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BAB III 

ORANG BATAK DAN ULOS 

Ulos adalah kain yang berguna dalam kegiatan resmi 

masyarakat Batak dan adat Batak, maka akan diberi 

deskripsi sosial-historis kejadian orang Batak dan ulos, serta 

hubungannya dengan pranata sosial orang Batak. Dalam hal 

itu pengertian-pengertiannya yang bersifat lokal mengenai 

hal tersebut di dalam lingkup kebudayaan dan masyarakat 

Batak yang berasal dari Tapanuli - Sumatera Utara.  

Kemudian dilihat penerapannya yang relevan dengan orang 

Batak sekarang. 

 
III.1. Gambaran Umum Orang Batak. 

1. Kejadian Orang Batak.        

Menurut abstraksi berdasarkan kepustakaan, serta 

diskusi dengan kelompok-kelompok Batak Toba di Jakarta, 

mengenai asal mula orang Batak terjadi campur baur antara 

cerita tentang keadaan formal dengan cerita Batak (folklore) 

atau mitos.  Meskipun demikian dipandang perlu untuk 

diketahui di masa kini sebagai pengetahuan adanya 
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pengaruh dari kebudayaan Batak. Di samping itu ada istilah 

tertentu yang masih berkembang sampai sekarang. Namun 

juga disadari bahwa, keabsahan atau validitas penemuan 

penelitian bergantung pada bukti-bukti. Hal itu berhubungan 

dengan tiga pokok mengenai kejadian orang Batak sebagai 

berikut.  

Pertama, kejadian orang Batak melalui seorang putri 

surga yang bernama siboru Daek Parujar sebagai ciptaan 

debata mulajadi na bolon. 
 
Alkisah, nenek moyang Batak adalah seorang putri 
surga bernama Siboru Daek Parujar. Oleh Debata 
Mulajadi Nabolon dikawinkan dengan raja Odap-
odap, juga berasal dari surga. Dari perkawinan 
mereka lahir anak kembar bernama raja Ihat Manisia 
dan Boru Ihat Manisia (perempuan). Kemudian 
berdua menikah dan melahirkan raja Miok-miok, 
Patundal na begu dan Siaji lapas-lapas. Eng Banua 
mempunyai tiga anak bernama Si Raja Bonang-
bonang, Si Raja Atseh, dan Si Raja Jau.1   

                                                            
1 Bungaran Antonius Simanjuntak, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak 

Toba hingga 1945 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 78-79, 93. 
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 Hal itu dalam literatur yang lainnya menyebutkan mitologi 

Batak tentang mulajadi na bolon adalah dewa sebagai 

pencipta orang Batak mula-mula.  

Orang Batak adalah keturunan dewa. Hal itu 
bersumber dari mitologi Batak tentang mulajadi na 
bolon adalah dewa sebagai pencipta orang Batak 
mula-mula, yang berpusat di desa mula-mula orang 
Batak bernama si Anjur mula-mula, terletak di kaki 
gunung pusuk buhit (puncak bukit) di bagian barat 
pulau Samosir.2  

 
             Kedua, orang Batak adalah keturunan Si Raja Batak. 

Dalam hal ini Si Raja Batak menjadi cikal bakal keturunan 

orang-orang Batak. 

Dari anak si Raja Bonang-bonang bernama Guru 
Tantan Debata, lahir anaknya bernama si Raja Batak, 
yang menjadi cikal bakal keturunan orang Batak. 
Anak si Raja Batak ada dua orang yaitu, Guru 
Tateabulan dan si Raja Isumbaon. Dari kedua 
keturunan itu lahir marga-marga di tanah Batak 
sampai sekarang. Keturunan Guru Tateabulan 
muncul marga Lontung. Keturunan Raja Isumbaon 

                                                            
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan 

Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Ungkapan Tradisional sebagai Sumber 
Informasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara (Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 10-11. 
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muncul marga Sumba. Kedua kelompok merupakan 
induk marga Batak.3 

 
Ketiga, penciptaan orang Batak ibarat menenun ulos. 

Penjelasan ini menafsirkan bahwa asal mula orang Batak 

sama dengan ulos. 

Kisah asal mula orang Batak yaitu, seorang pemintal 
menciptakan bumi. Ia membantu pemintal itu adalah 
Dewa Maha Tinggi, Asal mula dari segala asal mula, 
Mula Jadi na Bolon. Pemintalan benang memainkan 
peran kunci dalam penciptaan dan bumi bagaikan 
kain selesai ditenun.4  

 
Dari penjelasan-penjelasan di atas mengenai 

kejadian orang Batak merupakan gagasan-gagasan dalam 

mitos, cerita orang Batak atau folklore yang diangkat dari 

kebudayaan Batak. Walaupun kemudian digunakan dasar 

dan alat untuk mensahkan asal mula orang Batak, 

keturunannya dan ulos. Selain itu ditandai oleh pola yang 

bersifat tidak formal. Unsur waktu juga dapat dilihat sebagai 

                                                            
3 Bungaran Antonius Simanjuntak, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak 

Toba hingga 1945, 93. 
4 Sandra Niessen, Rangsa Ni Tonun, Sebuah Naskah tentang Tenun--

Menenun (Belanda Oosterbeek: Bergoord Publishing, 2013), 12.  
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medium tempat proses dan kejadian orang Batak 

berdasarkan eksistensi sebuah masyarakat Batak. “Fakta 

orang Batak sudah ada di tanah Batak dan mereka sudah 

beratus tahun tinggal di wilayah itu, sehingga juga sudah 

dikenal oleh dunia luar.”5 Pendapat ini adalah sahih, sebagai 

informasi yang dapat diamati pada masa sekarang. Hal itu 

bahkan telah dikenal oleh dunia luar. Kenyataan ini direkam 

dalam sejarah umum, khusus di Indonesia. Karena sejarah 

Batak telah demikian tua dan di dalam usia begitu tua suku 

bangsa ini telah banyak diperbincangkan oleh bangsa-

bangsa asing.  

Penulis terkemuka Marcopolo (1321) dan penulis 
Cina di zaman Dinasti Ming, juga penulis Arab banyak 
membicarakan orang Batak melalui tulisan-tulisan 
tentang Barus, Pansur, zaman sebelum Belanda 
datang dan menguasai Indonesia sejak VOC 1602.6 

 
Demikian juga pada masa kedatangan penjajah pada 

abad ke-14 orang-orang Barat mulai sangat aktif menyelidiki 

pusat sumber kapur barus. Dan melalui penelitian-penelitian 

                                                            
5 Ibid., 26, 40. 
6 Ibid., 35-40. 



97 
 

di tanah Batak, baik wilayah, geologi, bahasa dan 

kebudayaan, struktur sosial, maupun hasil bumi dan mineral, 

maka tanah Batak semakin terbuka ke dunia luar. Semakin 

intensif lagi setelah Belanda menguasai wilayah tersebut. 

Penelitian dan penulisan orang-orang Eropa juga memberi 

bukti tanah Batak sudah dikenal sejak dahulu kala oleh 

bangsa-bangsa asing.  

Surat keputusan komisaris Jenderal pemerintah 
Hindia Belanda tanggal 11 Oktober 1833, No. 310 
maka distrik Batak resmi didirikan. Di dalam 
keputusan itu disebutkan distrik berbatas di selatan 
sampai ke Rao, di utara sampai ke Singkil. Di bagian 
barat sampai ke laut, di timur sampai di mana 
kekuasaan Belanda dapat diperluas.7 
 

Sesudah itu dengan kedatangan para misionaris dan 

zendeling untuk mengembangkan agama Kristen, yang juga 

berkenaan dengan pemerintah Hindia Belanda dengan 

pengembangan agama.  

                                                            
7 M. Joustra, Batakspiege (Leiden: Uitgaven van Het Bataksch Institut, 

1910), yang dikutip oleh Bungaran Antonius Simanjuntak dalam buku Struktur 
Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945, 40. 
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Pemerintah menguasai satu daerah dulu sebelum 
permohonon zendeling mengembangkan agama di 
wilayah itu dikabulkan. Setelah ada jaminan bahwa 
para pengembang agama akan selamat di dalam 
melakukan tugasnya, baru diberi izin. 

 
2. Wilayah dan Pembagian Suku-suku.      

Keadaan Tanah Batak yang luas oleh Belanda dibagi-

bagi menjadi wilayah lebih kecil, yaitu residensi-residensi 

sesuai dengan kepentingan pemerintahan. Kemudian sisa 

wilayah keresidenan Tapanuli menjadi tanah Batak. 

Pembagian wilayah ciptaan Belanda itu menjadi dasar 

pemerintah Indonesia untuk membagi lagi menjadi tiga 

kabupaten ada sampai sekarang yaitu, Tapanuli Utara, 

Tengah dan Selatan (sebelum pemekaran). “Jika dilihat dari 

segi tempat-tempat dihuni oleh suku-suku Batak lain, maka 

tanah Batak  meliputi wilayah terbentang antara kota Singkil 

(sekarang) sampai ke teluk Aru di pantai timur laut Daerah 

Istimewa Aceh. Kemudian antara sungai Barun di pantai 
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bagian timur sampai kota Airbangis berbatasan dengam 

propinsi Sumatera Barat.”8 

Tanah Batak yang di waktu sekarang menjadi 

wilayah-wilayah tempat tinggal dari suku bangsa Batak 

dengan enam sub-sukunya yaitu, Batak Angkola, Karo, 

Mandailing, Pakpak, Simalungun dan Toba.  

Batak Karo, di bagian utara Danau Toba. Batak 
Pakpak atau Dairi di bagian barat Tapanuli. Batak 
Simalungun di timur Danau Toba. Batak Toba di 
tanah Batak pusat dan di utara Padang Lawas. Batak 
Angkola di Angkola, Sipirok, Padang Lawas tengah 
dan Sibolga bagian selatan. Batak Mandailing di 
Mandailing dan Padang Lawas bagian selatan.9 
 

Dalam hal itu pembagian wilayah membentuk dialek dan 

marga, serta kedaulatan adat di antara masing-masing sub-

                                                            
8 Bungaran Antonius Simanjuntak, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak 

Toba hingga 1945, 10, 20. 
9 Ibid., 18. Ada juga pada sumber data Badan Pusat Statistik, Peta Indeks 

Wilayah 2010 Provinsi Sumatera Utara (Jakarta: Badan Pusat Statistik, Jakarta – 
Indonesia, 2010), 2. Wilayah tempat tinggal orang Batak ialah Kabupaten 
Tapanuli Utara, Tengah dan Selatan yaitu pada wilayah berbatasan dengan 
Kabupaten Simalungun, Karo dan Aceh Tenggara arah Utara. Kabupaten 
Simalungun, Asahan dan Labuhan Batu arah Timur. Di sebelah Selatan 
berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat 
terletak Lautan Hindia. 
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suku Batak. Penyandangan marga dari nama nenek 

moyang, merupakan ciri kelompok memiliki atribut sama 

atau hubungan dengan pihak sama pada enam sub-suku 

Batak.  

3. Kekerabatan Marga.          

Sehubungan dengan kejadian orang Batak yang 

mula-mula  dari keturunan si Raja Batak, yang kemudian 

juga dipandang sebagai “dua moiety dari dua anak si Raja 

Batak diberi nama Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon 

muncul marga-marga di tanah Batak sampai sekarang.”10 Ini 

berarti bahwa hal tersebut telah umum bagi orang Batak 

bahwa, adanya marga lebih dahulu dari hal yang lainnya. 

Kemudian mereka dapat membentuk pola sistem sosial yang 

bersifat resmi serta adat istiadat dan pranata untuk 

mengatur hubungan sosial dan kegiatan resmi masyarakat 

Batak dan adat istiadat Batak berdasarkan struktur marga. 

 Meskipun demikian mengenai kapan mulai 

munculnya struktur marga di kalangan orang Batak tidak 

                                                            
10 Bungaran Antonius Simanjuntak, Struktur Sosial dan Sistem Politik 

Batak Toba hingga 1945, 93. 
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diketahui dengan pasti. “Menurut cerita asli rakyat Batak, 

debata mulajadi sendiri menetapkan hal itu.”11 Ada 

pandangan mengenai nama-nama Guru Tatea Bulan dan 

Raja Isumbaon sebagai bapak pertama marga-marga di 

kalangan Batak. Karena sebelum itu belum ada induk marga, 

hanya satu moyang yaitu Si Raja Batak. Dalam hal ini 

masyarakat Batak sebagai masyarakat terisolasi 

menciptakan identitas atau jati diri dan alat untuk 

mensahkan berbagai marga yang timbul kemudian.  

Juga marga sebagai identitas pada silisilah atau garis 

keturunan, yang berfungsi sebagai adat untuk hubungan 

sosial, sehingga juga untuk mengatur perkawinan. Akan 

tetapi perkawinan antara orang Batak dalam satu marga 

dilarang dan dipantangkan. Oleh karena itu marga 

sehubungan dengan dongan sabutuha (satu perut asal, satu 

asal keturunan, teman semarga) dalam dalihan na tolu. 

Dengan demikian secara otomatis seorang yang dilahirkan di 

                                                            
11 Wasinton Hutagalung, Adat taringot tu pardongan saripean di halak 

Batak (Djakarta: Penerbit Pustaka nv, 1963, 17) yang dikutip oleh Bungaran 
Antonius Simanjuntak, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 
1945, 80. 
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dalam satu keluarga marga akan memperoleh marga itu, 

dan karena orang Batak menganut paham garis keturunan 

bapak (patrilineal), maka dengan sendirinya juga marga 

berdasarkan garis bapak. Hal itu memberi gambaran tentang 

“marga sebagai kelompok kekerabatan Batak, yang 

mempunyai kakek bersama, atau mereka adalah keturunan 

dari seorang kakek bersama menurut perhitungan garis 

patrilineal.”12 “Keturunan dari orang Batak, baik anak 

perempuan maupun anak laki-laki meneruskan marga 

ayah.”13  

Berdasarkan pengamatan khusus pada orang-orang 

Batak Toba di Jakarta, marga dipakai di belakang nama diri, 

di mana pun mereka berada marganya selalu dipakai.  Di 

samping itu marga merupakan sapaan atau panggilan dalam 

hubungan sosial orang Batak. 

Marga dalam hubungan sosial sebagai dongan 
sabutuha (saudara semarga) dengan panggilan 

                                                            
12 Edward Brunner, “Kerabat dan Bukan Kerabat” dalam T. O. Ihromi, 

(ed.), Pokok-pokok Antroplogi (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 159. 
13 Bungaran Antonius Simanjuntak, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak 

Toba hingga 1945, 100. 
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ampasa, marhula-hula, lae, tulang, namboru (adik 
perempuan ayah atau bibi), amangboru, makela  
(suami dari adik ayah/Oom), bapatua, amanganggi, 
bapauda atau amanguda (abang atau adik dari ayah). 
Ito/boto (kakak/adik), pariban atau boru tulang (putri 
dari saudara laki-laki ibu).”14  
 

Deskripsi marga tersebut di atas menunjukkan 

bahwa marga sudah terlebih dahulu ada, karena orang 

Batak sudah mempunyai marga kesatuan didasarkan pada 

struktur masyarakat. Kemudian terjadi perkawinan, maka 

dengan sendirinya orang Batak mengatur pola hubungan 

sosial berdasarkan marga dan perkawinan, yang dalam 

konteks ini orang Batak membentuk dalihan na tolu.   

  
4. Pranata Sosial Orang Batak. 

Penjelasan di atas memberi gambaran tentang 

marga sebagai adat untuk hubungan sosial, yang juga 

berdasarkan pada struktur masyarakat Batak. Pada konteks 

itu orang Batak menyelaraskan pengertiannya pada struktur 

masyarakat Batak yang terdiri dari tiga unsur dan juga alat 

                                                            
14N. Siahaan, Sedjarah Kebudayaan Batak. Suatu Studi Tentang Suku 

Batak (Toba – Angkola  Mandailing – Simelungun – Pakpak ), 17. 
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memasak orang Batak yang dinamakan dalihan. Bungaran 

Simanjuntak menulis sebagai berikut.  

Ada tiga unsur dalam struktur masyarakat Batak dan 
juga alat memasak orang Batak dinamakan dalihan 
yang mempunyai tiga kaki, maka orang Batak senang 
dengan analogi itu menyelaraskan hubungan sosial 
dengan alat memasak tersebut. Tiga unsur 
masyarakat Batak merupakan unsur kehidupan Batak 
dan dalihan memberi kehidupan seperti makanan 
yang dimasak di atas dalihan. Karena itu dalihan na 
tolu dilambangkan tiga elemen.15 

 
R. Gultom mengemukakan bahwa, “tungku terdiri dari tiga 

batu disusun melingkar, tingginya kira-kira 25 cm. Dari 

celah-celah batu itu dimasukkan kayu bakar. Ketiga batu itu 

berfungsi menopang periuk atau kuali.”16 Guntur Tarigan 

sendiri menulis sebagai berikut.   

Di dalam adat hubungan antara ketiganya tidak 
dapat dipisahkan, menyusupi aspek-aspek kehidupan 
secara mendalam, menentukan kewajiban-kewajiban 
serta hak-hak di dalam masyarakat, hukum, upacara, 

                                                            
15 Bungaran Anthonius Simanjuntak, Struktur Sosial Politik Batak Toba 

hingga 1945, 106-107. 
        16 R. Gultom, Paper: “Mengenal Kebudayaan Batak Selayang” (tp, 1996), 3. 



105 
 

bahkan pada dahulu mengandung arti penting dalam 
kehidupan politik dan ekonomi.17 
 
Itu berarti dalihan na tolu menjadi acuan bersama 

bagi masyarakat Batak. “Dalihan na tolu sebagai simbol 

masyarakat Batak yaitu, pihak pemberi istri dilambangkan 

sebagai hula-hula, sedangkan pihak penerima istri disebut 

boru. Orang semarga dinamakan dongan sabutuha.”18 

“Orang Batak Toba, Angkola, Mandailing, Pakpak 

menamakan dalihan na tolu, orang Batak Karo menamakan 

Sangkep si telu. Batak Simalungun menamakan tolu 

sahundulan.”19 Dalam hal itu  dapat diuraikan dalam bahasa 

masing-masing sebagai berikut.  

1) Kelompok marga dari pemberi istri atau marga istri atau 

ibu berasal yakni, hula-hula – Toba; kalimbubu - Karo; 

                                                            
        17 Guntur Tarigan, “Struktur Sosial dan Organisasi Sosial Masyarakat 
Simalungun” dalam R. Gultom, Mengenal Kebudayaan Batak Selayang Pandang 
(tp, 1994), 3-4.  

18 Ibid. 
19 Tim Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Ungkapan 

Tradisional sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara 
(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 11-12. 
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kula-kula - Pakpak; Mora - Angkola, Mandailing; 

tondong – Simalungun.  

2) Kelompok marga penerima istri yang disebut boru - 

Toba; anak boru – Angkola; Mandailing; Simalungun; 

anak beru - Karo; berru – Pakpak.  

3) Kelompok marga mempunyai satu nenek moyang, atau 

satu keturunan (satu marga)  yang disebut dongan 

sabutuha – Toba; kahangi – Angkola; Mandailing; 

Pakpak; Simalungun; sembujak, senina – Karo. 

 

Batak Kelompok  
I 

Kelompok  
II 

Kelompok 
III 

Simbol 

 

Angkola, 
Mandailing 

 
Kahanggi 

 
Mora 

 
Boru 

 
 

Dalihan na tolu Pakpak Saboltek Kula-kula Beru 

Toba Dongan sabutuha Hula-hula Boru 

Karo Sembuyak Kalimbubu Anak beru Sangkep si telu 

Simalungun Sanina Tondong Anak boru Tolu sahundulan 
1)  

 
Untuk itu ketiga kelompok itu dapat disebut 

golongan fungsional, karena kedudukan itu masing-masing 

mempunyai fungsi dalam kegiatan yang bersifat resmi 

masyarakat Batak dan adat Batak. Dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut menyatakan lengkap jika tiga golongan fungsional 
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itu berperan serta sesuai dengan fungsinya. Dengan 

demikian, hal itu merupakan sistem yang menjadi wahana 

yang memungkinkan orang Batak untuk berinteraksi dengan 

anggota-anggotanya dalam adat Batak dengan pranata yang 

bersifat resmi.  

Itu berarti dalihan na tolu menjadi unsur penting 

bagi orang Batak bertindak menurut norma khusus dari 

pranata dalihan na tolu, juga norma khusus dari peranan 

dalam pranata itu.  Richard Sinaga menulis: “struktur sosial 

Batak menyatakan bukan kasta. Seorang berperan hula-hula 

pada satu situasi acara adat, pada acara adat lain bisa saja 

sebagai boru. Demikian juga seorang sebagai boru pada satu 

acara adat, bisa saja berperan sebagai hula-hula pada acara 

adat lain.”20 Dalam hal itu maka peranan dalam dalihan na 

tolu yang bersifat tidak statis melainkan dinamis. Demikian 

juga bukan dalam bentuk skema terisi dengan pimpinan 

atau pengurus dan anggota, melainkan didasarkan pada 

marga diri dan perkawinan untuk menentukan peranannya 

                                                            
        20 Richard Sinaga, Kamus Batak Toba – Indonesia (Jakarta: Dian Utama dan 
Kerabat, 2008), 84. 
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dalam dalihan na tolu. Hubungan antara marga diri dengan 

perkawinan merupakan peranan hula-hula sebagai 

penyelenggara adat Batak.  

                                                                                                                                                      
III.2. Gambaran Umum Ulos. 

1. Kejadian Ulos. 

Ada banyak cerita tentang fenomena atau kejadian 

ulos berhubungan dengan kejadian orang Batak. Di 

antaranya menurut abstraksi berdasarkan literatur yang 

memuat asal mula tenun dan cara menenun dalam 

kebudayaan Batak, sehingga dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

Pertama, tentang asal mula pertenunan sebagai 

pekerjaan nenek moyang Batak.  

Konon si boru Deak Parujar, adalah seorang puteri 
bataraguru terus bertenun siang dan malam selama 
bertahun-tahun, pekerjaan tenunan tidak selesai. Hal 
ini ia lakukan untuk menghindari perkawinannya 
dengan si tuan ruma uhir, tuan ruma gorga, putera 
mangalabulan. Oleh karena itu mulajadi na bolon dan 
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bataraguru menjadi sangat marah kepada si boru 
Deak Parujar, lalu merusak rumah tenunnya.21 

 
Penjelasan itu memberi gambaran pertenunan bersifat daya 

cipta untuk ulos dengan cara ditenun. 

Kedua, asal mula pertenunan di awal peradaban 

orang Batak. Hal itu adalah pekerjaan yang diberikan kepada 

nenek moyang orang Batak.  
 

Asal mula pertenunan yakni ketika si boru Sopak 
Panaluan menjelang remaja diberikan peralatan 
tenun oleh ayah si raja Purbalaning guru setia bulan. 
Ketika alat pertenunan diserahkan berkatalah si raja 
Purbalaning guru setia bulan kepada puterinya: Ima 
da inang boru Sopak Panaluan, nion ma ula-ula 
tinonun asa ho mulani partonunan. (Artinya, Anakku 
boru Sopak Panaluan, inilah alat-alat tenun, supaya 
kamu asal mula pertenunan).22 

 
Penjelasan itu memberi gambaran menenun merupakan 

bagian dari kebudayaan Batak sebagai mulanya.  

                                                            
21 A. B. Sinaga, “Dalihan na tolu dijamin oleh dewata benua atas,”Dalihan 

na tolu, No. 7, h. 9. 
22 M. Hutasoit, Ruhut panurathon di hata Batak dohot turi-turian, 28-29 

dan Dalihan na tolu, No. 2, h. 25. 
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Ketiga, asal mula ulos terkait dengan tenun menenun 

dalam awal paling purba dari budaya Batak.  

Si boru Daek Parujar, dewi pertenunan Batak meniti 
benang kapas pintalan tangan sendiri. Ia mampu 
bertahan ketika mara bahaya di lautan tak 
bersahabat nun di bawah dan menciptakan 
lingkungan pemukiman bangsa Batak di bumi. Dia, 
kapas dan pertenunan terkait dengan awal mula 
paling purba dari budaya Batak. Kapas dan sang dewi 
sendiri merupakan penengah antara dunia tengah 
dengan asal mula paling awal yakni dunia atas 
tempat para dewa.23 

 
Penjelasan ini memberi gambaran imajinasi mengenai 

seorang leluhur perempuan Batak berada di dua dunia 

sekaligus yaitu; dunia manusia dan dunia mitos. Dia 

mengejawantah dan mewakili asal mula spiritual dan asal 

mula fisik tenun-menenun ulos. 

Deskrispi tentang kejadian ulos itu berkenaan dengan 

mitos, maka juga mengandung penafsiran tentang asal usul 

semesta alam, manusia dan suku bangsa Batak. Hal itu 

seolah-olah terungkap dengan cara gaib sebagaimana sifat 
                                                            

23 Sandra Niessen, Rangsa Ni Tonun;Sebuah Naskah tentang Tenun-
menenun (Belanda Oosterbeek: Bergoord Publishing, 2013), 43.  
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dari mitos itu sendiri. Namun demikian penafsiran terhadap 

ulos itu yang dipandang bersumber dari lingkungan lokal 

kebudayaan Batak, oleh karena itu dapat dilihat munculnya 

mengenai ciri ulos dengan cara ditenun oleh orang Batak. 

Dalam hal itu menenun ulos dengan peralatan dalam latar 

kebudayaan Batak. Oleh karena itu ulos adalah selembar 

kain tenunan, yang sangat mungkin telah ada sejak dahulu 

dalam kehidupan orang Batak. Di samping itu istilah yang 

tersedia dalam bahasa Batak pada ulos itu mengandung 

makna kata tentang tenun-menenun. “Ulos adalah sama tua 

dalam kurun waktu dengan peradaban Batak, sehingga ia 

menyertai kehidupan orang Batak.”24 

 
2. Fungsi. 

Deskripsi munculnya ulos berdasarkan konteks sosio-

historis masyarakat Batak yang melahirkannya,  maka ulos 

adalah bagian dari kehidupan orang Batak sejak dahulu.  

“Ulos adalah selembar kain tenunan khas Batak dengan pola 

                                                            
24 Sugiarto Dakung, Ulos (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981/1982), 39.  
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dan ukuran tertentu di mana kedua ujungnya berjuntai 

panjang. Kain ini awalnya berfungsi untuk melindungi tubuh 

dan selalu dikerjakan oleh perempuan dengan menggunakan 

kapas.”25  

Ulos adalah pakaian sehari-hari bagi laki-laki dan 
perempuan-perempuan Batak. Perempuan Batak 
menggunakannya untuk menutup tubuh dari bagian 
dada sampai batas kaki dan bagi laki-laki Batak 
menggunakan untuk bagian pinggang sampai batas 
kaki. Cara membuat ulos adalah  ditenun, dalam 
bahasa Batak adalah ulos.26  
 

Dalam hal-hal tersebut maka ulos telah menunjukkan tanda 

lahiriah yang mudah dilihat dalam kehidupan orang Batak di 

tanah Batak.  

Setelah wilayah Batak memiliki hubungan terbuka 

dan juga sangat intensif dengan bangsa Barat dan Timur dari 

luar daerah Tapanuli, maka hal ini mempengaruhi sikap dan 

cara berpikir orang Batak. “Menurut dokumen tua, orang 

Batak telah melakukan hubungan dagang dengan dunia luar 

                                                            
25 Sandra A. Niessen, Batak Cloth and Clothing. A Dynamic Indonesia 

Tradition (New York: Oxford University Press, 1993), 51. 
26 Ibid. 
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sejak berabad-abad lampau.”27 Salah satu perubahan yang 

terjadi adalah bahwa tidak lagi digunakan ulos sebagai 

pakaian sehari-hari, melainkan “pakaian terbaru seperti 

celana panjang, kemeja, jas, gaun dan rok. Orang Batak 

menerima berbagai bentuk pakaian itu yang belum pernah 

ada (dilihat).”28 

Dalam hal itu ada dua kategori pakaian yaitu pakaian 

tradisional yang bersifat lokal dari kebudayaan Batak dan 

pakaian modern yang ditandai oleh pola yang bersifat resmi. 

“Pakaian tradisional merupakan dasar pengertian orang 

Batak tentang kebutuhan dalam dunia sosial sendiri, 

sehingga mereka memakai ulos pakaian utama sebagai 

identifikasi sendiri dalam masyarakat Batak.”29  

                                                            
27 Bungaran Antonius Simanjuntak, Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak 

Toba hingga 1945 SuatuPendekatan Antropologi Budaya dan Politik (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2006), 27.  

28 Sandra A. Niessen, Batak Cloth and Clothing. A Dynamic Indonesia 
Tradition, 101-102. 

29 Ibid., 126. “Traditional is a concept which the Batak manipulate 
according to their present needs. The Batak live fully in their present world. 
They continue to skillfully manipulate their appearance, using the wide clothing 
vocabulary available to them, according to their changing needs of self-
identification.” 
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Pakaian modern menunjukkan sikap dan cara 
berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan 
zaman, sehingga juga berpengaruh pada pakaian di 
satu tempat. Hal itu menunjukkan modernisasi 
sebagai tanda perubahan zaman.30  
 
Akan tetapi kegunaan ulos kegiatan adat tidak 

berubah seperti  ulos sebagai ulos adat, ulos modom dan 

ulos parompa. Khususnya “ulos adat”31 untuk ritual sebagai 

pemberian, yang disebut ulos marpandohan artinya yang 

“mengandung arti.”  

Ulos adat untuk kegiatan resmi masyarakat Batak 
dan adat Batak masih sangat diperlukan sebagai 
pemberian dari super-ordinat kepada sub-ordinat 
menurut sistem kekerabatan Batak. Oleh karena itu 

                                                            
30 Ibid., 102. “While a dualism exists between the modern and the 

traditional which parallels the clothing worn in worldly and indigenous ritual 
settings, and also in the distinction between men’s and women’s clothing, what 
has ‘remained the same’ nevertheless bears the stamp of the changing times.” 

31S. A. Niessen, Motifs of Life in Toba Batak Texts and Textiles (The 
Netherlands, Dordrecht: Foris Publications Holland, 1985), 12. “Textile types 
are further classified with respect to function. The most basic functioned 
comprises 3 categories: ulos adat, ulos modom and ulos parompa. Ulos 
parompa (mangompa = to carry a child on the back) is used to carry children; 
ulos modom (modom = to sleep) were once used, but seldom anymore, as 
blankets; ulos adat includes all other textiles. Adat textiles are further classified 
as clothing and as ritual gifts. “The latter are ulos marpandohan, cloths “with a 
meaning”, or “which say something.” 
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ulos adat tetap bertahan di dalam dunia baru di 
mana orang Batak hidup.32  
 
Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka ada 

dua hal utama yaitu; 
 

1) Ulos adalah kain yang digunakan sebagai pakaian sehari-

hari atau maksud lain dan tidak mempunyai peran 

penting dalam upacara adat. 

 
2) Ulos sebagai kain adat (ulos adat) untuk kegiatan resmi 

masyarakat Batak dan upacara adat Batak, sehingga juga 

memiliki makna tersendiri. 

 
Ulos dalam bahasa Batak artinya sama dengan kain, 

pada awalnya berfungsi untuk melindungi tubuh dan yang 

dikerjakan oleh perempuan-perempuan Batak dengan 

menggunakan kapas. Kemudian dan di masa kini adanya ulos 

                                                            
32 Ibid. Adat ulos as objects of ceremonial exchange have undergone the 

least change. They are still indispensable as gifts from the socially 
superordinate to the socially subordinate on ritual occasions. Batak handwoven 
textiles become symbols for meaningful interpretation only in the ritual context, 
and even here, the diversity and appearance of these cloths exhibited the 
shared effects of the new world in which the Batak were living.  



116 
 

yang digunakan untuk upacara adat Batak yang memiliki 

makna tersendiri. Dengan fungsinya sebagai pemberian 

untuk upacara adat sehubungan dengan kelahiran, 

perkawinan dan kematian. Di samping itu juga ulos untuk 

beberapa upacara adat yang lainnya seperti saat penobatan 

kepala adat, atau penganugerahan gelar adat.  

Dewasa ini penggunaan ulos telah berkembang, 

yang merupakan pengembangan karya budaya, sehingga 

kemudian timbul gagasan untuk memadukan ulos dengan 

kreativitas untuk mengolah ulos sebagai hiasan rumah 

seperti taplak meja, gorden, sebagai selendang perempuan, 

atau selendang anak-anak untuk menari, sarung, ikat kepala 

dan sebagainya. Dengan demikian kain tenun ini tidak hanya 

memiliki peran sosial dan budaya, tetapi juga nilai ekonomi 

bagi masyarakatnya. 

 
3.  Klasifikasi.         

Hingga saat ini ulos yang masih diperlukan sebagai   

pemberian adalah sehubungan dengan kelahiran, 

perkawinan dan kematian untuk upacara adat Batak. Oleh 



117 
 

karena itu ulos memiliki berbagai kosakata dan nama diri 

sesuai dengan jenis ulos berkenaan dengan hal tersebut. 

Juga masing-masing dengan ciri-ciri khasnya digunakan 

untuk peristiwa berbeda-beda.  Penjelasan ini digambarkan 

ulos dalam masing-masing peristiwa itu sebagai berikut.  

 
a. Ulos bintang maratur33 diberikan oleh kakek (ompung) 

kepada cucunya.  

 

                

 
 

                                                            
33 http.www.ulos Batak (20 Februari 2014) : ulos bintang maratur-

Angkola, Pakpak, Simalungun. Ulos bintang maratur – Toba. Sumber : R. H. P. 
Sitompul, Ulos Batak Tempo Dulu – Masa Kini, 1. 

Ulos Bintang Maratur 
Pakpak 

 

Ulos Bintang Maratur 
Angkola 
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b. Ulos ragi hotang34 diberikan oleh mertua kepada 

menantu laki-laki saat perkawinan. 
 

                 

 
       

                                                            
34 http..www. ulos Batak (20 Februari 2014) : Ulos Ragi Hotang – Angkola, 

Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun. Gambar Ulos Ragi Hotang -- Toba 
(Sumber : arsip pribadi). 

Ulos Bintang Maratur 
Toba 

 

 
 

Ulos Bintang Maratur 
Simalungun 

 

 
 

Uis Nipes 
Karo 

Ulos Ragi Hotang 
Angkola 
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c. Ulos ragi Idup35 dari orang tua mempelai perempuan 

kepada orang tua mempelai laki-laki saat pernikahan. 

                                                            
35 http.www.ulos Batak (20 Februari 2014) : ulos  ragi idup. Gambar ulos 

ragi Idup - Toba (Sumber dokumen pribadi).  
 

Uos Ragi Hotang 
Pakpak 

Ulos Ragi Hotang  
Mandailing 

Ulos Ragi Hotang 
Toba 

 

Ulos Ragi Hotang 
Simalungun 
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4. Struktur.        

Ulos yang berfungsi sebagai pemberian untuk 

upacara adat berupa selendang besar, yang kedua ujungnya 

Ulos Ragi Idup 
Mandailing 

Ulos Ragi Idup 
Simalungun 

Ulos Ragi Idup 
Toba 

Ulos Sibolang 
Toba 
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berumbai-umbai dengan panjangnya 220 cm dan lebarnya 

150 cm. Pada ulos itu selalu dibagi dalam tiga bagian. “Ulos 

umumnya dibagi dalam tiga bagian pada badan ulos yaitu; 

atas, tengah dan bawah. Tiga bagian sebagai gambaran 

dunia atas, tengah dan bawah.”36 Ini berarti, ulos dalam tiga 

bagian merupakan satu kesatuan. Di samping itu benang 

ulos juga umumnya  dalam tiga warna yaitu putih, merah 

dan hitam.  

Warna benang ulos juga dalam tiga warna yaitu 
putih, merah dan hitam. Warna putih sebagai simbol 
kepribadian bersifat suci. Warna merah seperti 
warna darah melambangkan simbol hidup. Hitam 
melambangkan perilaku mantap.37 
 
Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa pada 

warna ulos Batak mula-mula memakai dua warna benang 

yaitu, hitam dan putih. Namun juga ulos dalam warna yang 

lainnya ditentukan oleh masing-masing sub-suku Batak.  

Warna ulos Tapanuli utara yaitu, hitam, merah dan 
putih. Warna ulos daerah Karo: hitam, merah, kuning 
dan putih. Ulos Tapanuli selatan mempunyai warna 

                                                            
36 Wawancara dengan Lambok Siagian (Jakarta, 18 Januari 2014). 
37 R. H. P. Sitompul, Ulos Batak Tempo Dulu – Masa Kini, 15. 
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hitam, merah, kuning, putih kebiruan dan dihiasi 
manik-manik. Lebih dari itu tidak menurut aturan.38  
                  
Begitu juga dengan proses pembuatan ulos dengan 

cara yang ditenun tentunya sangat khas. Sebelum alat tenun 

bukan mesin menjadi populer di kalangan penenun ulos, 

penenun menggunakan alat tenun tradisional yang disebut 

gedokan dengan menggunakan teknik hias ikat lungsi.  

 

                 

        “Gambar alat tenun dan penenun ulos.”39 

                                                            
  38 Tulus Jaya, Ulos Batak beserta Pemakaiannya, 30. 

39 Gambar Rima Panggabean (asal Tarutung, sekarang tinggal di Depok). 
Bagian-bagian alat tenun terdiri dari hasoli (gulungan benang pada sebatang 
lidi sepanjang kira-kira 30 cm), turak (alat untuk memasukkan benang melalui 
celah-celah benang lungsi yang ditenun, terbuat dari potongan bambu yang ke 
dalamnya dimasukkan hasoli), hatudungan (alat untuk mengendorkan tenunan 
agar turak bisa dimasukkan), baliga (alat untuk merapatkan benang yang 



123 
 

Saya telah melakukan pengamatan langsung pada 

proses pembuatan ulos (oleh ibu Rima Panggabean) dengan 

cara tenun tradisional, yang sekilas terlihat mudah dan 

sederhana. Ia menggunakan alat tenun tradisional yang 

disebut gedokan (alat gulungan benang). Saat jemarinya 

bergerak lincah di gedokan, saat mengatur dan merapatkan 

benang pada alat tenun yang terbuat dari kayu. Bagi penulis 

yang belum mengenalnya, alat-alat tenun itu terlihat sangat 

unik. Saat menenun juga tubuh penenun akan terikat 

dengan peralatan tenun, sehingga ia tidak dapat bergerak 

dengan leluasa. 

Menurut dia, menenun perlu trampil saja untuk 

menggunakan alat itu dengan teknik hias ikat lungsi. 

“Beberapa sentra daerah tenun ulos antara lain di Bankara, 

Balige, Meat, Sait Ni Huta, Samosir, Silalahi, Paropo, Toba 

                                                                                                                                     
dimasukkan dengan cara menekan beberapa kali, dan pamunggung (sepotong 
kayu yang diletakkan di bagian punggung si penenun, sedangkan pada sisi kiri 
dan kanan diikat kepada alat tenun). Bagian-bagian dari alat tenun tersebut 
merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya 
selama proses menenun.  
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Uluan dan Tarutung, para penenun masih menggunakan 

gedokan.”40  

Ketekunan seorang penenun menentukan lamanya 
sehelai ulos selesai ditenun, sehingga menghasilkan 
susunan benang yang teratur dan rapi dan 
dibutuhkan 2--3 bulan untuk penenunan sebuah 
ulos.41  

 
5. Motif Hias.        

Demikian juga pada ulos-ulos tersebut yang dirangkai oleh 

benang menggunakan motif geometris berupa garis dan 

bidang yang bersifat abstrak.  
 
Motif geometris merupakan motif hias tertua dalam 
ornamen karena sudah dikenal sejak zaman 
prasejarah. Pada motif geometris merupakan garis 
dan bidang maka bersifat abstrak. Artinya ornamen 
yang dibuat bukan benda-benda alam. Karena itu 
berkembang dari titik, garis atau bidang berulang dan 
sederhana sampai dengan pola rumit.42 

 

                                                            
40 Wawancara dengan Rima Panggabean (15 April 2014). 
41 Calvin B. Tampubolon, Ulos Batak (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), 

10-12. 
42 Ibid., 19. 
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Dalam hal ini ulos memiliki motif hias garis dan 

bidang yang dapat dilihat pada tenunnya. Untuk itu ulos 

menunjukkan salah satu motif hias kain tenun melalui 

gambar-gambar tangan sebagai ilustrasi pada kain tenun 

yang berasal dari daerah-daerah lainnya di Indonesia 

misalnya kain tenun dari Bali, kain tenun dari Kalimantan, 

kain tenun dari Sumba, kain tenun dari Timor dan lain-lain. 

Kain tenun dari daerah tersebut yang memiliki berbagai 

motif hias, seperti motif hias manusia, makhluk imajinatif, 

motif hias binatang, motif hias tumbuh-tumbuhan, motif 

hias benda alam, pemandangan dan lain-lain. Dengan 

demikian sebenarnya motif hias kain tenun merupakan 

konsep-konsep yang terkait dengan latar belakang budaya 

suatu masyarakat. Oleh karena itu umumnya memiliki ciri 

yang jelas dan berbeda daripada yang lainnya, sehingga 

bersifat kedaerahan. 

Sehubungan dengan unsur garis dan bidang terdapat 

dalam sehelai ulos, maka motifnya tampak abstrak.  

Meskipun demikian pada badan ulos yang selalu dibuat tiga 
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bagian (struktur) sebagaimana tersebut di atas, dalam motif 

hias garis dan bidang itu menyatakan sesuatu gambar atau 

lukisan, yang dirangkai oleh warna-warna benangnya, 

bahkan pada nilai simbolisnya, sehingga menunjukkan juga 

jenis ulos yang memiliki arti tersendiri. Oleh krena itu pula 

ragam hias ulos yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

lebih sederhana dibandingkan ragam hias ulos untuk 

upacara adat Batak.  

 
               6. Ulos dengan Pranata Sosial Orang Batak. 

Dengan dalihan na tolu sebagai sistem sosial yang 

menjadi wahana orang Batak untuk berinteraksi dengan 

tindakan yang dilaksanakannya menurut pola yang resmi 

pada hubungan sosial serta adat Batak. Juga yang mengatur 

peranan dan kedudukan individu-individu Batak dalam 

pranata itu. Dalam konteks itu juga maka orang Batak 

bertindak menurut norma khusus dari pranata dalihan na 

tolu untuk pemberian ulos (mangulosi) dalam berbagai 

peristiwa sehubungan dengan adat Batak. Untuk itulah hal 
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tersebut dapat terlihat dan teramati pada perkawinan adat 

Batak. 

 
1) Ulos dalam Perkawinan Adat Batak. 

a. Prinsip Dasar Perkawinan. 

Perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan 

orang di luar marga sendiri. Perkawinan semarga sangat 

terlarang.  Maksud larangan itu agar hubungan kekerabatan 

tidak menjadi kacau dan terbalik-balik. Juga hubungan sosial 

dalam struktur masyarakat tidak menjadi kacau atau rusak.  

Sistem perkawinan ideal dilakukan sejak dahulu kala 
adalah marboru ni tulang (dalam bahasa Indonesia 
ialah pisalai yakni putri saudara laki-laki ibu), jadi 
sistem perkawinan matrilateraal cross cousin. 
Perkawinan patrilateraal cross cousin adalah 
terlarang. Demikian juga perkawinan paralel cross 
cousin dipandang namarito, berarti bersaudara-
saudari.43  

                                                            
43 Bungaran Antonius Simanjuntak, 108-109. “Prinsip perkawinan dengan 

boru ni tulang masih dipertahankan, tetapi sudah tidak menjadi mode yang 
harus dituruti lagi seperti zaman dahulu. Sekarang perkawinan sudah lebih 
bebas. Perubahan ini menurut penglihatan saya dan umum (terutama di kota 
dan daerah perantauan) yang disebabkan makin luasnya pergaulan generasi 
sekarang dengan marga-marga lain yang lebih jauh maupun dengan suku-suku 
lain. Prinsip bebas memilih merupakan prinsip juga di kalangan orang tua.” 
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Di samping itu alasan untuk kawin dengan putri 

saudara bapak dilarang, juga agar kedudukan hula-hula tidak 

menjadi jatuh dan membelokkan makna dalihan na tolu.  

Jika terjadi demikian, maka boru menjadi hula-hula dan 

hula-hula pertama menjadi boru. Itu sama sekali tidak 

dikehendaki di dalam satu keluarga dekat. 

 
b. Pengertian Perkawinan. 

Bagi masyarakat Batak umumya perkawinan adat 

merupakan upacara terpenting. Sebab orag dalam status 

kawin mempunyai hak untuk menyelenggarakan menurut 

pesta adat. Pesta perkawinan dari sepasang mempelai 

mempertemukan anggota dari dalihan na tolu pada orang 

tua mempelai perempuan dengan dalihan na tolu mempelai 

laki-laki. “Perkawinan adat Batak menyatukan dua dalihan 

na tolu yaitu, dari orang tua mempelai laki-laki dan orang 

tua mempelai perempuan.”44 Itu berarti perkawinan bukan 

hanya menyatukan kedua mempelai dalam ikatan 

                                                            
44 Dari narasumber dalam perkumpulan (punguan bonapasogit) maraga 

Panggabean (Jakarta, 31 Januari 2014). 
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perkawinan sebagai suami istri secara sosial, namun juga 

dengan dalihan na tolu dari orang tua kedua mempelai. Jadi 

hal itu merupakan kesatuan hubungan antara mempelai 

perempuan dengan mempelai laki-laki, orang tua serta 

saudara masing-masing. Juga dari marga orang tua suami 

dengan marga orang tua istri, juga boru dengan hula-hula 

dari masing-masing mempelai. Oleh karena itu berkenaan 

dengan individu-individu tersebut dan interaksi di antara 

mereka yang berstatus kawin menurut dalihan na tolu dan 

adat Batak, maka dapat digambarkan sebagai berikut.  

Keluarga yang menyelenggarakan acara adat adalah 
marga A dan istri marga B, maka cara 
menghubungkan individu dan interaksi antara 
anggota dalihan na tolu yaitu, mereka bermarga A 
adalah dongan sabutuha, marga B adalah hula-hula, 
sedangkan perempuan dari marga A beserta suami 
adalah boru.45  
 

                                                            
45 Ibid. “Tujuan perkawinan merupakan status orang tua dalam adat 

Batak. Selain juga membawa sukacita bagi orang tua dalam keluarga, dengan 
harapan membawa kebaikan yang banyak (godang) termasuk keturunan. 
Kalaupun meninggal dunia, maka tidak tinggalkan beban pada anak sebab 
sudah bisa bertanggung-jawab terutama untuk diri sendiri.”  
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Perkawinan dalam pengertian yang lebih luas sebagai 

control sosial. “Perkawinan bukan hanya hubungan dua 

pribadi (mempelai), tetapi mencakup seluruh anggota 

dalihan na tolu dari kedua belah pihak. Namun juga yang 

lebih luas sebagai kontrol sosial dalam kehidupan 

masyarakat.”46  

Pengertian dan maksud perkawinan mempunyai 
fungsi sebagai kehidupan bagi keturunan orang 
(anak), sukacita dalam keluarga sebagai orang tua 
mampu mencapai cita-citanya serta mendapatkan 
berkat dri Tuhan, dengan harapan kelak anak 
tersebut akan membawa kebaikan.47   

 
“Perkawinan adat Batak memiliki fungsi status 

kekerabatan, sehingga yang sudah berkeluarga sudah boleh 

diundang untuk menghadiri adat Batak.”48 Dalam hal-hal 

tersebut maka pesta adat Batak pada perkawinan akan 

terlihat suatu perasaan komunal berdasarkan dalihan na 

tolu dari orang tua mempelai laki-laki dan dari orang tua 

                                                            
46 Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu (Jakarta: Dian Utama 

dan Kerabat: Kerukunan Masyarakat Batak, 1998), 78.  
         47 Wawancara dalam Perkumpulan keluarga (na mar saompu) marga 
Siahaan (Jakarta, 5 Maret 2014). 

48 Wawancara dengan Elperius Marbun (Jakarta, 12 Januari 2014). 
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mempelai perempuan (dalihan na tolu dari orang tua 

masing-masing).  

“Perkawinan adat Batak merupakan cara pertukaran 

atau saling memberi antara pihak laki-laki dengan pihak 

perempuan. Boru memberi uang dan benda-benda yang 

diperlukan. Hula-hula memberi anak gadisnya kepada pihak 

boru, juga memberi ulos kepada kedua mempelai.”49 Dalam 

hal-hal tersebut  memberi gambaran tentang dalihan na tolu 

sebagai pranata sosial Batak yang berfungsi untuk memeuhi 

keperluan kehidupan kekerabatan untuk perkawinan secara 

adat Batak. 

 
2) Pemberian Ulos. 

         a. Pengertian. 

Dalam konteks itu juga dengan pranata dalihan na 

tolu untuk pesta adat Batak pada perkawinan, dengan 

adanya pemberian ulos merupakan suatu unsur dalam 

rangka perkawinan sebagai keseluruhan. Hal itu yang 

khususnya merupakan suatu unsur dari perkawinan menurut 

                                                            
49 Wawancara dengan Raja Ojak Silaban (Jakarta, 6 Januari 2014). 
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adat Batak, di mana orang Batak saling berhubungan atau 

berinteraksi atau saling memberi – menerima benda-benda 

yang diperlukan dan ditentukan berdasarkan pranata 

dalihan na tolu. Dalam hal itu melaksanakan pemberian 

benda-benda seperti ulos, namun juga uang dan benda-

benda yang lainnya, yang sesuai dengan peranan dan 

kedudukan dari individu-individu Batak dalam pesta adat 

perkawinan.  

Khususnya bagi kedua mempelai beserta dalihan na 

tolu-nya dari mempelai perempuan, di mana orang tua 

mempelai perempuan sebagai hula-hula, yang terutama 

memberi ulos kepada kedua mempelai dan orang tua 

mempelai laki-laki sebagai boru. Sehubungan dengan 

pemberian ulos (mangulosi) itulah mengandung makna yang 

dalam menurut orang Batak, yang juga melambangkan cita-

cita yang terkandung dalam ulos degan ciri-ciri khasnya 

digunakan untuk perkawinan adat Batak itu. 

Dahulu ada tiga ulos yang sangat penting dan 
dianggap sebagai keharusan yang disampaikan oleh 
hula-hula kepada pihak mempelai laki-laki. Kepada 
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ayah mempelai laki-laki diberi ulos pansamot (simbol 
mencari kerja atau usaha). Kepada ibu diberikan ulos 
pargomgom (dari kata gomgom berarti rangkul, 
merangkul kedua pengantin di dalam roh ibu). Ulos 
tutup ni ampang kepada namboru atau saudara 
perempuan dari mempelai laki-laki.50 

 
        b. Tata Cara. 

Cara pemberian ulos itu juga memberi deskripsi 

tentang tata cara pola pranata sistem sosial Batak. “Dalam 

adat Batak ada ketentuan bahwa tidak semua orang punya 

hak memberi ulos (mangulosi) dan tidak semua orang pula 

menerima ulos. Orang mangulosi menurut adat adalah hula-

hula. Hal itu didasarkan pada adat Batak dalihan na tolu.”51  

Aturan utama ialah kita hanya boleh mangulosi orang 
menurut pertalian keluarga berada dibawah kita. 
Sebagai contoh, anak adalah dibawah bapak, adik 
dibawah kakak, boru dibawah hula-hula. Mangulosi 
orang di atas kita adalah pantang. Boru sekali-kali 
tidak boleh mangulosi hula-hula.52  
 

                                                            
50 R. H. P. Sitompul, Ulos Batak Tempo Dulu – Masa Kini, 15. 
51 Sugiarto Dakung, Ulos, 45. 
52 T. M. Sihombing, Filsafat Batak tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat 

Istiadat (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 46. 
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Dalam hal itu memberi gambaran tentang tatacara 

memberi ulos. “Tatacara memberi ulos dengan 

membentangkan ulos ke bagian atas bahu dan 

menyelimutkan tubuh si penerima ulos.”53 “Tatacara 

memberi ulos yakni, pada saat si pemberi ulos dalam posisi 

berdiri dansi penerima ulos dalam posisi duduk. Si pemberi 

ulos membuka ulos dan mengenakan kepada bahu si 

penerimanya melalui punggung sampai ke depan, sehingga 

menyatukan kedua ujung ulos.”54 Dari penjelasan tersebut  

maka ada dua hal penting yaitu :  

1. Mangulosi merupakan suatu bagian dari upacara adat 

Batak berhubungan dengan kegiatan resmi masyarakat 

Batak dan adat Batak.  

2. Mangulosi sebagai sarana memberi berkat (pasu-pasu) 

dari hula-hula.   

Dengan demikian maka ulos dengan mangulosi dan 

pranata sosial orang Batak dalam konteks perkawinan adat, 

                                                            
53 Richard Sinaga, Kamus Batak Toba – Indonesia (Jakarta: Dian Utama 

dan Kerabat, 2008), 398. 
54 Tulus Jaya, Ulos Batak beserta Pemakaiannya, 18-23. 
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merupakan sistem mendasar terdiri dari tiga unsur penting 

yaitu, pranata itu sendiri, kedudukan dan peranan si 

pemberi ulos dalam upacara adat pada perkawinan. Dalam 

hal ini maka ulos merupakan himpunan bagian saling 

berkaitan secara fungsional dan operasional dalam pranata 

itu. Terutama ulos untuk perkawinan adat Batak memberi 

pengertian tentang simbol objek sebagai pemberian affina  

dari hula-hula (kalimbubu - Karo; kula-kula - Pakpak; mora – 

Angkola; tondong – Simalungun) pada dalihan na tolu  

(Toba, Angkola, Pakpak, Mandailing); Tolu sahundulan  

(Simalungun); Sangkep si telu (Karo). 

.                 
                                7. Ulos dalam Makna-makna. 

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas tentang asal 

mula, kegunaan atau pemakaian, konteks dan kedudukan 

ulos dalam kegiatan resmi masyarakat Batak dan adat Batak. 

Dengan demikian gambaran tentang  ulos dalam maknanya 

berdasarkan konteks sosio-historis masyarakat Batak. Sama 

halnya dengan  tujuan ulos pada kegiatan resmi masyarakat 

Batak dan adat Batak adalah bagi kepentingan masyarakat 
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Batak. Untuk itu deskripsi berdasarkan penjelasan tentang 

konsep ulos menyatakan sebagai berikut.    

1) Ulos  memberi  kehangatan  dalam hubungan dengan 

sesama dan kerabat.  

Menurut pandangan orang Batak ada tiga unsur  
esensial untuk dapat hidup kepada manusia yaitu, 
darah (mudar), nyawa (hosa), kehangatan 
(halason). Darah dan nyawa merupakan proses 
alamiah, sehingga sudah bersatu dalam tubuh 
manusia. Tetapi kehangatan diperoleh melalui 
usaha manusia dalam hubungan dengan sesama, 
atau benda seperti ulos.55 
 

2) Ulos memberi panas bersifat menyenangkan. “Filsafat 

Batak tentang ulos berbunyi: Sibahen na las na so dung 

olo mohop, Sialo na ngali, sitenggang ombun 

manorop.”56 Itu berarti bahwa, ulos memberi panas 

sehingga enak, namun demikian yang tidak pernah 

membakar dan mengalahkan embun dingin merendah. 

 

                                                            
55T. M. Sihombing, Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat 

Istiadat, 43-45. 
56 Ibid., 43-45. 
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3) Ulos memberi kehangatan bagi tubuh dan jiwa (jiwa 

raga) sehingga mempunyai daya hidup.  

Secara harfiah ulos dalam arti kain untuk 
menghangatkan badan. Kehangatan tubuh dengan 
menerima ulos dapat pula membuat kehangatan 
jiwa sehingga jiwa menjadi keras yaitu mempunyai 
daya hidup (tidak melempem). Itulah makna ulos 
mula-mula.57 
 

4) Ulos dengan makna harapan yang menggerakkan untuk 

bersemangat dalam kehidupan. “Ulos memiliki fungsi 

simbolik harapan sesuai dengan maknanya.”58 

 
5)  Ulos pengikat kasih sayang menurut derajat usia. “Filsafat  

Batak menyatakan, “Ijuk pangihot ni holong, ulos 

pangihot ni holong. Arti dari ijuk pengikat pelepah pada 

batang seperti ulos pengikat kasih sayang.”59 

 
 6) Ulos dalam makna kepercayaan kepada sumber spiritual 

bagi pengabadian siklus kehidupan manusia.  

                                                            
57 Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu (Jakarta: Dian Utama 

dan Kerabat, 2007), 52. 
58Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 1997), 34. 
59Ibid. 
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The construction of Batak Toba textiles relate the 
life--cycle of rice to the human life--cycle. The role 
of textiles in beliefs concerning the spiritual 
origins of the prepetuation of life. Rather as the 
Sumba textiles, from the working of the cotton to 
the finished cloth, is a metaphor for the human 
life-cycle, rather as the Batak Toba realte the life-
cycle of the rice to the human life--cycle.60 

 
 7) Ulos  dalam  makna  menyelimuti jiwa atau memberi 

berjiwa kepada orang yang utama dan menjadi 

semangat. “Selimut jiwa atau roh (ulos ni tondi) 

merupakan salah satu sarana penyelamat.”61 Dalam hal 

itu jiwa atau roh perlu diulosi. “Selama ulos berada pada 

si penerima, maka selama itu pula roh dan jiwa selalu 

terselimuti dan terlindungi.62 

Menurut kepercayaan orang Batak pada zaman 
dahulu, jiwa (tondi) pun perlu diulosi. Jiwa 
(tondi) adalah roh orang itu sendiri sekaligus 

                                                            
60S. A. Niessen, Motifs of Life in Toba Batak Texts and Textiles, 165. 
61 Ali Hanafiah Nasution, Ulos (Sebuah catatan berupa jawaban dan 

penjelasan bagi mereka yang menentang penggunaan ulos di luar budaya dan 
adat (Jakarta: 1982), 1.  

62 Ibid., 42-43. 
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kekuatan. Jiwa (tondi) merupakan kekuatan 
memberi hidup kepada si penerima ulos.63  

 
 8) Ulos   mempunyai arti  ulos  ni  tondi   sebagai   sarana  

penyelamat melalui penyerahan atau pemberian 

dalam upacara adat Batak.  “Ulos mempunyai arti ulos 

ni tondi apabila penyerahan/pemberiannya melalui 

upacara adat, maka ulos bermakna adati bagi si 

penerima.”64 

9) Ulos  dalam  makna  pertalian keluarga.    

Ulos dan mangulosi orang menurut tali 
kekeluargaan berada dibawah kita. Sebagai 
contoh anak adalah dibawah bapak, adik 
dibawah kakak, boru dibawah hula-hula. 
Mangulosi orang di atas kita adalah pantang. 
Boru tidak boleh mangulosi hula-hula. Orang 
tua termasuk hula-hula mencintai anak. Karena 
itu ulos berarti simbol kasih sayang, dengan 
demikian itu hanya orang tua yang patut 
mangulosi anak.65 

 

                                                            
63Ensiklopedi Nasional Indonesia, 34. 
64 Sugiarto Dakung, Ulos, 44.  
65 T. M. Sihombing, Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat 

Istiadat (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),46. 



140 
 

10)  Ulos  dalam  makna  berkat (pasu-pasu) hula-hula 

kepada boru, seperti berkat Tuhan kepada manusia.  

Memberi ulos selalu disertai dengan kata-kata 
berkat (pasu-pasu). Jika menyerahkan ulos 
dengan mimik sungguh-sungguh dan si 
penerima dapat menghayati, maka mungkin 
saja badan dan jiwa memperoleh kehangatan. 
Karena itu tidak bertentangan dengan agama 
bila disebut ulos ni badan dan ulos ni tondi. 
Sebab makna tondi di sini adalah kejiwaan 
(psychis).”66 

 
 Penjelasan menyeluruh dan terintegrasi tentang 

kejadian orang Batak dan ulos dalam pengertian-pengertian 

yang bersifat lokal dalam kebudayaan Batak yang bersumber 

dari daerah Tapanuli - Sumatera Utara. Melaui daya cipta 

atau kecerdasan akal orang Batak membuat ulos yang 

berguna baik sebagai baju sehari-hari maupun maksud 

lainnya. Bahkan sebagai kain adat (ulos adat) dalam 

peristiwa  kelahiran, perkawinan dan kematian dengan adat 

Batak, yang memiliki berbagai konsep makna. Juga 

hubungan antara ulos yang bersifat material dengan dalihan 

                                                            
66 Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu, 53. 
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na tolu dan kegiatan resmi masyarakat Batak serta adat 

Batak dalam konsep makna yang bersifat formal 

sebagaimana berlaku pada peristiwa-peristiwa itu menurut 

Adat Batak. 

 

 

 

 

 


