelum nikah jadi harus ada tempat sirih untuk pi minta 

maaf. Jadi sebelum kami masuk di acara meminang, dia 

datang bawa tempat sirih minta maaf dahulu di orang tua, 

istilah di sana bilang “natek nafani mahoni”, kemarin dia 

pu orang tua malu te dia pu anak su ada anak, supaya dia 

tidak malu, maka satu tempat sirih untuk minta maaf, 

untuk buka martabat sebagai orang tua naik kembali, baru 

kami masuk. Itu ju masih orang Timor tapi cara masuk 

dan omongnya berbeda, hanya simbol yang sama yaitu 

pake tempat sirih untuk minta maaf. Kalau beda Timor 

Amarasi dengan Timor yang lain itu juga pada penamaan 

tempat sirih. Kalau kami di sini namanya budaya 

berbahasa orang Kotos dan sebut “oko mama”, kalau 

orang Rois sebut “korbaha”. Kalau di TTS ada yang sebut 

oko mama tapi ada ju yang sebut kabin. Nama atau sitilah 

berbeda tapi secara fungsi dia sama. Satu istilah yang 

dipakai oleh pengguna uab meto, orang TTS sampai ke 

sini yaitu natek oko mama. Ketika natek oko mama, 

percakapan di mulai. Percakapan apa? Minta maaf, 

penghormatan, pergaulan, bahkan kedukaan pun pakai 

oko mama. Kalau kita-kita orang muda pakai gula-gula 

toh, itu baru mulai cerita. Memang akhir-akhir ini, ada 

pergeseran nilai dari alat ini. Ada yang ambil apa ko pakai 

begitu. Beta pi Ende, pi urus adik nikah, kami bawa 

tempat sirih tapi waktu kami masuk keluarga dari nona 

bilang eh pake tempat lain, dong ame kasi kami piring 

baru taru uang di situ (belis)  



34 
 

Pewawancara  Pernah ada kasus ko sonde, orang datang minta maaf 

bawa oko mama tapi dong son mau kasi maaf jadi dong 

tolak?  

Bapak Roni Ada, oleh karena itu pake pendekatan yang tadi beta 

bilang kalau mulai dengan oko mama masuk dan naketi 

jalan, karena dia tidak serta merta langsung jadi. 

Sepanjang naketi, kita jangan berbantah baru bisa. Jadi 

kalau beta yang sakit hati, beta yang omong dan di situ 

yang merasa benar, jangan dulu jawab. Baru beta bisa 

terima, karena beta yang disakiti.  Tapi kalau di situ natek 

oko mama terus beta buka hati (naketi) dan di situ 

membantah, maka tidak akan jadi. Karena itu adalah 

proses naketi yang benar. Naketi yang benar adalah ketika  

beta omong, yang lain diam, nanti beta su selesai baru di 

situ omong. Karena biasa dalam proses naketi, yang 

disakiti itu yang biasanya harus omong.  Karena dia yang 

akan memberi maaf. 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 atau istilah 

beta munta na su kasi keluar habis dan kalau beta su bisa 

ambil ini oko mama, selesai sudah semua persoalannya.   

Beta datang taru oko mama mesti ada percakapan dulu eh 

beta kemarin ada buat salah jadi mau dating minta maaf 

begini-begini, oke itu baru satu. Terus dia diam itu belum 

tentu dia terima dan langsung kasi maaf. Tapi beta diam 

dan mulai omong,omong, omong, kadang-kadang yang 

merasa tersakiti itu mulai menangis selesai itu, mungkin 

dia ju mau minta maaf karena dia salah baru dengan 

tangan dia ambil oko mama. kadang-kadang dong sonde 

ambil, dong hanya tumpang dong pu tangan di atas ada 

sirih, pinang, uang, kalau itu sudah, maka maaf su terjadi. 

Beta biasa jadi jubir untuk yang minta maaf, jadi beta 
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bilang au ….beta taru ini supaya bias jembatankan beta 

pu suara sampai di situ. Jadi ini oko mama menjadi 

jembatan penyebrangan.  

Banyak kasus salah satunya persinahan. Kalau bias kasi 

duduk tempat sirih, na harus deng denda. Ketika denda itu 

terjadi, denda itu taru ditempat sirih dengan dia pu alur 

percakapan dan penyampaian yang baik, maka akan 

terjadi pemaafan. Misalnya sudah terjadi naketi, nanti 

jubir tanya kermana ini su naketi habis jadi orang dong 

bilang “mu tai mu fani” na itu ada macam-macam bisa 

dalam bentuk uang dan benar-benar dengan kain taru di 

tempat sirih.  Na itu dia pu alur natek oko mama, naketi, 

kalau ada penatua diaken yang hadir na doakan su supaya 

selesai.  

Kalau masalahya bawa pi ranah pemerintahan, sampai di 

sana mereka akan menanyakan, kita omong secara 

kekeluargaan orang tua anak atau mau omong secara 

pemerintahan adat. Kalau jawabannya pemerintahan adat 

maka tetap harus pakai oko mama. karena yang duduk 

sebagai pemerintahan adat akan bilang “onan te amsar 

neu mei” kalau dia bilang begini artinya mari naik di 

meja. Itu terjemahan lurusnya, na apanya yang naik di 

meja. Tidak mungkin suru satu manusia untuk naik di 

meja. Ini oko mama yang naik di meja. Begitu pemerintah 

bilang sae neu mei maka beta yang bawa persoalan akan 

Tanya bet naik deng berapa? Dong akan sebut nilainya, 

beta akan taru uangnya di oko mama baru naik. Itu untuk 

apa? Kasi hormat di dia, supaya bisa buka dia punya 

mulut ko mulai urus beta punya perkara. Sekalipun itu 

nantinya bersifat damai, tapi nanti damainya akan 

berujung di denda. Karena yang duduk mereka beralih 

fungsi dari orang tua ke orang tua adat. Keputusan untuk 

meminyaki itu nanti ada di tangan dong pemerintah. Jadi 

setelah diputuskan nanti Tanya pihak yang tersakiti, 

kermana kami putuskan begitu lu terima ko sonde? Kalau 
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dia bilang terima, maka yang terlapor harus bayar. Kalau 

terlapor merasa terlalu berat, dia minta pertimbangan 

untuk diturunkan. Misalnya diturunkan dan si tersakiti 

bisa menerima, di situ ju su terjadi pemaafan. Kalau tidak 

juga nanti ada istilah naik banding, di desa juga ada istilah 

begini yang tertinggi hakim desa-hakim perdamaian. Su 

sampai di sini mau masalah setinggi apa ju harus selesai 

di sini.  

Pewawancara  Bapak punya pengalaman mengalami langsung minta 

maaf atau ada yang datang minta maaf pakai oko mama?  

Bapak Roni Ya biasalah namanya manusia, kan kaka adik sering 

begitu, tapi kami tidak harus saling denda mendenda toh. 

Hanya tinggal kasi duduk tempat sirih, hanya karena 

kadang beta peminum jadi kalau bamarah deng adik-

kakak dong, kami kasi duduk tempat sirih pinang, taru 

deng sirih deng pinang beli sopi ko minum sudah selesai. 

Sejauh ini hanya deng keluarga saja, karena beta belom 

bamarah deng lingkungan besar. Paling hanya dengan 

kakak adik kandung saja, tapi kami di rumah ini kami 

punya budaya untuk memaafkan atau untuk mengatakan 

sesuatu itu diam-diam sonde ada yang tahu. Kalau terlalu 

darurat, kami baku panggil untuk kasi selesai. Bahkan 

sampai hari ini yang paling jauh dia di Rote, kami tidak 

bisa selesaikan secepat-cepatnya na tunggu sampai 

natalan baru kumpul, buka hati/pake pendekatan naketi, 

taru tempat sirih isi sirih pinang, terus baku tanya omong 

su sambil makan sirih pinang.  

Kalau di desa ada waktu beta jadi ketua BPD, itu kami 

selesaikan secara organisasi tapi tetap natek oko mama. 

kasi duduk tempat sirih di situ dan kami baomong itu di 

Desa karena urusan masyarakat. Tapi tidak ada denda 

mendenda, beta jaga kepentingan masyarakat dan 

pemerintah marah, kami selesaikan dengan cara budaya 

tapi tidak dengan denda, tapi dengan cara memaafkan. 
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Cara memafkannya yaitu kami kasi duduk tempat sirih di 

depan kepala Desa dan tokoh masyarakat semua. Lalu 

Kepala dusun dengan beta yang bertabrakan selesaikan 

persoalan dengan makan sirih pinang deng sopi, karena 

beta sonde perlu cabut uang ko taru di situ, beta bukan 

orang pribadi tapi beta ketua BPD. Masa mau kasi salah 

ketua BPD (tertawa), tidak bisa. Kepala dusun juga tidak 

mungkin mau cabut dia pu uang, tetapi ketika memaafkan 

itu terjadi muncul personalnya jadi ketika makan sirih dan 

minum nanti yang menyaksikan ju datang tambah, datang 

tambah dan itu persoalan selesai. 

Di ini kampung, pernah ada satu persoalan besar besar 

antara advent dan GMIT, diselesaikan dengan pendekatan 

budaya, kasi duduk tempat sirih dan doa keliling 

kampung. Tua-tua dong bakumpul, taru tempat sirih di 

situ, baku omong, tempat sirih pigi dating supaya semua 

orang bisa makan sirih pinang, walaupun advent tidak 

makan sirih pinang tapi bawa sirih pinang juga, antar di 

orang tua sambil omong, buka hati, selesai buka hati kenal 

Pdt. F. Ruku, dia yang pimpin doa keliling kampung.   

Pewawancara  Menurut bapak minta maaf deng oko mama ini secara 

keseluruhan efektif ko sonde?  

Bapak Roni  Sangat efektif, sekalipun memang itu sedikit makan 

waktu. Dari aspek efisiensi dan ekonomis dia tidak terlalu 

ekonomis. Tapi kalau efektif dari budaya ya. Secara 

efisen dia tidak efisien karena kalau perkara besar kan 

butuh mediasi, karena tunggu mediatornya mencari waktu 

yang tepat buru bisa datang, kalau misalnya untuk yang 

bamarah. Tapi hari-hari ini orang bisa cepat karena apa? 

Hari-hari ini orang mulai baca kitab suci aa, jadi 

pendekatannya pendekatan agama. Dengan pendekatan 

religi katong minta tolong penatua.  
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Pewawancara  Berdasarkan bapak pu pengalaman atau pengamatan 

selama ini, bapak pu penilaian terhadap orang-orang yang 

melakukan pemaafan menggunakan oko mama tu dong pu 

kehidupan sehari-hari kermana? 

Bapak Roni Memang kalau dilihat begitu selesai belum rasa nyaman 

betul. Karena masih ada rasa segan, walaupun su ada 

pegang tangan. Tapi kalau pendekatan yang dipakai 

dengan pendekatan kekeluargaan dan bukan pakai 

pendekataan hukum pemerintahan adat, pendekatan 

kekeluargaan lebih efektif karena selesai bias makan 

bersama, na makan bersama, cerita-cerita ini bisa kasi 

hilang itu rasa segan dong. Tapi kalau menyelesaikan 

dengan pemerintahan adat, tidak bisa duduk makan 

bersama ais itu baru pi urus makan di mana-mana dulu. 

Tapi yang bersifat keluarga, yang sementara omong ada 

omong, yang dibelakang ada sibuk. Begitu selesai, selesai 

sudah bapelok, cium, menangis. Jadi nanti diluar juga 

sudah dengan sendirinya hubungan tuh normal kembali. 

Karena kalau begitu selesai orang di sini bilang “non reko 

non reuf makroman” artinya ada sukacita atau dukacita na 

beta musti dapat kabar. Sekalipun alkitab bilang merah 

seperti kermisi, tadi dong bamarah betul-betul tapi kalau 

pendekatan itu jalan dengan baik, besok dia su pi, begitu 

selesai dong pindah pi sebelah, sonde tunda lama-lama. 

Yang model begitu kan nanti ada suara-suara di samping 

bilang padahal kemarin ni ngeri, na tapi faktor mediator 

juga penting. Kemudian yang akan disebut-sebut dalam 

percakapan selain dua orang yang bamarah atau dua 

kelompok yang bamarah, mediator, “untung baptua, kalau 

sonde te mangkali dong”. Kalau soal memafkan, jangan 

tunda sampai kaya, karena setiap natek oko mama, ada dia 

pu baomong. Kalau di Amanuban, itu kan satu 

percakapan dua ribu misalnya terus balas dengan dua 

ribu, kalau hanya dua ribu-dua ribu na pegang dua ribu di 
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situ, beta pegang dua ribu di sini nanti katong batukar-

tukar, kalau beta naik lima ribu na di situ ju musti pikir 

untuk naik, jadi naik lagi, naik lagi nanti uangnya akan 

tambah banyak. Tapi kalau misalnya tempat sirih su 

bajejer begini dan beta masi mau omong tapi kakak belum 

ambil, beta tambah lagi uang, belom jawab beta tambah 

lagi uang, walaupun nilainya kecil. Sampai di saat tertentu 

di situ jawab dan mengatakan ya, terus beta suruh orang 

pi angkat ini serahkan dan ambil, itu baru beta tahu kalau 

hatimu su aman.  

Pewawancara  Yang begitu tu di daerah mana?  

Bapak Roni  Itu daerah Amanuban, Amanatun, Molo, beda dengan di 

daerah Amarasi. Taru oko mama di situ, tidak pakai uang 

juga bae, sirih pinang kosong sa kita omong sudah. Dia 

akan berakhir dengan uang kalau, kan perkara besar yang 

tadi beta pake istilah meminyaki, na meminyakinya yang 

pakai uang. Berapa? Kalau ada orang tua yang 

memutuskan untuk sebut nilai, taru di situ biar beta yang 

tersakiti yang mengatakan tidak. Tapi nilai uang yang 

ditempatkan di situ bukan karena beta punya mau, tapi 

dalam satu kesepakatan naketi tadi. Dalam naketi itulah 

ditimbang oleh mereka yang menimbang perkara, lalu 

mengatakan oke rasa sakit ini seimbang dengan nilai 

sekian. Di situ baru taru di tempat sirih, yang tersakiti 

yang bilang oke lunas. 

 Rata-rata, di golongan orang yang menggunakan dialek 

kotos, pendekatan ini sangat efektif untuk cepat sekali 

memaafkan. Berbeda dengan orang yang berdialek rois, 

pisang satu pohon yang bermasalah bisa dibawa sampai 

pengadilan.  Orang kotos yang tangkap istri/suami 

berzinah, tangkap orang yang mencuri tapi bisa saja 

diselesaikan secara budaya. Kan katong punya istilah-

istilah yang khas, yang metaphor, memang butuh 
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terjemahan tapi begitu duduk dengan pendekatan naketi, 

semua terselesaikan. Rois dalam hal bamarah agak susah 

untuk dong kasi maaf. Dua golongan ini berbeda karena 

memiliki karakter yang berbeda juga. Rois memilik 

karakter yang kasar sekali. Sama-sama Amarasi dengan 

motif yang sama, tetapi gaya omong berbeda. Orang yang 

berpendidikan pun untuk hal-hal itu susah. Di Amarasi 

Barat, seorang guru tanam pisang di tengah jalan. Tapi 

karena malu jadi dong selesaikan di desa sana. Kadang 

pohon gamal ju dong bawa sampai pengadilan. Padahal 

ini guru yang harus ajar anak-anak untuk memaafkan. 

Kalau selesaikan masalah di desa ju belum tentu sesegra 

itu. Kalau di kalangan uab meto Amarasi kotos, katanya 

bahasanya lebih halus dalam berbahasa, dalam 

mengatakan bahasa hati lewat tuturan. Karena itu, 

berbahasa adat di Amarasi, gayanya kami (kotos) yang 

biasa dipakai sekalipun dia orang rois, karena di situ baru 

dia dapat metafor-metafor yang indah. Beta sonde tahu 

Amanuban dong seperti apa.  

Dalam proses minta maaf juga harus pakai daerah, karena 

untuk istilah na tai na fani. Katong sonde bisa bilang 

ambil kain satu ko tutup dia. Harus pake istilah dalam 

bahasa daerah. Istilah lain itu nasam nomei 

terjemahannya bilang naik di meja jadi sonde mungkin 

pake bahasa Indonesia.   Bahasa daerah itu kehalusan 

budi, sebenarnya dia marah tapi dia omong pakai bahasa 

daerah dengan metafor-metafor akan dengar terasa halus.  

 

 

 

 

 

 



41 
 

Responden 6 (Pernah Hadir Mengikuti Beberapa Proses Pemaafan)  

Nama   : Esau Keo 

Umur   : 40 Tahun  

Pekerjaan  : Petani 

Pendidikan  : SD 

Status Pernikahan : Menikah 

Tanggal wawancara : Selasa, 21 Januari 2020 

 

Pewawancara  Om punya pengalaman ada yang datang minta maaf atau 

om pi minta maaf dengan oko mama? 

Om Esau Tung be pikir, be pikir ke yang katong masok minta 

begitu. Tapi kalau katong omong katong pu oko mama 

ini, istilahnya dia pengantar, semacam jembatan jadi 

katong minta maaf itu ada juga dia pu bahasa, katong 

omong itu ke apa e….katong pu permohonan. Jadi dia pu 

omongnya ke katong pu tempat sirih dia naik pi ini kalau 

dipandang nilainya sonde terlalu tinggi kalau dengan 

katong pu bahasa bilang ka mahuma, ka mamata tapi 

katong pu maksud untuk katong menjalin kembali katong 

pu hubungan yang sudah retak. Jadi dia itu semacam 

pengantarlah, dia mengeluarkan ketong pu isi hati lewat 

oko mama begitu.  Dari oko mama itu, katong su bisa tahu 

kalau dia itu niatnya tulus dan lihat dari isisnya juga itu. 

Kalau isinya maun rek-reko pua rek reko (sirih yang 

bagus/lurus-lurus terus pinang ju yang bagus apalai 

pinang bonak), itu menandakan bahwa dia itu hatinya 

sangat tulus. Jadi sama seperti katong pi minta orang pu 

anak nona, katong pu maksud ini sangat mulia. Jadi ini 

oko menandakan katong pu isi hati. Walaupun pinangnya 

sangat bagus (pinang bonak) dan sirihnya juga yang 

bagus tapi dia pu bahasanya bahasa rendah. Ka mahuma 

ka mamata fa re ia hai nekmin es haim toit maaf. Bisa 

saja tambah uang, tapi uangnya ketong ini kebanyakan 
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pake kain. Pua manus tuh dia buka jalan, supaya ketong 

pu pembahasan itu dia jalan, dengan maksud katong 

membuka pintu itu oko mama pu fungsi. Jadi saat dia 

duduk sebelum baomong, oko mama sampai duluan. 

Haim parmisi tuah, hai oko an sae net ba haim bu sehun. 

pokoknya permohonan maaf beribu maaf atas 

kelancangan kami ini hari dengan tiba-tiba, mungkin 

bapak sedikit kaget dengan katong pu kehadiran 

walaupun tadinya su basenen sih tapi bahasanya seperti 

itu jadi dia pu kelanjutan ketong dengan bermaksud untuk 

kasi tahu kalau dia su berpikir salah (natenab ansan). 

Contohnya kakak Omy bawa nona datang minta maaf di 

sini, jadi taru duluan oko baru kakak omy mulai omong 

“dia su pikir salah sekian lama, su menyakiti bapak pu 

hati, sebagai tanda permohonan maaf terima katong. Oko 

mama kalau katong mau pandang dia ada arti, kalau mau 

diukur, dia tidak masuk ukuran dengan apa yang sudah 

terjadi itu. Cuman katong pu isi hati katong minta maaf 

beribu maaf. Kemudian ada sambutan lagi, bisa saja dia 

pakai oko, bisa saja tidak pakai. Neu katong pikir ini 

sudah dia pu waktu, katong tidak bisa menolak lagi 

karena oko mama ini su bertanda, sudah di situ 

komunikasi su mulai jalan. Setelah itu tukar isi oko 

mama, beta ambil dia pu isi, dia juga ambil beta punya. 

Artinya dia su menerima entah itu permohonan maaf atau 

satu kejadian yang son bisa diselesaikan dan hanya bisa 

dengan katong pu adat ini. Katong pu budaya ini, dia pu 

fungsi oko mama di situ, jadi kalau dia tahu adat ketika 

oko keluar dengan pinang yang bagus, tembakau yang 

lembut, kemudia kapur dia tidak akan tolak lagi, karena 

itu su melambangkan bahwa dong datang dengan tulus. 

Maka di sini juga andai kata dia tidak terima, maka ia 

akan kasih oko dengan kosong. Nanti dia bilang neu adik 

dong su datang ma katong pikir waktunya belom sampai 
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jadi nanti tahun depan atau kapan ko, jadi nanti ada 

sambutan-sambutan di situ.  

Pewawancara Kermana sampai ada yang son terima atau tolak begitu 

om?  

Om Esau  Kalau dia son terima itu bisa saja karena dia masih sakit 

hati atau ada yang belom lengkap.  

Pewawancara Son lengkap tuh maksudnya bagaimana? 

Om Esau Son lengkap maksudnya misalnya kakak dua sendiri yang 

datang dan satu orang lagi tidak ikut, padahal pada waktu 

terjadinya masalah ia juga ikut atau dia dengar atau dia 

lihat atau ini informasi ni tersebar karena dia. Jadi dia bisa 

saja menuntut supaya pulang dan besok bawa yang ujuk 

tombak itu, supaya katong omong lanjut. Oko mama ini 

dia pu fungsi sangat banyak, pertama itu katong masok 

minta orang punya nona, jadi musti bawa oko mama 

untuk dia pu orang tua dong, penghormatan itu. Jadi oko 

mama itu untuk menghormati, sebagai pembuka jalan, 

menjadi satu terang bisa apa namanya yang tadi ketong 

son bisa baomong ko jadi bisa baomong. Biar dalam 

keadaan marah tapi kalau ini oko su naik disitu sudah 

terjadi. Dari oko itu katong su kasi keluar isi hati. Tapi 

tergantung dari suku, kalau di Soe dong pake daun sirih 

wangi, kalau di Amarasi kalau bawa daun sirih itu dong 

usir. Harus buah, uang itu tidak jadi ukuran, kecuali 

dalam percakapan ada orang tua yang ketong tuakan 

dalam kampung itu dia yang putuskan, karena su maki 

tanta atau om jadi harus natais sang dia (kasi pakai sang 

dia).  Karena tadi katong maki dia itu, seolah-olah katong 

kasi telanjang dia di depan umum. Jadi katong kasi pakai 

sang dia untuk tutup dia pu malu di depan masyarakat 

supaya orang bisa lihat sang dia. Katong kembali kepada 

oko tuh dia sebagai penghubung. Yang tadinya sonde bisa 
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baomong dari oko itu sudah terjadi apa namanya 

komunikasi untuk ketong mengungkapkan apa yang jadi 

masalah, kemudian dari isinya juga harus sesuai dengan 

kampung masing-masing. Itu sudah kalau Amarasi 

jangan pinang yang kering, pinang yang tua, atau pinang 

yang su kuning juga, kalau ikut adat harus pinang yang 

muda dan mulus-mulus.  

Pewawancara  Tadi kan om sempat singgung kalau dia son mau terima 

na dia bilang tahun depan baru datang itu bagaimana 

maksudnya?  

Om Esau Iya, bisa saja tahun depan baru datang, atau besok atau 

minggu depan na itu tergantung dari katong pu cara 

baomong itu. Dia bisa sebut begitu karena katong pu oko 

belum lengkap. Tapi nanti misalnya dia minta kapan nanti 

kita pi kasi naik oko lagi. Katong minta lagi, dia su angkat 

itu isi pinang dan katong taru lagi. Nanti jubir yang akan 

baomong, jubir itu katong anggap sebagai katong pu 

orang tua. Dia itu yang nanti omong lagi untuk bilang 

tahun depan atau minggu depan terlalu lama jadi kami 

datang untuk baomong. Mungkin datang bawa tambah isi 

oko, bisa kain atau uang dan itu dari dia mau kasi berapa.   

Pewawancara Tapi bagaimana kalo oko su lengkap dan dia masi sakit 

hati?  

Om Esau  dia harus kasi maaf, karena dari oko yang dia bawa dan 

isinya itu su menandakan kalau dia tulus untuk datang 

minta maaf. Meskipun secara hati nanti pelan-pelan pasti 

dia akan sembuh dengan sendirinya karena dia su 

selesaikan secara adat.  

Pewawancara Na misalnya kalau beta datang minta maaf bawa oko 

mama terus orang yang beta datangi juga dia taru oko atau 

bagaimana?  
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Om Esau Tergantung, bisa saja dia taru dia pu oko atau tidak taru 

dia pu oko ju nanti tidak apa-apa. Bisa hanya pakai kakak 

pu oko saja nanti dia yang ambil isi dari okonya. Kalau 

dia juga pakai oko, nanti dia ambil kaka pu oko sebagai 

tanda dia su terima kakak pu permintaan maaf. Sebelum 

itu dia pu oko tidak kosong tapi ada isi itu artinya dia 

menyambut baik kakak pu kedatangan. Na misalnya 

kalau dia omongnya su enak, maka dia ambil kakak pu isi 

dan taru dia pu isi di kakak pu oko. Setelah itu kakak 

makan dia pu sirih deng pinang, na dia makan kakak 

punya begitu. Kalo su saling menerima, su saling 

memaafkan. Tapi kalau dia belom baenak nanti dia ambil 

pinang dan dia belom makan. Nanti kakak punya jubir 

tanya lagi minta maaf lagi ko? Kalau kakak bilang iya, 

lalu puah deng manus lai naik deng kapur, baru bilang 

tadi itu katong minta maaf sekali lagi, katong duduk 

berpikir waktu terlalu lama, katong terima katong pu anak 

sudah supaya katong pu pembahasan jalan bae sudah. 

Nanti su lama-lama dia tondok-tondok angkat kepala baru 

jawab, bisa saja dia jawab sendiri dan bisa saja pakai 

jubir. Kalau katong minta maaf pakai oko mama itu sudah 

sesuatu yang sangat mulia, tidak bisa dibandingkan 

dengan apa pun. Itu masalah dia mau kermana pun dia 

bisa selesai. Tapi kalau resminya yang biasa katong ikuti 

di sini itu ada orang tua yang ikut sama-sama dan mereka 

yang pandu, sehingga dia jalannya itu artinya tenang. 

Kalau katong omong sendiri masing-masing ikut dia pu 

mau, sapa yang mau kalah. Anggap saja yang duduk itu 

sudah di rekam oleh orang tua atau jubir itu, jadi jubir itu 

seakan-akan tadinya itu dia yang buat kesalahan. Dia 

berusaha untuk minta maaf dengan dia pu gaya bahasa 

sehingga dia pu kata-kata itu meluluhkan itu orang pu hati 

yang sakit, yang keras supaya bisa jadi lembut kembali. 

Na misalnya kalau dia su mau terima katong na  harus 

kasi naik oko kedua. Oko kedua itu untuk terima kasih 
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karena su mau kasi maaf katong meskipun katong buat 

sakit. Ini sebenarnya tidak bisa dimaafkan tapi karena 

nanti su ada sambutan-sambutan atau kata-kata yang 

bagus untuk disampaikan. Nanti kalau su sama-sama 

makan terus sama-sama buang ludah di tempat yang 

sama. Katong buang ludah, katong su makan sirih ini, 

katong su menyatu kembali, katong bersatu supaya 

katong pu masalah ini dia selesai sudah. Makan sirih 

pinang ko buang di satu tempat itu dia terkumpul supaya 

artinya yang tadi-tadinya katong baribut itu sudah selesai, 

dia pu arti dalam bahasa Indonesia begitu. Jadi semua 

tergantung juga dari jubir pu pembahasan, pu sambung-

menyambung itu. Jadi katong hanya ikut sa. Na biasa ada 

orang tua yang dituakan di itu kampung yang ikut di 

dalam karena supaya dia bisa kasi nasihat supaya ini dia 

pu solusi kermana, ini dia sakit karena ini, misalnya paksa 

untuk buat ini, tapi itu orang son bisa buat na orang tua 

bisa kasi solusi.  

Pewawancara  Na ini masalah-masalah kermana yang pakai jubir ni?  

Om Esau Ini masalah-masalah besar dong. Na biasa yang bawa oko 

mama ju dari pihak yang memaafkan su siap memang 

orang. Kalau yang salah perempuan na dia siap 

perempuan untuk nanti antar dia pu oko mama jalan 

berlutut bawa itu oko pi di jubir untuk orang yang katong 

su buat sakit hati tuh. Kalau misalnya pakai bawa kain na 

untuk perempuan itu siap sarung, kalau untuk laki-laki na 

siap taimuti. Na kalau masalah besar itu contoh ke maki, 

gosip itu musti bayar, atau masalah batas tanah.  

Pewawancara  Itu memang harus berlutut baru antar?  

Om Esau Iya aturannya memang begitu, namanya katong harus 

merendah untuk dapat sambutan yang baik dari orang 

yang katong su sakiti to. Tapi sekarang ada yang pakai 
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begitu ada yang biasa-biasa sa. Jadi habis itu, orang yang 

sakit hati itu pinang ponuh di dong pu oko ma katong 

yang datang minta maaf ni habis-habisan. Tapi katong pu 

oko lebe banyak, tujuan untuk tujuan kasi lembut dia pu 

hati. Karena dia pu omong tuh sebenarnya ada di sini tapi 

dia masi pi taputar di sana, dia singgah ga’e di sana jadi 

katong musti oko lai naik, oko lai jadi bisa ulang-ulang 

sampai dia pu hati luluh.  
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 




