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BAB III 

PROSES PELAKSANAAN RITUS WAWI DADI 

DI KAMPUNG NATAKOLI 

 

 

3.1 Konsep Ritus 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Ritus” berarti upacara 

keagamaan.
1
Ritus adalah suatu tindakan yang biasanya dilakukan dalam bidang 

keagamaanyang bersifat seremonial dan tertata. Ritus  adalah suatu sistim atau 

rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atauhukum yang berlakudalam  

masyarakat  yang  berhubungan dengan berbagai macam peristiwa  yang  biasanya 

terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.  

 Ritus  dapat dikelompokkan  dalam tiga golongan besar: Ritus peralihan, 

umumnya mengubah status sosial seseorang, misalnya pernikahan, pembaptisan, 

atau wisuda. Ritus peribadatan, di mana suatu komunitas berhimpun bersama-

samauntukberibadah, misalnya umat Muslim salat berjamaah, 

umat Yahudi beribadat di Sinagoga atau umat Kristen menghadiri Misa. Ritus 

devosi pribadi, di mana seseorang melakukan ibadah pribaditermasuk berdoa dan 

melakukan ziarah, misalnya seorang Muslim atau Muslimah menunaikan ibadah  

Haji.
2
 

3.2 Konsep Wawi Dadi 

 Istilah “wawi dadi” terdiri dari dua kata yakni “wawi” yang berarti: babi 

dan “dadi” berarti: menjadi.  Secara harafiah, “wawi dadi” berarti: babi menjadi. 

Namun yang dimaksudkan di sini adalah babi yang disembelih yang darahnya 
                                                             

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta:Balai pustaka, 1990), hlm. 283 
2Ibid. 
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akan dioleskan pada leher pengantin dan hatinya disuapkan kepada mereka 

sebagai simbol persatuan suami-istri. Babi yang menjadikan mereka satu dan 

tidak dapat dipisahkan lagi. 

Ritus wawi dadi ini dalam kehidupan masyarakat di kampung Natakoli 

sering juga dikenal dengan istilah “wawi tali hu’at”. Istilah ini terdiri dari dua 

kata yakni “wawi” yang berarti babi dan “tali hu’at” yakni tali yang berasal dari 

serabut pohon enau yang dipintal. Disebut wawi tali hu’a’t karena babi yang 

disembelih itu dipandang sebagai pengikat. Bagaikan tali hu’at yang kalau diikat 

dan disimpul mati tidak akan pernah dapat dilepaskan, begitu pula kedua 

mempelai yang telah diikat dengan darah dan hati babi itu tidak akan bisa 

diceraikan lagi. Dalam konteks ini, bagi orang Natakoli,wawi dadidimaknai 

sebagai simbol ikatan suami istri yang satu dan tidak terceraikan. 

Ritus wawi dadi dalam kehidupan masyarakat Natakoli merupakan salah 

satu ritus dalam tahapan upacara perkawinan adat masyarakat setempat sekaligus 

menjadi puncak dari seluruh rangkaian upacara perkawinan.Sebelum mendalami 

ritus wawi dadi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui konsep, jenis-jenis dan 

tahapan perkawinan dalam masyarakat Natakoli. 

3.3  Konsep Perkawinan  

 Secara antropologis perkawinan dapat dipahami sebagai satu bentuk 

upacara peralihan yang menghantar orang untuk berpindah dari statusnya sebagai 

seorang bujang ke dalam suatu status hidup yang baru, yaitu sebagai suami dari 

seorang istri atau sebaliknya, sebagai  istri dari seorang suami.  
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 Disamping itu, perkawinan juga dipahami sebagai suatu langkah penting 

dari proses pengintegrasian manusia. Antara manusia pria dan wanita 

dintegrasikan ke dalam tata alam sakral dengan menarik diri dari hidup yang lama 

dan memasuki hidup yang baru.
3
 

 Dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan dipahami sebagai perjanjian 

(foedus) yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk 

antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri 

kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri (bonu coniugum) serta kelahiran 

dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan yang 

diangkat ke martabat sakramen.
4
Berdasar pada pengertian ini, gereja 

sesungguhnya mau menekankan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas sebuah 

kontrak yang bersifat sementara melainkan sebuah perjanjian yang bersifat 

tetap.Tujuan perkawinan juga telah diangkat ke tingkat yang lebih tinggi yakni 

dari pemahaman lama yang melihat perkawinan secara finalis hanya terarah pada 

kelahiran anak menuju kepada suatu tujuan yang lebih mulia yaitu kebahagiaan 

suami istri. 

 Para Bapak Konsili Vatikan II berusaha untuk menghindari penggunaan 

istilah kontrak dalam mendiskusikan perkawinan Kristiani serta menggantikannya 

dengan istilah perjanjian (covenant) karena perkawianan berakar dalam perjanjian 

suami istri (conjugal covenant) yang terjadi oleh konsensus pribadi yang tidak 

dapat ditarik kembali.Dalam perpektif iniperkawinan menjadi suatu hubungan 

                                                             
3Rahmat Subagya, Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka 
Cakara, 1979), hlm. 139-140. 
4V. Kartosiswoyo dkk, (penerj.), Kitab Hukum Kanonik, Kanon, 1055, (Bogor: Grafika Mardi 
Yuana, 2009), hlm. 286 
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antar pribadi yang mencerminkan perjanjian Allah dengan umat-Nya dan Kristus 

dengan Gereja-Nya yang tidak dapat ditarik kembali.
5
Dengan demikian, maka 

ikatan suci perkawinan tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata 

melainkan Allah sendirilah pencipta perkawinan yang mencakup pelbagai nilai 

dan tujuan. (bdk. GS, no. 48). 

 Berdasar pada alasan di atas, maka persatuan suami dan istri menuntut 

suatu kesetiakawanan secara menyeluruh dalam semua kebutuhan badan dan jiwa 

di dalam semua dukacita dan kegembiraan.Kesetiakawanan antara suami dan istri 

ini terungkap dalam kemesraan antara suami dan istri dalam cinta kasih 

perkawinan. Suami dan istri memiliki hak dan tugas timbal balik menyangkut 

aktus perkawinan, namun juga kewajiban untuk melakoni seksualitas mereka 

dengan sikap hormat yang sepantasnya terhadap martabat yang lain. Suami dan 

istri memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani 

keluarga.Mereka bertanggung jawab atas anak-anak karena merekalah yang telah 

memberi kehidupan kepada anak-anak itu.Berdasar pada pandangan di atas maka 

antara pasangan suami istri diminta untuk tidak memiliki kecemburuan yang 

picik, setia dan bertanggung jawab.
6
 

Dalam kehidupan masyarakat Natakoli, perkawinan tidak hanya dilihat 

sebagai pertemuan dan persatuan lahiriah dan batianiah antara suami dan istri, 

tetapi lebih dari itu sebagai sarana penyatuan antara kedua keluarga 

besar.Keluarga besar dari pihak perempuan disebut “ina-ama” dan dari pihak laki-

laki disebut “me - pu”. 
                                                             

5Mgr. Benyamin Yosef Bria, Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 
1983, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 36 

6Karl Heinz Peschke, SVD, Etika Kristiani(Jilid IV), (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 37  
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3.3.1 JenisPerkawinan dalam Masyarakat Natakoli
7
 

 Sistem perkawinan dalam adat istiadat masyarakat Kampung Natakoli 

dibagi dalam dua poin penting yakni, pertama sistem perkawinan di luar kerabat 

yaitu perkawinan antara pemuda dan pemudi di luar garis keturunan bapak atau 

ibuyang telah lima atau enam tingkat ke atas agar dapat rukun kembali. 

Merukunkan kembali dalam hal ini biasa diungkapkan dalam tuturan berikut. 

Paing walong wa’in   ‘Menginjakkan lagi kaki’ 

Hera walong watan   ‘Membuat lagi sarang’ 

Paing walong wa’in daa            ‘Memperbaharui lagi injakan kaki’ 

Hera walong watan kl’ewang  ‘Membuat lagi sarang yang lebar’ 

 

Adapun makna dan arti dari ungkapan adat tersebut adalah agar hubungan 

yang telah lama terputus itu, diperbaharui pula oleh perkawinan kedua pemuda-

pemudi inisehingga kerukunan kembali tercipta. 

Kedua,perkawinan yang dilarang oleh adat.Perkawinan jenis inidibedakan 

atas dua bentuk: pertama, bahut (lengkapnya: bahut ganu ‘ahu, doha ganu manu) 

ialah: perzinahan yang tidak punya perhitungan rapat-jauhnya hubungan darah.  

Jika terjadi perkawinan seperti ini maka pelakunya akan dihukum dengan 

sanksi adat. Sanksi adat yang dikenakan adalah “Demu Lero Wulan” 

(‘mengukupi bulan dan matahari’), yang bermaksudmohon maaf kepada sang 

pencipta. Melalui upacara sanksi adat itukeduanya akan dikucilkan di hadapan 

masyarakat yang hadir.  

                                                             
7Bernadus Bajo (disetujui oleh dua narasumber yang lain), wawancara, 17 Juli 2017, di Natakoli 
tersimpan dalam rekaman  
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Yang termasuk dalam jenisbahut adalahperkawinan antara saudara dengan 

saudari sekandung, perkawinan antara anak dengan ibu atau ayah kandung, 

perkawinan antara menantu dengan mertua, perkawinan antara paman atau bibi 

dengan kemanakan dan perkawinan antara kakek atau nenek dengan cucu. 

Kedua, lalan ‘utur (jalan belukar). Yang termasuk jenis perkawinan ini 

adalah perkawinan antara anak laki-laki ayah dengan gadis anak dari saudari ayah 

dan perkawinan antara anak laki-laki dan anak wanita dalam marganya sendiri 

sebelum tingkat ketujuh. Untuk perkawinan jenis ini juga akan dikenakan sanksi 

adat. Adapun sanksi yang dikenakan adalah “bida ploi lalang, ‘ole hewar ‘apun” 

(‘pedang perambah belukar dan tombak penghalang embun’).  

Selain dua jenis perkawinan di atas, proses upacara perkawinan adat dalam 

masyarakat di kampung Natakoli juga dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai 

berikut. 

Pertama, perkawinan antara pemuda dan pemudi yang telah menjalin 

hubungan suami-isteri tanpa didahului dengan proses peminangan dan tanpa 

sepengatahuan orang tua.Istilah yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. 

“miu meham ‘lair wi’in lau uma herin, meham tangar wi’in ba’a wawa ongen 

erit, ei gebi gon, api rumang, ami ata ina ama e le tilu peke, mata go’it”
8
(‘kamu 

telah saling mengenal di batas ladang, kamu telah saling memilih di luar kebun, di 

tempat tersembunyi, pada area yang gelap tanpa cahaya, kami orang tua tidak tahu 

apa-apa, telinga kami tuli, mata kamipun buta’).Dalam model perkawinan yang 

demikian, ada beberapa ritus dihilangkan. Misalnya ketika anak gadis pergi ke 

                                                             
8Bernadus Bajo (disetujui oleh dua narasumber yang lain), wawancara, 17 Juli 2017, di Natakoli, 
tersimpan dalam rekaman. 
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rumah calon suaminya tanpa diketahui oleh orang tua si gadis, maka salah satu 

dari anggota keluarga pria pergi ke rumah orang tua si gadis membawa sejumlah 

uang dan ayam untuk menyampaikan kepada orang tua si gadis bahwa anak gadis 

mereka sekarang berada di rumah si pria mengikuti suaminya. Ketika itupun  

langsung dibuat kesepakatan, kapan orang tua keluarga pria bersama kedua 

mempelai datang berjumpa dengan dengan orang tua si gadis. Kedatangan 

keluarga pria inipun dikenal dengan sebutan “ruku” atau dalam bahasa 

lengkapnya “ruku mai gapu wa’in, kongong mai piru ‘liman”. (‘merapat memeluk 

kaki, menunduk mencium tangan’). Tuturan ini merupakan ungkapan simbolis 

yang menyatakan permohonan maaf dari kedua mempelai kepada orang tua si 

gadis karena mereka telah melanggar adatyakni melakukan hubungan suami-istri 

tanpa melalui proses perkawinan yang berlaku. Ketika itu pula kedua keluarga 

besar yang diwakili oleh juru bicaranya masing-masing langsung membicarakan 

berapa besar mas kawin yang harus dibayar. 

Kedua, perkawinan antara pemuda dan pemudi tanpa didahului oleh proses 

peminangannamun diketahui oleh orang tua si gadis. Si lelaki datang dan tinggal 

di rumah si gadis dan menjalin hubungan dengan sang gadis dalam rumah si 

gadis. Istilah adat yang dipakai adalah: “au ‘mai ‘lair ei tua puan, mai tangar 

depo ei uma ‘loran”. (‘kaudatang  mengenalnya langsung dipangkal pohon lontar, 

memilihnya langsung di tengah ladang’). Jika terjadi perkawinan yang demikian, 

maka orang tua si gadis akan meminta si lelaki untuk pergi menyampaikan kepada 

keluarganya dan langsung datang ke rumah si gadis. Pada saat itu pula orang tua 

si gadis akan menyatakan bahwa “loning wu’at meha  du’e daha nora ‘linan, ta’at 
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meha due blain nora hukang”.(‘karena pinang telah matang di atas pohon dan 

sirih telah layu pada rumpunnya’),makaakan disembelih seekor babi yang disebut 

dengan istilah “wawi wua ta’a uhu ipu”(‘babi sirih pinang yang telah dicubit dan 

dipatahkan’). Orang tua dari keluarga pria akan menyerahkan sejumlah uang atau 

kuda untuk babi yang telah disembelih ini.  Selanjutnya langsung diadakan 

pembicaraan mengenai belis.  

Ketiga, poto wua ta’a wa ‘gete. Istilah yang digunakan untuk perkawinan 

jenis ini adalah: “wu’at gogo mai lema lepo ta’at lanan mai ‘rawit wogo. Sedon 

pekok nora lero detu, papa rek dara inga” ini adalah proses perkawinan adat yang 

ideal menurut orang Natakoli. Dalam perkawinan jenis inilah proses upacara 

perkawinan akan dilaksanakan secara lengkapmulai proses perkenalan, 

pertunangan sampai pada ritus perkawinan adat yang dikenal dengan istilah wawi 

dadi sebagaimana yang akan akan dibahas dan didalami penulis. 

 

3.3.2  Tahap-Tahap Perkawinan 

 Tahap-tahap upacara perkawinan dalam kehidupan masyarakat Natakoli 

adalah sebagai berikut. 

 3.3.2.1 Wua Ta’a Halan atau Diri Mipin 

Pada tahap ini keluarga dari pihak lelakimembawa sirih pinang ke rumah 

calon mempelai wanita. Ketika menemui orang tua dari si gadis mereka akan 

mengungkapkan tuturan berikut. 

 

‘ami mai pla pare              ‘Kami datang mencari padi’  
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Loning ami tain morun,   ‘Karena perut kami lapar’ 

Kokon amin mara   ‘Kerongkongan kamipun kering’ 

Ra’ik miu noran              ‘Jika kamu ada persediaan’ 

Ia te miu poto wua ta’a amin  ‘Maka terimalah sirih pinang kami’ 

Ra’ik eon ami bano walong            ‘Bila tidak ada, kami jalan lagi’ 

 

Terhadap lamaran ini, jika di rumah ada lebih dari satu orang gadis, maka 

orang tua si gadis akan bertanya “miu ga’i gea pare kara g’ete ko kara kesik” 

(Kara g’ete berarti gadis yang lebih tuadan kara kesik berarti yang lebih muda). 

Setelah itu orang tua dari si gadis akan menjawab utusan keluarga pria melalui 

ungkapan berikut. 

Wua ta’a e odi ami poto leu   ‘Sirih pinang ini nanti kami terima’ 

Ko miu balong man deri diri   ‘Tapi kamu pulang dan menunggu’ 

Ra’ik blawong e hagong wohon   ‘Jika mimpi baik’ 

 

Ia te pare’ ei miu gea paket   ‘Berarti padi ini kamu pakai’ 

Ra’ik ganu mipin  goi’t    ‘Tapi kalau mimpi buruk’ 

Ia te odi miu bano lekuk baler walong  ‘Kamu harus pulang kembali’ 

 

Maksud dari ungkapan di atas adalah pemberitahuan kepada keluarga pria 

bahwa sirih pinang mereka diterima. Namun dengan persayaratan, jika keluarga si 

gadis mendapat mimpi baik, maka akan dilanjutkan ke tahap berikut. Kalau 

mimpi buruk berarti lamaran itu ditolak.    
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Kata mimpi dalam ungkapan di atashanyalah sebuah bahasa simbolis. 

Sesungguhnya yang mau dikatakan bahwa orang tua si gadis akan  membicarakan 

tentang maksud kedatangan keluarga pria kepada seluruh keluarga besar si gadis. 

Jika disetujui maka lamaran diterima, jika tidak makalamaran mereka akan 

ditolak. 

3.3.2.2 Poto Wua Ta’a Wa Gete 

Tahapan ini dapat dikenal sebagai proses pertunangan.Pihak lelaki 

membawa dan menyerahkan sirih pinang kepada keluarga pihak perempuan 

sebagai simbol ikatan antara kedua calon mempelai. Pada tahapan ini secara 

implisit dapat diartikan sebagai akhir dari pencarian jodoh oleh si jejaka dengan 

menetapkan si perempuan sebagai pasangan yang akan dijadikan pendamping 

hidupnya.Prosesatau tahapan inidigambarkan dalam sebuah tuturan adat berikut. 

wuat mai lema lepo,  ‘Pinang datang masuk rumah’ 

pla wain nian poa.  ‘Melamar istri di siang hari’ 

taȁt mai ŕawit woga,   ‘Sirih datang memanjat dinding’ 

herong me lero tawa”
9
.  ‘Menyebut anak saat matahari terbit’ 

 

3.3.2.3 Taser (Puju Wu’un Taji Welin) 

Puju wu’un atau dalam bahasa lengkapnya disebut Pujuwu’un puluh, taji 

welin lima, torah nara bua, pulameadalah suatu tahap dimana sebelum memasuki 

upacara “wawi dadi” (pernikahan secara adat), pihak ina-ama dan me-pu bertemu 

                                                             
9 Romanus Raja (disetujui dua narasumber lain), wawancara, 1 Juni 2017 di Natakoli, tersimpan 
dalam rekaman 
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untuk membicarakan berapa besar mas kawin yang harus dibayar oleh keluarga 

priaagar dapat dilaksanakan pernikahan adat antara pasangan yang bersangkutan.  

Dalam adat  masyarakat Natakoli, pembayaran belis dibagi dalam lima 

kelompok yang dikenal dengan sebutan wu’un. Wu’un- wu’un itu adalah sebagai 

berikut: 

1.  Wu’un wawi dadi (diberikan kepada orang tua si gadis) 

2. Wu’un kru’ut (diberikan kepada om dari si gadis) 

3. Wu’un wua ta’a merah (diberikan kepada tanta sulung) 

4. Wu’un kila (diberikan kepada kakak atau adik dari ayah) 

5. Wu’un wua ta’a (diberikan kepada saudara sulung) 

Besarnya belis dalam masing-masing wu’un sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas tergantung dari orang-orang yang berhak dalam wu’un itu. 

3.3.2.4 Wawi Dadi 

 Wawi dadiatausering puladisebut “wawi tali hu’at”merupakan suatu tahap 

yang menjadi puncak dari seluruh upacara perkawinan adat.Dengan diadakan ritus 

wawi dadi, maka kedua mempelai resmi menjadi suami-istri secara adat.Ritus 

wawi dadi ini diawali dengan menyembelih babi yang kemudian darahnya 

dioleskan pada leher pengantin pria dan wanita sebagai tanda bahwa mereka 

disahkan menjadi suami-istri (darah perjanjian). 

3.3.2.4.1 Proses Pelaksanaan Ritus Wawi Dadi 

Proses pelaksanaan ritus wawi dadi terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. 

Pertama, ‘epaparehoban. Ritual ini merupakan ritual sesaji yang dilakukan 

oleh pihak ina-ama (perempuan) kepada arwah nenek moyang dengan meminta 
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penguatan dari pihak me-pu (laki-laki) untuk turut menumpangkan tangan di atas 

bahan sesaji yang telah disediakandisertai belis yang besarnya tidak ditentukan. 

Biasanya penyerahan belis oleh pihak me-pu berupa uang yang atau emas yang 

besarnya tergantung pada pihak me-pu. 

Kedua, ole robak wawi.Ritual ini merupakan simbol penguatan dari pihak 

me-pu kepada pihak ina-amadalam upacara penikaman babi yang hatinya akan 

digunakan untuk ritual wawi dadi atau wawi wotik. Dalam upacara ini, pihak me-

pu juga harus membayar belis berupa bahar (emas)  atau  seng hoang 

(uang)sebagai simbol bahwa mereka telah menguatkan atau turut serta 

menyucikan tombak yang akan digunakan oleh pihak ina-ama untuk menikam 

babi yang telah disiapkan.Setelah penikaman, hati babi dipisahkan dan dilakukan 

pemeriksaan oleh pihak me-pu. Jikasaat pemeriksaan didapati hati babi itu terluka 

atau terdapat tanda khusus dimana sangat dipercayai bahwa jika hal itu terjadi 

maka akan ada gangguan yang merintangi rumah tangga kedua mempelai, maka 

harus dilakukan silih atau diganti  dengan kurban babi yang barudengan tidak lagi 

melakukan pemeriksaan. 

Ketiga, wawi wotik.Ritual ini merupakan ritual kawin adat yang dipimpin 

oleh seorang tetua adat yang fasih dalam ritual ini.Kedua mempelai selama 

upacara inididampingi a’ä  gete (tanta sulung). Sebelum ritualdimulai, didahului 

dengan penyerahan sarung atau kain  oleh   a’ä  getepengantin wanitakepada wine 

gete (saudari sulung) dari pengantin pria, disertai dengan “ara benu” (‘nasi 

penuh’)yang ditutup dengan “logon kuku raka” (‘irisan daging untuk  menutup 

nasi seperti jaring laba-laba’).Pemberian ini dibalas oleh wine gete dengan 



13 
 

sejumlah uang. Berikutnya dilanjutkan dengan upacara 

wotikwawi ẁaten(‘penyuapan hati babi’) kepada kedua mempelai  sebagai simbol 

peresmian pernikahan secara adatdisertai dengan doa dan pesan-pesan atau nasihat 

secara adat oleh tetua adat pemimpin ritual yang kaya akan nilai-nilai 

kemanusiaan.  

Adapun tuturan adat yang biasa diucapkan dalam upacara wotik 

wawi ẁatenitu adalah sebagai berikut. 

 

Ämi bati api baä  nora wawi api   ‘kami menyembelih babipengikat’ 

Äu dadi duä giït meti lepo   ‘Engkau menjadi ibu penghuni rumah’  

Ämi perang prangan baä ara prangan  ‘Kami memasak dengan nasi restu’ 

Äu dadi moä n mangan plangan woga10
 ‘Jadilah engkau bapa pengawal rumah’ 

Gea sai wawi api, ara prangan‘Santaplah daging babi pengikat, nasi  

restu’ 

Jaji wain nora laïn ‘Janji suami dan istri’ 

Minu sai tua gahu supa    ‘Teguklah tuak penguat sumpah’ 

Dena supa lihan noran lalan11 ‘Sumpah perkawinan berakhir dihari  

abadi’ 

 

Setelah hati babi disuapkan kepada kedua mempelai, sekali lagi pemimpin 

ritual akan menyampaikan pesan penutup kepada kedua mempelai demikian. 

Plipong wiïn sai ganu wio   ‘Saling melindungi bagai angin’ 

                                                             
10 Romanus Raja (disetujui dua narasumber lain), wawancara, 1 Juni 2017 di Natakoli, tersimpan 
dalam rekaman 
11 Romanus Raja (disetujui dua narasumber lain), wawancara, 1 Juni 2017 di Natakoli, tersimpan 
dalam rekaman 
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Ganu wio plipong ‘epan   ‘Bagai angin pelindung yang taat’ 

Abong wiïn sai ganu jago  ‘Saling menjaga bagai jago’ 

Ganu jago abong wohon   ‘Bagai jago penjaga setia’ 

  

Lu’at rema rua                                   ‘Besok atau lusa’ 

Ra’ïk nora hulir ha upung    ‘Jika ada kekhilafan’  

Loning poi utat e’o blain   ‘Karena sayur tidak layu’ 

Wair e’o gahu     ‘Air tidak panas’ 

 

Nahatutur glepu wi’in doi-doi   ‘Harus dibicarakan halus-halus’ 

Ganu hepun glepu  papan unén   ‘Bagai suara nyamuk di teras tempurung' 

Harang blebo wi’in mawe-mawe  ‘Tegurlah dengan sayup penuh kasih’  

Ganu hewon bl’ebo reta tua wutun  ‘Bagai bunyi kumbang di pucuk lontar 

Ia na tilu riwun lopa diri rena   ‘Supaya jangan didengar banyak telinga’ 

Mata ngasung lopa iléng ïta   ‘Jangan dilihat banyak mata’ 

Ra’ik tilu riwun diri rena   ‘Sebab jika didengar banyak telinga’ 

Ata to lora miu wi ho’ot ‘Orangakan tertawa dan mengejek 

kamu’  

To togo nora waïn    ‘Tertawa sambil menyentakkan kaki’ 

 

 

Ra’ik mata ngasung iléng ita              ‘Kalau dilihat banyak mata’  

Ata hae lora miu wi klepak   ‘Kamu akan diteriaki penuh ejekan’ 

Hae tepar nora liman    ‘Teriak sambil bertepuk tangan’  

Odi ita meang ganu mate   ‘Betapa malunya kita’  
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Miu ruam du’a mole mo’a   ‘Kalian berdua du’a dan mo’a’  

Ami no beli miu nora liär tion   ‘Kami berikan petuah penuh makna’  

Nang beli nora rang bélan   ‘Kami sertakan nasehat penuh arti’ 

Buta sai ganu wunga wair   ‘Bungkuslah rapibagai pembungkusair’ 

Hori sai ganu lado gegar   ‘Masukkan rapat bagai tiupan seruling’ 

 

Du’e  guman naha huk    ‘Tidur malam harus terus mengingat’ 

Deri leron naha near    ‘Siang hari harus terus dibayangkan’  

Huk tubuk naha ganu ri’i   ‘Teringat menusuk bagai alang-alang’ 

Nera bepa naha ganu bogin   ‘Mekar terbayang bagai rumput semak’  

Diri sai meti pita    ‘Dengarlah dan bawalah ini’ 

 

Plina sai nadar rang    ‘Timbang dan peganglah petuah kami’ 

Ata weta g’ete miu ata du’a men   ‘Sehinggadijuluki wanita terhormat’ 

Berat miu ata mo’an pun   ‘Dihargai sebagai turunan terpandang’ 

 

Keempat, lema ola unen.Setelah upacara wotik wawi waten, akan 

dilanjutkan dengan upacara “lema ola unen” (‘masuk kamar pengantin’).  

Pengantin dihantar ke dalam bilik peraduan oleh a’a gete(‘tanta sulung’) dari 

mempelai wanita. Dalam bilik, a’a geteakan mengungkapkan tuturan berikut. 

 

Lor wawa wunu tana   ‘Akar tumbuh menembus tanah’ 

Lanan réta plutun hukang  ‘Rambat ke atas menutup tonggak’ 

Ianaubut naha lebuk   ‘Sehinggapucuk harus mekar berkembang’ 

Bakut naha plia    ‘Dahanpun harus berjuntai’ 
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Puhun naha jiro-jaro   ‘Bunganya harus berumpun-rumpun’ 

Klekot naha paga liga   ‘Cabang buah harus berhimpitan’ 

Wuat naha tawa nété matan  ‘Buahnya harus tumbuh di semua buku’ 

 

Ma bua buri sai ganu wetan  ‘Pergi lahir sebarkan bagai jewawut’ 

Ma gaé teto sai ganu atong  ‘Pergi gendong taburkan bagai bunga bayam’ 

Ia na teri léü etin benun   ‘Agar menempati seluruh penjuru’ 

Ëra léü nété oan noran   ‘Berdiri di seluruh pelosok’ 

 

Guk ami    ‘Agar kami’ 

Métén kenan ganu wunu   ‘Jadikan tempat berharap’ 

Lédu mai dena song   ‘Datang untuk bertopang’ 

Lédu song ganu duru muhun mitan ‘Datang topang bagai menunjuk betinahitam’ 

Mapa mai tena kadang   ‘Datang untuk bersandar’ 

Mapa kadang hapang aman  ‘Datang bersandar pada palang jantan’ 

 

Selanjutnya kedua pengantin akan keluar bersama a’a geteuntuk makan 

bersama sambil minum moke yang selanjutnya menari bersama para tamu dan 

keluarga besar yang hadir. Sementara itu dipersiapkan waktu istirahat sejenak 

untuk memberikan kesempatan kepada tua adat yang lain dalam memberi nasihat 

bagi pengantin baru. Nasihat-nasihat tersebut juga dilantunkan dalam tuturan adat 

untuk pengantin pria dan pengantin wanita. Kepada pengantin pria akan 

diungkapkan nasihat sebagai berikut. 

 

Gou lau l’eman, mai saing wain  ‘Mencari rejeki di laut datang bertemu istri’ 
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Bata reta maran, mai toma men  ‘Mencarirejeki di darat datang berjumpa anak’ 

Wain mutu ko la’a   ‘Istrilah yang harus membukanya’ 

Men mutu ko lega   ‘Anakmulah yang harus mengambilnya’ 

 

Nian poa lero ha’e    ‘Pagi mentari terbit’ 

Reging sai taka    ‘Angkatlah tofa’ 

Rema sai poron    ‘Ambillah parang’ 

Gopi sai roing     ‘Tebaslah hutan’ 

Rodo sai kabor     ‘Panjatlah kelapa’ 

Kare sai tua    ‘Sadaplah tuak’ 

Dena bihing wain   ‘Untuk memberi makan istrimu’ 

Dena bekat men    ‘Untuk merawat anakmu’ 

Lu’at rema rua     ‘Besok lusa’ 

Lopa diri ‘ata tutur   ‘Jangan dengar omongan orang’ 

Ganu hepun sepu papan ‘unen  ‘Bagaikan bunyi nyamuk di teras tempurung’ 

Diri wi hulir, belung le’u wain  ‘Salah mendengar, melepaskan istri’ 

Ibar leu men, loar   ‘Menelantarkan anak, terlepas’  

Etia loa golo    ‘Itu janganlah pernah terjadi’ 

‘Ata wain bait ba’a ganu plea  ‘Istri orang telah pahit bagaikan tuba’ 

‘Ata men belar baa, ganu roho  ‘Anak orang telah kesat bagai ubi hutan’ 

Sebagaimana nasihat yang ditujukan kepada mempelai pria, kepada 

mempelai wanita punakan disampaikan nasihat sebagai berikut. 

Nian ‘waun lero wawa   ‘Bila mentari telah masuk’ 

‘Api naha bara, damar naha nilo ‘Api harus menyala, damar harus berpijar’ 
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‘Utan naha blain    ‘Daun harus layu’ 

 

Wair naha gahu               ‘Air harus panas’ 

Nian poa lero ha’e    ‘Pagi mentari terbit’ 

Sunt sai buhar, rema sai ehar   ‘Ambillah alat pemintal’ 

Jata sai kapa, moru sai lorun   ‘Pintallah kapas, menenunlah’ 

Dena sapu la’in, lobe men   ‘Untuk menyelimuti suami, memakaikan anak’ 

Sapu beli jaur, lobe beli j’ewa  ‘Menyelimuti sampai di ujung kaki, memakai  

menutup seluruh tubuh’ 

 

Luat rema ru’a, lopa diri   ‘Besok lusa jangan dengar’ 

‘Ata tutur au kesi kelik blerin   ‘Pembicaraan orang yang menggelitik  

menggelikan ketiak’ 

Tutur wi ketun blutuk    ‘Omong merayu dan berbisik’ 

Ganu hewon blebon reta tua wutun  ‘Bagaikan kumbang di pucuk lontar’ 

Diri wi hulir, belung le’u, la’in   ‘Salah mendengar melepaskan suamimu’ 

Loar le’u men, etia loar golo   ‘Menelantarkan anakmu, itu jangan pernah  

terjadi’ 

‘Ata la’in bait ba’a, ganu plea  ‘Suami orang telah pahit seperti tuba’ 

‘Ata men belar ba’a, ganu roho  ‘Anak orang telah kesat bagai ubi hutan’ 

 

Setelah itu, kedua pengantin akan dihantar kembali dalam bilik peraduan 

oleh a’a geteyang biasanya disertai dengan nasihat-nasihat bijak yang  kaya nilai. 

Berikut ini adalah kutipan tuturan adat yang biasa diungkapkan a’a gete dalam 

upacara tersebut. 
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Au dua ba’a gi’it meti lepo   ‘Anda wanita yang menetap menyokong  

rumah’ 

Naha tutur glepu ganu hepun   ‘Harus berbicara halus bagai nyamuk’ 

Ganu hepun teren ‘unen    ‘Bagai nyamuk dalam ruas bambu’ 

Au mo’an ba’a mangan pramang woga   ‘Anda pria kuat yang menjaga rumah’ 

Naha harang blewo ganu hewon   ‘Harus menegur yang halus bagai  

kumbang’ 

Ganu hewon tua wutun    ‘Bagai kumbang di pucuk lontar’ 

Lopa tutur deteng wawa lean blon   ‘Jangan berbicara di luar rumah’ 

Tilu riwung wawa diri rena    ‘Nanti didengar banyak telinga’ 

Ita wae meang ganu mate    ‘Betapa malunya kita’ 

Lopa harang lasa wawa lasa lawing  ‘Jangan marah di jalan-jalan’ 

Mata ngasung wawa ni’a ita   ‘Nanti dilihat banyak mata’ 

Odi mata berat ganu wunu12   ‘Nanti muka kita tercoreng’ 

 

Selanjutnya, a’a geteakan keluar dari kamar pengantin dan ketika a’a gete 

keluar maka pintu pun ditutup. Kepada a’a gete diberikan sejumlah uang atau 

gading, dan kepada yang hadir, duduk berkeliling dan mereka yang telah 

membantu menjadi pelayan juga diberikan bagian masing-masing atau sejumlah 

uang, yang tidak boleh ditolak. 

Dengan demikian, maka kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri. 

Mereka telah mengikat janji yang dimeteraikan dengan darah yang telah dioleskan 

pada leher mereka, hati dan cinta mereka telah disatukan dengan makan dari satu 

                                                             
12Serfina Nani (ditambahkan oleh Bapak Bernadus Bajo dan disetujui oleh Bapak Romanus Raja), 
wawancara, 17 Juli 2017 di Natakoli, tersimpan dalam rekaman 
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hati babi yang sama serta disempurnakan dalam kesatuan fisik dalam satu kamar, 

dalam satu ranjang dan di atas satu tikar yang sama. 

3.3.2.4.2 Sarana Yang Digunakan Dalam Ritus Wawi Dadi 

Ada banyak sarana yang digunakan dalam pelaksanaan ritus wawi dadi 

yang masing-masing mempunyai arti atau maknanya tersendiri. Sarana-sarana 

tersebut adalah sebagai berikut: 

3.3.2.4.2.1 Wawi ‘Waten (Hati Babi) 

Wawi ‘waten atau hati babi merupakan sarana yang digunakan sebagai 

tanda pengukuhan kesatuan hati dan cinta antara mempelai.Hati babi yang telah 

dimasak,disuapkan kepada kedua mempelai disertai tuturan adat berupa nasihat, 

doa dan harapan untuk kehidupan keluarga kedua mempelai. Adapun bunyi 

tuturan adat itu adalah sebagai berikut: Gea sai wawi api, ara prangan, jaji wain 

nora laïn. minu sai tua gahu supa, dena supa lihan noran lalan.(‘Santaplah 

daging babi pengikat dan nasi restu, terikatlah kamu dalam janji suami 

istri.Teguklah tuak penguat sumpah, sumpah perkawinan berakhir di hari abadi’.) 

Dipilih hati dari babi karena menurut keyakinan masyarakat setempat 

bahwa babi adalah satu-satunya hewan berdarah dingin.Sebagai hewan berdarah 

dingin, kurban babi dipercaya sebagai simbol yang mendatangkan kesegaran dan 

kesuburan. 

Selain karena berdarah dingin, babi yang disembelih saat upacara 

perkawinan juga sebagai simbol yang mengandung pesan kepada mempelai agar 

memilki semangat untuk bekerja dengan giat demi membiayai kehidupan rumah 

tangga mereka. Dengan diadakannya ritus wawi dadi, maka kedua mempelai 
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dituntut untuk hidup  mandiri.  Sejak saat itu, mereka telah menjadi pria dan 

wanita dewasa yang tidak lagi menggantungkan hidup mereka pada orang 

tua.Makna simbolis ini oleh orang Natakoli dilukiskan dalam tuturan yang 

menarik yakni “wawi siu niun blon, wawi roja wulun baler, mokar reta jogang 

reta, reta ‘lulemur detun”.(‘babi jantan bertaring panjang, babi betina berbulu 

terbalik, selalu menyundul dan menggusur di atas dataran yang penuh sayuran’).
13

 

Dalam hubungan dengan pesan ini, bapak Romanus Raja menjelaskan bahwa 

meskipun di kampung Natakoli terdapat berbagai jenis hewan namun hewan-

hewan lain seperti kuda, kambing, sapi tidak memilki moncong yang tebal dan 

kuat untuk menyundul tanah mencari makanan. Hanya babi satu-satunya hewan 

yang mampu melakukannya.Dengan demikian kurban babi membawa pesan 

kepada kedua mempelai untuk mampu mencari dan menafkahi hidup mereka 

sendiri seperti babi menyundul mencari makanan. 

Pesan ini juga dipertegas dalam tuturan yang diungkapkan oleh orang tua 

si gadis, ketika menyerahkan anak gadis mereka kepada mempelai pria. Bunyi 

tuturan adat itu adalah sebagai berikut “ ma tati beli sai ata ‘wisung, tati beli sai 

ata ‘wisung pitu, tati beli sai ata napun, naput naha getur detun. Napun leman di 

dadi rata, wolon gahar di dadi potat” (‘pergi membersihkan orang punya 

“wisung” (tempat di mana rumah suku dibangun), membersihkan tujuh ‘wisung 

orang, membersihkan kali milik orang, kali harus menjadi rata.Kali yang dalam 

menjadi rata, bukit yang tinggi menjadi dataran’). 

3.3.2.4.2.2 Wawi Mein (Darah Babi) 

                                                             
13 Romanus Raja (disetujui dua narasumber lain), wawancara 28 Mei 2017 di Natakoli, 
tersimpan dalam rekaman 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa babi merupakan hewan 

berdarah dingin sehingga diyakini sebagai simbol yang mendatangkan kesegaran, 

dengan demikian cukup beralasan kalau saat upacara perkawinan,kedua mempelai 

diolesi dengan darah babi. 

Digunakan darah babi karena masyarakat Natakoli meyakini bahwa darah 

adalah simbol kehidupan. Keyakinan ini nyata dalam kasus pembunuhan yakni 

orang yang melakukan pembunuhan terhadap sesamanya, harus mengecap darah 

orang yang telah dibunuhnya, kalau tidak dia akan mengalami cacat mental atau 

gila. Hal ini diungkapkan dalam tuturan adat “ra’ik au bati ata, nian waut mein ia 

odi baa mai pla, leta let au lau nian ha papa”(‘kalau engkau membunuh orang, 

saat petang tiba darahnya akan mengalir datang kepadamu, bertanya dan 

mengajakmu untuk pergi bersamanya ke dunia seberang’).Di sini darah dilihat 

sebagai simbolkehidupan. Meskipun orang yang dibunuh itu telah meninggal, 

namun darahnya akan tetap hidup, bergerak, mengalir, datang bertanya dan 

mengajak orang yang telah menumpahkannya untuk pergi bersamanya. Darah itu 

selalu mengalir datang meminta pertanggung jawaban. 

Selain sebagai simbol kehidupan, darah juga sebagai meterai yang 

menandakan persatuan dari sebuah ikatan.Hal ini nyata misalnya dalam upacara 

“kalok tua” (campur moke).Upacara ini dilakukan sebagai ikatan yang mendalam 

antara orang-orang yang tidak memilki hubungan kekeluargaan tetapi memilki 

hubungan baik dan ingin mengikat diri dalam persaudaraan yang tidak dapat 

dipisahkan secara turun-temurun. 
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Dalam upacara ini, kedua belah pihak akan mencampurkan darah mereka 

masing-masing dalam dua gelas moke yang ditambah dengan darah babi, 

menyatakan sumpah, menukar gelas moke dan meminumnya. Sejak saat itu 

mereka tidak boleh terlibat perselisihan apapun alasannya, karena mereka telah 

menjadi satu darah. Kalau terjadi masalah maka mereka akan mengalami kutukan 

yakni kematian atau dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah “mate loga”. 

Hal ini juga berlaku untuk keturunan mereka selanjutnya.Dengan demikian maka 

bagi orang Natakoli, darah dilihat sebagai simbol ikatan persatuan dan 

persaudaraan yang mendalam dan tak terpisahkan. 

Dalam upacara wawi dadi, darah babi sekali lagi dilihat sebagai meterai 

dalam persatuan suami-istri.Darah babi yang dioleskan pada leher kedua 

mempelai menjadi simbol ikatan yang tidak dapat dipisahkan karena mereka telah 

mengucapkan sumpah untuk sehidup semati yang dimeterai dalam darah.Suami-

istri yang telah dimeterai dalam darah itu, telah menjadi satu dalam darah dan 

tidak dapat dipisahkan lagi.hubungan mereka lebih kuat dan mendalam 

melampaui persaudaraan dalam tataran biologis yakni saudara dan saudari 

sekandung. 

3.3.2.4.2.3 Wua Ta’a (Sirih-Pinang) 

  Dalam kebiasaan perkawinan masyarakat Natakoli, dikenal dengan 

upacara penyerahan sirih pinang sebagai alat komunikasi. Dalam kehidupan setiap 

hari, sirih pinang dijadikan sebagai sarana pergaulan khususnya bagi para ibu.  

Sirih pinang merupakan media pergaulan yang paling elementer dalam kehidupan 

masyarakat setempat. 
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 Dalam upacara perkawinan, sirih pinang juga digunakan sebagai media 

komunikasi yang mempersatukan anatara kedua keluarga besar. Sebelum 

diadakan pembicaraan mengenai belis, kedua anggota keluarga besar akan duduk 

bersama untuk menikmati sirih pinang. Hal ini biasanya dikenal dengan ungkapan 

adat “ea wua tena merah wiwin, musung bako tena gahu ahang” (‘makan sirih 

pinang untuk memerahkan bibir, isap rokok untuk memanaskan rahang’). 

Selanjutnya dalam ritus wawi dadi, ketika keluarga besar dari pengantin pria (me-

pu) datang ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan ritus wawi dadi, 

saudari sulung (wine gete) akan membawa sirih pinang yang dibungkus dalam 

kain, untuk diserahkan kepada orang tua dari mempelai wanita. Menurut bapak 

Bernadus Bajo, sirih pinang yang dibawah saat upacara perkawinan khususnya 

dalam ritus wawi dadimemiliki arti khususyakni sebagai lambang ikatan 

perkawinan itu sendiri.Seperti sirih pinang kalau dimakan melebur menjadi satu, 

demikianpun kedua calon suami istri melebur menjadi satu ikatan. 

3.3.2.4.3Tokoh-Tokoh Yang Terlibat Dalam Ritus Wawi Dadi 

 Dalam ritus wawi dadi ada beberapa tokoh yang memilki peranan 

penting.Adapun tokoh-tokoh itu adalah sebagai berikut. 

1. Ata pulame (paman) 

 Dalam ritus wawi dadi, ata pulame (saudara laki-laki dari ibu si mempelai 

wanita) memilki peranan penting.Ata pulame memiliki peran untuk mengoleskan 

darah dan menyuapkan hati babi kepada kedua mempelai. Selain itu dia juga akan 

menyampaikan pesan atau nasihat kepada mereka dalam tuturan adat yang penuh 

makna. 
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 Menurut keyakinan masyarakat Natakoli, ata pulame memiliki peran 

penting karenaata pulame merupakan pemangku adat.Dia dapat memberikan 

berkat dan kutukan apabila para keponakan taat atau tidak taat padanya. Om atau 

ata pulame ini juga dalam bahasa setempat sering dikenal dengan “ata loka tung”. 

Loka tung berarti melepas dan menghantar. Sebutan ini didasarkan pada alasan 

bahwa meskipun ayah dan keluarganya yang melahirkan dan membesarkan anak-

anak, namun jika ata pulame tidak melepaskan dan menghantarkan saudarinya 

kepada mereka maka kehidupan baru tidak mungkin tercipta.Dalam posisi yang 

demikian, ata pulame juga diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat 

perlindungan yang aman bagi keponakan-keponakannya dari gangguan-gangguan 

dunia atau kekuatan gaib. Hal ini nyata misalnya, ketika salah satu dari 

ponakannya mengalami sakit dan tidak dapat disembuhkan meskipun telah 

diusahakan dengan berbagai cara, maka mereka akan pergi kepada ata pulame dan 

dia akan menyembelih seekor babi dan mengoleskan darah babi pada orang yang 

sakit itu sebagai tanda pendinginan sekaligus perlindungan darinya. 

Adapuntuturan yang akan diiungkapkan oleh ata pulame pada saat itu adalah 

sebagai berikut. 

 

au ata pulame loka tung,  ‘Saya om yang melepas dan menghantar’ 

au eti ba’a nora kabor baling bura,  ‘ Saya membawa buah kelapa muda’ 

mai blatan biran ba’a tebo aun  ‘Datang mendinginkan dan menyejukkan 

      tubuhmu’ 

dadi au di wa’in wawa hama tana, ‘Sehingga kakimu kembali menginjak tanah’ 

matan reta telan wulan   ‘Matamu kembali menatap bulan’ 
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ita ea te wawi    ‘Kita makan daging babi’ 

tinu te tua    ‘Minum moke’ 

 

ea te daha    ‘Makan nasi’ 

tinu te linok    ‘Minum air’  

 

Ulit aun beti    ‘Kulitmu nyeri’ 

ama aun blara    ‘Badanmmu sakit’ 

ko ulit di odi eo beti etin              ‘Tapi kulitmu tidak nyeri selamanya’ 

ama aun die o blaran dabak  ‘Badanmu tidak sakit tanpa akhir’ 

Gahu nair napa nawar    ‘Sakit dan pilek’ 

poi molong gebu anin   ‘Hanya karena kabut dan angin’ 

loning au ata pulame    ‘Sebab saya om-mu’ 

au eo wan lalan  ora au   ‘ saya tidak berbicara yang buruk tentang kamu’ 

  

 Tuturan di atas menunjukkan bahwa pulame sebagai dia yang 

melepaskansaudarinya sebagai yang menghadirkan kehidupan baru bagi 

keponakan-keponakannya.Kehidupan itupun berakhir jika dia mengijinkannya, 

jika kematian itu semata-mata merupakan kemauan dari setan duniawi atau 

kekuatan gaib. 

 Dalam ritus wawi dadi, ata pulame sekali lagi dalam peranannya sebagai 

ata loka tung, memiliki tugas untuk menyuapkan hati babi kepada kedua 

mempelai. Dia bertugas menyuapkan hati babi karena pulame dilihat sebagai 
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orang yang menyerahkan agen yang mendatangkan kehidupan yakni ibu.Hal ini 

pun dilukiskan dalam bahasa adat sebagai berikut. 

wue bua     ‘Kakak melahirkan’ 

ganu wari ga’e    ‘ Bagai adik menggendong’ 

ko ra’ik ganu ata pulame e’o loka ‘Tapi kalau om tidak melepaskan’ 

wue e’o bua    ‘Kakak tidak melahirkan’ 

wari e’o ga’e     ‘Adik tidak menggendong’ 

loning ata pulame e’o loka  ‘Sebab jika om tidak melepaskan’ 

ia te ata winen  w’ae bu’an             ‘Maka saudarinya tetaplah seorang gadis’ 

 

2. Orang tua Kedua Mempelai 

 Selain ata pulame, tokoh yang juga memiliki peranan penting dalam 

proses pelaksanaan ritus wawi dadi adalah orang tua kedua mempelai. Orang tua 

mempelai pria maupun wanita memiliki peranannya masing-masing.Orangtua 

mempelai wanita berperan menyampaikan tuturan adat yang berisi nasihat, 

harapan, sekaligus peneguhan sebagai ungkapan penyerahan anak gadis mereka 

kepada keluarga mempelai pria.Adapun nasihat tersebut tertuang dalam tuturan 

sebagai berikut. 

 

Ma sai tahi blino lalang woer        ‘Pergilah laut jernih, jalan terbuka’ 

talit e’o dagir wa’in                            ‘Tali tidak melilit di kakimu’ 

karang e’o kaet alan                          ‘Ranting tidak tersangkut di rambutmu’ 

 

Ma moni beli ata wisung ‘Pergi menyapuwisung orang’ 
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moni beli ata wisung pitu             ‘Sapulah tujuh wisung orang’ 

ma orok beli ata wangar  ‘Pergi bersihkan halaman orang’ 

orok beli ata wangar walu                    ‘Bersihkan delapan halaman orang’ 

 

Ma tati beli ata napun   ‘Pergimembersihkan kali orang’ 

napun naha getur detun              ‘Kali harus menjadi dataran’ 

 

napun leman di dadi rata                     ‘Kali yang dalam menjadi rata’ 

wolon gahar di dadi potat  ‘Bukit yang tinggi jadi hilang’ 

 

Ma bua buri ganu wetan              ‘pergi melahirkan seperti jewawut’ 

deri le’u nete etin benun              ‘Menduduki seluruh lorong’ 

Tena nian poa ami duru muhun   ‘Supaya siang hari kami menunjuk betina’ 

duru naha muhun mitan              ‘Menunjuk harus betina hitam’ 

 

ma ga’e teto ganu atong              ‘Pergi gendong taburkan bagai bunga bayam’ 

gera le’u nete oan noran  ‘Berdiri di seluruh gang’ 

ia na ami batu dena ‘ler               ‘Sehingga kami dapat bersandar ketika tumbang’ 

ami ‘ela dena kadang   ‘Tempat kami beralas ketika jatuh’ 

Ma himo inang nora li’ar m’emek  ‘Pergi terimalah ibumu dengan suara halus’ 

ma tangar amang waen lopa du’an ‘Pergi perhatikan ayah dengan wajah senyum’ 

Ma jata kapa, moru lorun                   ‘Pergi memintal dan menenunlah’ 

sapu la’in    ‘menyelimuti suami’ 

lobe men    ‘memakaikan anak’   

Ma mora wue wari sawe   ‘Bersama seluruh sanak saudara’ 
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kamang mogam ‘waten ha  ‘Semoga selalu bersatu hati’ 

Ma sai gawi sai                          ‘Pergilah, berlangkahlah’ 

lopa hulir mora ami   ‘Janganlah lupakan kami’ 

  

 Setelah mengungkapkan tuturan di atas, orangtua si gadis akan mencium 

anak mereka dan selanjutnya menyerahkannya kepada orangtua dari mempelai 

pria. Di sisi lain, orangtua dari mempelai pria menerima mempelai wanita yang 

telah diserahkan oleh orangtuanya kepada mereka dengan mengungkapkan tuturan 

adat sebagai berikut. 

E mai e bawo,    ‘Datanglah, kemarilah’ 

ami inan ata dulak buan   ‘Kami ibu yang melahirkan’ 

himo au nora li’ar m’emek,  ‘Menerimamu dengan suara halus’ 

 

ami amang ata ‘loran ga’e  ‘Kami bapa yang menggendong’ 

te’ar au nora waen to   ‘Menyambutmu dengan muka tersenyum’ 

 

Mai deri sa’i gi’it meti lepo,  ‘Mari duduk menetap menyokong rumah’ 

mai gera sai mangan ‘ler woga.     ‘Mari berdiri menyanggah rumah’ 

 

 Setelah mengucapkan tuturan ini, orangtua dari masing-masing mempelai 

akan berjabatan tangan. Orang tua mempelai pria menyerahkan sejumlah uang 

kepada orang tua mempelai wanita. Sebagai balasannya, mereka akan menerima 

sarung. Kemudian, orang tua mempelai pria dan kedua mempelai akan berpamitan 

dengan semua yang hadir dalam upacara tersebut dimulai dari pemasak (ata hapu 

unu, perang pradang) sampai kepada juru bicara (delegasi). Setelah berpamitan, 

rombongan me-pu bersama mempelai wanita pulang ke rumah mempelai pria. 

3. A’a Gete (Saudari Sulung dari Bapak)   
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 Saudari sulung ayah (a’a gete) memiliki peranan sebagai penghantar 

pengantin memasuki kamar pengantin (ola unen). Dalam kebiasaan masyarakat 

setempat a’a gete mendapat tempat istimewa karena dia adalah orang yang 

memiliki andil dalam pembelisan ibu dari pengantin wanita yang menjadi sumber 

kehadiran pribadi baru yakni sang mempelai wanita itu sendiri. Karena jasa-

jasanya inilah maka dalam ritus wawi dadi, a’a gete memiliki hak untuk 

mendapatkan belis sebagai suatu bentuk pembalasan. 

4. Wine Gete (Saudari Sulung Mempelai Pria) 

 Winegete berperan mendampingi kedua mempelai selama proses ritual 

perkawinan adat mulai dari saat pertunangan sampai wawi dadi. Saat pelaksanaan 

ritus ini, ketika rombongan keluarga mempelai pria datang ke rumah mempelai 

wanita, saudari sulung bersama kedua mempelai akan berjalan di depan 

rombongan bersama kedua mempelai dengan membawa dua ekor ayam (jantan 

dan betina) serta sekeranjang sirih pinang.  

 Wine gete juga akan duduk bersama pengantin dan menyaksikan seluruh 

rangkaian upacara selama ritus wawi dadi. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa 

wine gete adalah harapan atau sebagai tempat bertopang bagi kedua mempelai 

dalam menjalani bahtera rumah tangga mereka. Peran wine gete ini dilukiskan 

dalam tuturan adat sebagai berikut: “wine sikeng, kera ‘ler, ami batu dena ‘ler, 

ami ‘ela dena kadang” (‘saudari penopang, ipar penyangga, tempat bersandar 

ketika kami tergelincir, tempat beralas ketika kami jatuh’).  

 Tuturan adat di atas berakar dari kesadaran masyarakat setempat bahwa 

menjalani kehidupan berkeluarga bukanlah suatu hal yang mudah.Ada banyak 
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tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi.Dalam mengatasi semua persoalan 

itu saudari adalah orang pertama yang memiliki tugas membantu saudaranya.Ia 

sebagai tempat bersandar dan berharap. Selain itu, saudari sulung juga memiliki 

kewajiban untuk mengambil bagian dalam pembelisan saudaranya. Dalam hal ini 

ia akan menyerahkan belis berupa kuda, uang atau emas kepada tanta sulung dari 

mempelai wanita sesuai permintaan dan akan dibalas dengan babi dan 

sarung.Bagian ini dikenal dengan istilah wu’un a’a wine.Wine gete inilah yang 

selanjutnya akan berperan sebagai a’a gete pada ritual perkawinan adat dari anak 

gadis saudaranya nanti. 

  

  

 


