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BAB IV 

ORANG BATAK TOBA DI JAKARTA DAN ULOS 

DALAM PERKAWINAN ADAT 

Dalam kenyataan ulos berguna dalam kegiatan resmi 

Batak dan adat Batak bagi masyarakat Batak sampai 

sekarang. Hal itu dapat dilihat dalam interaksi antara ulos 

dengan perkawinan orang-orang Batak Toba di Jakarta, 

melalui observasi masa kini, serta dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

 
IV.1. Gambaran Umum Kota Jakarta. 

Kota Jakarta dikenal dengan sebutan Daerah Khusus 

Ibukota (DKI), adalah ibukota negara Republik Indonesia 

dengan geografi 6  12’ Lintang Selatan; 106  48’ Bujur Timur. 

Ketinggian di atas permukaan Laut 7 meter dengan latar 

batas wilayah di sebelah Selatan: Kota Depok; sebelah 

Timur: Provinsi Jawa Barat; sebelah Barat: Provinsi Banten; 

sebelah Utara: Laut Jawa. Luas daerah Jakarta 662,33  

terdiri atas 6 daerah administrasi menurut kabupaten/kota 

administrasi yaitu, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta 
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Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Tiap-

tiap daerah administrasi terdiri dari unt-unit satuan disebut 

kecamatan, keluruhan, rukun warga, rukun tetangga dan 

kepala keluarga. Keseluruhan unit satuan dalam 6 daerah 

administrasi itu terdiri dari 44 kecamatan; 267 kelurahan; 

2.707 rukun warga; 30.300 rukun tetangga; 3.179.640 

kepala keluarga. Penjelasan ini digambarkan dalam “Peta 

DKI Jakarta 2013 dan data Tabel 1.1.1 - 1.1.2 - 2.1.”1  

                     

 

 

 

 

    

 

 

                                                            
1 Sumber Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2013 (Badan Pusat 

Statistik, Jakarta). 
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Keadaan geografi dan luas daerah administratif 

Jakarta ini didukung oleh masyarakatnya yang heterogen, 

serta keadaan alam raya juga berbeda dengan daerah-

daerah lainnya di Indonesia. Luas daerah administratif 

Jakarta juga dipakai sebagai sarana untuk berbagai macam 

fasilitas masyarakat. Fasilitas yang disediakan untuk 

kepentingan umum antara lain jalan dan penerangan umum 

di seluruh wilayah Jakarta. Ada pula fasilitas yang disediakan 

oleh pemerintah maupun swasta untuk masyarakat seperti 
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sekolah, kantor, tempat ibadah dan pusat perdagangan di 

dalam kota. Segala sesuatu tersedia sesuai kebutuhan untuk 

memperlancar pelaksanaan fungsi masyarakat kota Jakarta. 

Meskipun demikian terdapat daerah pinggiran kota Jakarta, 

yang harus dicapai dengan menyeberangi lautan, dengan 

berkendaraan pibadi atau kendaraan umum. Bidang yang 

ditata,  pekerjaan berdasarkan pendidikan formal, keahlian 

seperti keterampilan dan kejuruan merupakan kesatuan 

profesi dari berbagai lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa 

sebagian besar penduduk Jakarta bekerja di luar pertanian.  

Kota Jakarta juga merupakan daerah pemukiman 

yang terdiri atas bangunan rumah satuan tempat tinggal dari 

berbagai lapisan masyarakat. Juga bangunan bertembok dan 

lain-lain berukuran besar digunakan sebagai tempat 

kegiatan perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan 

dan olahraga. Selain lapisan masyarakat, juga ada suku-suku 

yang berasal dari daerah lain di Indonesia. Eksistensi suku-

suku asal daerah merupakan kesatuan masyarakat Jakarta 

yang membuat adanya perbedaan peristiwa sekaligus 
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keunikan. Suku-suku asal daerah terdiri dari penduduk 

berstatus migrasi seumur hidup dan penduduk non migran. 

Penduduk non migran termasuk pengunjung misalnya 

dengan tujuan untuk lawatan dinas, atau kunjungan pribadi 

tidak resmi. Oleh karena itu penduduk kota Jakarta terdiri 

dari penduduk berstatus migrasi seumur hidup dan 

penduduk non migran. Menurut data Statistik Indonesia 

Tahun 2013 mengenai Penduduk WNI menurut provinsi dan 

suku bangsa terutama di Provinsi DKI Jakarta:  

Penduduk Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2010 
berjumlah 9 607 787 jiwa terdiri dari penduduk non 
migran sebanyak 5 525 814 jiwa dan penduduk 
status migrasi seumur hidup sebanyak 4 077 515 
jiwa.2  
 

Laju pertumbuhan penduduk provinsi DKI Jakarta adalah 

data Sensus Penduduk Tahun 2000 dan Tahun 2010.  
 

                                                            
2 Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2013 (Jakarta: Badan Pusat 

Statistik, Jakarta - Indonesia), 78. “Sensus Penduduk Indonesia selalu 
diselenggarakan setiap sepuluh (10) tahun sekali. Dengan demikian sudah 
enam kali dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu tahun 1961, 1971, 
1980, 1990, 2000 dan 2010.” 
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Pada data tahun 2000 sebanyak 8 361 079 jiwa, 
dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 0,13 
(pada tahun 1990--2000), persentase penduduk 
4,08% dan kepadatan penduduk 12 592 jiwa per 

. Pada waktu sepuluh tahun kemudian di tahun 
2010 jumlah penduduk Jakarta sebanyak 9 607 787 
jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 
1,31% (pada 2000--2010), persentase penduduk 
4,04% dan kepadatan penduduk 14 469 jiwa per 

. Dalam hal ini terdapat 14.469 jiwa pada setiap 
satu  di Provinsi DKI Jakarta.3 

 
Dari jumlah penduduk Jakarta sebanyak 9 607 787 

jiwa dengan penduduk non migran sebanyak 5 525 814 jiwa, 

jumlah suku Batak lebih kecil dari suku-suku dari pulau Jawa 

sebagai contoh suku Jawa (3 453 453 jiwa), suku Sunda (1 

395 025 jiwa), suku Betawi (2 700 722 jiwa). Meskipun 

demikian suku Batak lebih banyak dari suku asal Sumatera 

lainnya. “Orang Batak (326 645 jiwa), Nias (4 572 jiwa), 

Melayu (92 088 jiwa), Minangkabau (272 018 jiwa), Jambi 

(7621 jiwa), suku asal Sumatera Selatan (72 987 jiwa), suku 

                                                            
3 Ibid., 78-79. 
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asal Lampung (45 215 jiwa). “Penjelasan ini digambarkan 

dalam data Tabel 12.9.”4 

      

 

 
                                                            
4 Ibid. 
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Berbagai suku asal dari daerah-daerah di Indonesia 

yang menetap di kota Jakarta, menjadi faktor pertambahan 

penduduk Jakarta. Selain itu kota Jakarta juga sebagai 

daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi. 

Sebab itu Jakarta dirasakan semakin sempit karena jumlah 
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penduduk semakin bertambah. Dengan berkembang 

pesatnya penduduk Jakarta, serta kemajuan dijalur 

pekerjaan, pendidikan, usaha perdagangan, maka 

peningkatan mata pencaharian dan lain-lain menyebabkan 

kota Jakarta semakin terbuka bagi banyak orang. 

Jakarta adalah daerah kota yang memberikan fasilitas 

modern untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, kemudahaan 

kegiatan dan lain-lain. Dengan demikian maka daerah kota 

Jakarta menyatukan sejumlah kebudayaan suku bangsa dari 

suku-suku yang berasal dari daerah di Indonesia, termasuk 

suku Batak yang merupakan salah satu suku dari satuan 

bagian penduduk kota Jakarta, meskipun data suku Batak  

tidak memperinci suku-suku asal Batak, seperti Angkola, 

Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun dan  Toba. Dengan 

demikian kota Jakarta terdiri dari berbagai macam suku dari 

daerah dengan latar kebudayaan berbeda serta 

memfasilitasi khalayak heterogen yang serta tersebar di 

mana-mana. Juga sebagai pusat pemerintahan daerah dan 

ibukota negara Republik Indonesia.  
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IV.2. Gambaran Umum Orang Batak Toba di Jakarta. 

1. Latar Belakang. 
 

Tabel Penduduk WNI menurut provinsi dan suku 

bangsa Hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut di atas 

memberi gambaran tentang suku-suku dalam kesatuan 

penduduk Jakarta, termasuk suku Batak. Itu berarti bahwa 

data tersebut tidak memperinci suku-suku asal Batak, 

seperti Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun dan 

Toba. Oleh karena itu saya mencari dan memperoleh 

identitas kelompok keluarga Batak Toba di Jakarta setelah 

mengetahui alamat dan keanggotaan gereja keluarga-

keluarga tersebut. Orang Batak Toba di Jakarta umumnya 

menjadi jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 

sehingga untuk mencari latar belakang identitas diperoleh 

dari data gereja. Tetapi ada juga keluarga narasumber 

sebagai anggota jemaat gereja lain. Menurut pendapat saya 

sebagian orang Batak Toba di Jakarta memilih gereja Batak 

sebagai tempat ibadah dan identitas keBatakan. Dalam hal 

itu maka fungsi gereja selain tempat sebagai ibadah, juga 
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tempat berhimpun sebagian orang Batak Toba di Jakarta. 

“Penjelasan ini digambarkan dalam data HKBP di Wilayah 

DKI Jakarta – Tahun 2010 dan 2013.”5 

 
 

Wilayah 
DKI Jakarta 

 
Sektor 

 
Tahun dan Jumlah 
Anggota (Orang) 

 
Jakarta Pusat 2010 2013 

1 Kernolong  902 1.762 
2 Menteng Jl. Jambu 2.947 4.981 
3 Tanah Tingg Cempaka putih 2.789 5.774 
4 Diaspora Tanah Tinggi -----* 752 

Jakarta Selatan 
5 Kebayoran Selatan – Cipete 608 3.329 
6 Kebayoran Baru – Hang Lekiu -----* 4.596 
7 Tebet Barat Dalam 1.766 4.818 
8 Menteng Lama Halimun Guntur -----* 1.022 
9 Sudirman Setiabudi Plaza 367 2.766 

10 Kebayoran Lama Praja -----* 5.054 
11 Pasar Minggu Poltangan Raya 2.004 4.369 
12 Petukangan Ciledug Raya 1.865 3.982 
13 Mampang Prapatan Duren Bangka -----* 1.066 

Jakarta Timur 
14 Rawamangun Balai Pustaka -----* 7.866 
15 Sutoyo Cawang -----* 4.446 
16 Kramat Jati Raya Bogor 2.197 5.555 
17 Cijantung Raya Bogor 2.354 5.111 
18 Duren Sawit PTB Blok L 1.203 3.278 
19  Pulo Asem Utara 375 1.063 
20 Taman Mini – Cipayung -----* 4.179 

                                                            
5 Direktori Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan buku 

Almanak Kristen Indonesia (BAKI) terbitan PGI, 2010-2013. Jumlah HKBP di DKI 
Jakarta sebanyak 45 buah dan di seluruh Indonesia sebanyak 3131 buah. 
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Wilayah 

DKI Jakarta 

 
Sektor 

 
Tahun dan Jumlah 
Anggota (Orang) 

 
Jakarta Timur 2010 2013 

21 Pondok Bambu Gadung 462 1.272 
22 Pulomas – Jl. Gereja 842 2.483 
23 Cibubur Rawa Bola -----* 3.003 
24 Pasar Rebo Raya Kiwi Ciracas -----* 2.918 
25 Pondok Kelapa Yayasan  Bahtera 476 1.157 
26 Kayu Putih Kampung Ambon 624 1.707 
27 Cipayung Cilangkap 1.145 2.734 
28 Cakung Raya Bekasi 1.464 2.485 
29 Kayu Tinggi Cempaka – Cakung 568 1.703 
30 Kayu Mas Pulo Gadung 789 1.607 
31 Pondok Kopi Rabusta Raya -----* 412 
32 Ujung Menteng Cakung -----* 1.390 
33 Perumnas Klender Bunga Rampai 1.372 3.222 
34 Jatiwaringin Kartika Eka Paksi -----* 6.901 
35 Cengkareng Timur Jl. Gereja 2.906 7.531 
36 Slipi Jl. Anggrek Cendrawasih 1.229 2.731 
37 Kebon Jeruk Raya Kembangan 2.046 4.029 
38 Petojo Kyai Tapa Petamburan -----* 4.251 
39 Tomang Barat Kebon Jeruk 438 1.129 
40 Tanjung Priok Swasembada Timur 3.212 7.481 
41 Tanjung Priok Timur Komplek AL 1.573 4.144 
42 Rajawali Pademangan 462 816 
43 Semper Tipar Selatan 1.286 3.290 
44 Ancol Podomoro Sunter 762 1.688 
45 Kelapa Gading Boulevard Raya 333 784 

 
Jumlah 

 
41.366 

 
146.637 

 

                                     Tanda -----* tidak ada data. 
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Data tersebut memberi gambaran keanggotaan 

Batak Toba di HKBP Jakarta, sebagai contoh saja bahwa 

kelompok Batak Toba di Jakarta merupakan bagian dari 

penduduk kota Jakarta. Dalam hal ini pengumpulan data 

untuk penulisan diperoleh dari kelompok Batak Toba di 

Jakarta yang melakukan upacara-upacara perkawinan adat 

Batak. “Kesatuan unsur itu sebagai unit amatan menjadi 

sampel konkrit bersifat purposive.”6 Oleh karena itu unit 

amatan bisa menunjuk kepada benda, sekumpulan benda, 

upacara adat atau rangkaian dari proses pelaksanaan dari 

mulai hingga selesai. Sedangkan sampel pribadi menjadi 

sumber data pengalaman dipilih sesuai dengan keperluan, 

baik kuantitas maupun kualitas mendekati sempurna 

(purposive sampling). Pemilihan sampel tidak terikat kepada 

wilayah, tetapi disesuaikan dengan tersedia sampel dan 

waktu. 

                                                            
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan 

Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2006), 82. Purposive adalah 
pemilihan kelompok yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu, atau 
yang dipandang mempunyai hubungan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi. 
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Dari data Penduduk WNI menurut provinsi dan suku 

bangsa di DKI Jakarta (Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 

2010) memberikan keterangan suku bangsa Batak berjumlah 

326 645 jiwa, sedangkan data HKBP di wilayah DKI Jakarta 

(Tahun 2013) menunjukkan jumlah anggota 146 637 orang. 

Menurut pendapat saya dari Sensus Penduduk Tahun 2000 

dan 2012 ada sekitar 180 orang Batak Toba di Jakarta. Dari 

jumlah tersebut dapat dilihat bahwa jumlah itu lebih banyak 

dari perhitungan suku bangsa Batak menurut Badan Pusat 

Statistik. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian 

ini adalah penelitian yang lebih bersifat deskriptif pada 

kelompok Batak Toba di Jakarta, melalui pengamatan 

observatif pada pelaksanaan adat Batak dalam perkawinan. 

Dari hasil deskripsi melalui analisis kualitatif akan ditemukan 

nilai-nilai ulos serta juga dinamika ulos di masa kini dalam 

konteks kota Jakarta.  

Di antara kelompok-kelompok Batak Toba di kota 

Jakarta  yang melakukan adat, ada bermacam-macam cerita 

pribadi serta alasan mereka ke kota Jakarta. “Sebagian 
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menceritakan tujuan ke kota Jakarta, mengkhususkan diri 

untuk mata pencaharian berjualan, terutama ulos dan 

kerajinan tangan Batak.”7 “Ada di antara mereka yang 

bertujuan bekerja pegawai.”8 “Ada juga yang ke Jakarta 

untuk mencari mata pencaharian baru sesuai kebutuhan 

kerja di Jakarta sehingga memperoleh kemajuan dan 

peningkatan untuk penghidupan dan lain-lain.”9 “Sebagian 

bermaksud untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi.”10  

Ada yang hanya untuk lawatan dinas dan mutasi di 
Jakarta misalnya orang-orang Batak Toba secara 
khusus  dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Darat diperintahkan ke Jakarta sebab tugas 
dinas dan mutasi sehingga menetap di Jakarta hingga 
turun temurun.11 

                                                            
7 Wawancara dengan Netty Naibaho - Pardede, Lambok Siagian, S. P,  

Binsar Manalu, Ana Hutagalung - Manalu (Pedagang ulos di Pasar Inpres Senen 
dan Depok Tengah II (Jakarta, 22 Januari 2014). 

8 Wawancara dengan Edgar Siahaan, S. E (Pegawai swasta di Jakarta, 18 
Februari 2014).  

9 Wawancara dengan Elperius Marbun (Tehnisi bengkel di Jakarta, 1 
Desember 2013).  

10 Wawancara dengan Ir. Mangiring Lumban Toruan, M. Sc (Pegawai 
swasta di Jakarta, 22 Februari 2014).  

11 Wawancara dengan Mutiara Simanjuntak – Hutabarat (Jakarta 1 Januari 
2014).  
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Melalui cerita-cerita orang Batak Toba di Jakarta, 

dipahami bahwa mereka berupaya mencari tujuan hidup 

yang lebih baik sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka 

sekalioun menetap di Jakarta seumur hidup. “Sebagaimana 

falsafah Batak, “Ndang marimbar tano hamatean berarti 

tidaklah berbeda tempat untuk mati. Berkeyakinan di 

manapun tempat bermukim, siap untuk mati dan dikubur 

kalau Tuhan sudah memanggil.”12 Meskipun demikian dari 

cerita-cerita itu mengenai kapan dan siapa orang Batak Toba 

yang mula-mula datang dan pindah ke Jakarta tidak seorang 

pun tahu. Dikatakan bahwa sebelum tahun 1920 orang 

Batak sudah ada di Jakarta. 

Kami tidak tahu siapa orang Batak Toba pertama 
datang dan pindah ke Jakarta? Mungkin ia sudah ada 
sebelum kami. Sebelum tahun 1920 orang Batak 
sudah ada di sini. Orang Batak Toba umum merantau 
perorangan untuk mencari pekerjaan, pendidikan, 
atau penghidupan. Kalau sudah mapan maka akan 

                                                            
12 Wawancara dengan K. P. Panggabean (sebelum meninggal) (Jakarta, 1 

Januari 2014). 
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mengundang anggota keluarga inti untuk datang ke 
Jakarta.13 
 
Mungkin saja sebab keadaan dunia di luar daerah 

Tapanuli – Sumatera Utara mempunyai daya tarik luar biasa 

bagi sebagian orang Batak Toba sehingga bertujuan ke 

Jakarta. Apa dan bagaimana pun substansi hasil cerita-cerita 

mereka ke Jakarta, ada faktor kultural yang cukup signifikan. 

Demikian pula faktor luar yaitu perubahan dan kemajuan 

zaman, sebab sementara itu orang Batak sendiri harus 

meladeni tawaran modernisasi yang kian maju. Mereka 

berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat, 

kebudayaan lain dan cara hidup berbeda-beda termasuk 

modernisasi kota Jakarta. Itu berarti bahwa, ada 

kemungkinan kekuatan sosial budaya masyarakat Batak 

dapat saja mengalami perubahan dalam aspek-aspek 

                                                            
13 Pertemuan dengan para narasumber K. P. Panggabean., E. T. P. 

Siahaan., Ruslan Panggabean - Hutabarat, Maruli Tampubolon, Robinson 
Hutabarat, Sylvia Hutabarat – Simanjuntak,  Mutiara Simanjuntak – Hutabarat, 
Sumihar Siahaan - Hutabarat (Jakarta, 4 Januari 2014; 15 Januari 2014, 21 
Februari 2014). Mereka lahir di Tapanuli Utara, kemudian pergi  ke Jakarta 
tahun 1950 untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan sehingga menetap di 
Jakarta. 
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kehidupan, atau dapat juga tetap bertahan dengan cara 

penyesuaian diri dengan keadaan sekalipun di luar daerah 

Tapanuli - Sumatera Utara. 

 
2. Mata Pencaharian. 

Kelompok Batak Toba di Jakarta mempunyai 

berbagai jenis mata pencaharian. Latar belakang pendidikan 

mempunyai andil serta memberikan dukungan kepada 

pekerjaan atau profesi bersangkutan. Pada umumnya 

mereka mencapai pendidikan dasar wajib antara lain 

minimum Sekolah Menengah Umum. Ada juga di antara 

mereka yang pernah memperoleh pendidikan kedinasan, 

pendidikan kejuruan, pendidikan profesional seperti juru 

medik perawat, mantri dan guru dalam pendidikan formal di 

masa kolonial Belanda di Tapanuli. Khususnya orang Batak 

Toba dewasa muda kelahiran Jakarta lulusan Sekolah 

Menengah Umum melanjutkan ke pendidikan akademik 

untuk memperoleh gelar Sarjana dan Magister.  

Itu berarti bahwa, kesempatan dan peluang untuk 

kemajuan pendidikan anak-anak muda lebih banyak dan 
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terbuka daripada para orang tua, ketika berada di Tapanuli – 

Sumatera Utara, meskipun diperlukan biaya untuk itu. 

“Belajar lebih di perguruan tinggi, sehingga memperoleh 

pekerjaan yang lebih baik, juga akan berpengaruh dalam 

karier.”14 Sebagai contoh gelar kesarjanaan ditulis pada 

nama diri narasumber (seperti pada footnote). Oleh karena 

itu di kalangan  orang tua mereka mendambakan anak-anak 

mereka memperoleh pendidikan akademis yang lebih tinggi 

memperoleh pekerjaan keahlian. “Anakkhoki do hamoraon 

di Au. Anak adalah harta bagi kami. Untuk hal ini  kami 

berjuang keras sehingga memberikan prioritas kepada 

kepentingan pendidikan.”15 Dengan demikian maka ada 

berbagai jenis pekerjaan merupakan bagian pokok 

penghidupan dari para narasumber.  

Di antara para narasumber tersebut ada yang 

berprofesi sebagai dokter, juru medik atau perawat, dosen 

atau guru, pendeta, pengacara dan dalam bidang musik 

                                                            
14 Wawancara dengan Bigman Simanjuntak, S. H., M. H. (Jakarta, 29 April 

2014; 9 Mei 2014). 
15 Wawancara dengan Torang Siahaan, S. E. (Jakarta, 9 November 2013). 
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sebagai musisi dan guru musik. Ada juga yang 

mengkhususkan diri dalam mata pencaharian berjualan dan 

kerajinan tangan dan untuk itu mereka memiliki toko untuk 

berjualan seperti ulos, kain songket dan lain-lain sebagai 

produk kerajinan tangan khas Batak. Juga mereka 

menyalurkan atau memasarkan produk-produk itu dari 

Tapanuli – Sumatera Utara ke Jakarta, di Anjungan Sumatera 

Utara di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur dan 

tempat lainnya. Ada juga yang menjadi montir, atau pegawai 

negeri dan pegawai swasta. Dengan demikian maka mereka 

mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan 

berbeda-beda.  

Meskipun demikian ada faktor kesamaan pada 

kepedulian dan sikap mempertahankan keluarga luas 

terbatas (tanpa memandang soal pekerjaan dan peran sosial 

dari sesama orang Batak Toba di Jakarta. Ini berarti bahwa, 

kekerabatan orang Batak Toba secara umum terdiri lebih 

dari satu keluarga, sehingga dapat membentuk perkumpulan 

atau himpunan kerabat (keluarga), perkumpulan atau 
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paguyuban marga Batak Toba.  Hal itu memberikan 

gambaran tentang kesatuan kolektif orang Batak Toba di 

Jakarta, sebab mudah dikenali dari nama diri dan marga.  

 
3. Kekerabatan Dalihan Na Tolu. 

Kelompok Batak Toba di Jakarta yang adalah para 

informan; narasumber merupakan bagian dari warga 

penduduk kota Jakarta yang memiliki berbagai tujuan hidup. 

Meskipun demikian hubungan mereka dengan kampung 

halaman tidak lepas. Faktor kultur marga dan dalihan na 

tolu bersumber di Tapanuli – Sumatera Utara merupakan 

peranan yang signifikan. Mereka tetap mempunyai 

hubungan dengan kampung halaman. Ikatan kekerabatan 

geneologis pada marga dan dalihan na tolu tetap mereka 

pegang pada tatanan atau aturan. 

Kekerabatan dalihan na tolu kelompok Batak Toba di 

Jakarta juga terbentuk dalam perkumpulan marga atau 

sejenis paguyuban marga (punguan atau persadaan). 

“Perkenalan marga pertalian kekerabatan dapat diurut dan 

istilah sapaan. Kemudian pertemuan awal itu bertambah 
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luas (banyak), sehingga terbentuklah perkumpulan semarga 

di Jakarta.”16 Perkumpulan semarga hanya kesatuan marga-

marga. Untuk itu maka satu orang diangkat sebagai ketua 

perkumpulan marga,  bukan sebagai ketua marga. Demikian 

juga perkumpulan orang Batak Toba di daerah Tapanuli – 

Sumatera Utara seperti di Bakkara, Balige, Samosir, Silalahi, 

Toba Holbung dan Tarutung.   

“Perkumpulan orang Batak Toba dari kampung 

halaman sama (punguan bona pasogit). Pertemuan tiap 

bulan dalam kegiatan arisan bulanan sekaligus kebaktian di 

tempat bergilir di rumah-rumah anggota.”17 Juga terdapat 

perkumpulan orang Batak Toba di perantauan dalam 

cakupan lebih besar yang meliputi daerah-daerah Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan 

masing-masing daerah dipimpin oleh seorang komisaris. “Di 

wilayah Jabodetabek terdapat 103 perkumpulan marga 

orang Batak Toba, yang terdiri dari marga besar dan kecil 

                                                            
16 Wawancara dengan Maruli Tampubolon (Jakarta, 15 Januari 2014). 
17 Wawancara dengan Anggiat Panggabean (Jakarta, 30 Mei 2014). 
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(sub-marga).”18 Contohnya “Punguan Si Rajanabarat dohot 

Boruna wilayah se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi). Parsadaan Pomparan Raja 

Simangunsong Anak dohot Boru se-Jabodetabek (Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).”19 “Punguan Siahaan 

dohot Boruna wilayah se-Jabodetabek mengadakan acara-

acara perayaan Natal, Tahun Baru dan Reuni (bona taon) di 

setiap tahun.”20  Penjelasan ini memberikan gambaran 

tentang persaudaraan di antara sesama orang Batak Toba di 

Jakarta. Juga  dengan pertemuan rutin menunjukkan bahwa 

hubungan kekerabatan dan adat istiadat terbina dan 

terpelihara dengan baik. “Marga sebagai suatu kesatuan 

keluarga, bagi orang Batak Toba lebih mudah diketahui 

hubungan kekerabatan dan urutan generasi berapa.”21 

“Perkumpulan marga Batak Toba di Jakarta berfungsi 

                                                            
18 Tito Adonis., Hilderia Sitanggang, dkk. Perkawinan Adat Batak di Kota 

Besar, 32. 
19 Nama Perkumpulan (pungunan) marga ditulis dalam undangan 

perkawinan. 
20 Wawancara dengan Sumihar Siahaan – Hutabarat (Jakarta, 29 April 

2014). 
  21 Wawancara dengan Tanggor Lumban Toruan (Jakarta, 1 Mei 2014). 
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sebagai keluarga dekat bagi orang Batak Toba yang akan 

melaksanakan perkawinan adat, maka perkumpulan marga 

bisa menyelenggarakan upacara adat.”22 Itu berarti bahwa, 

prinsip dalihan na tolu merupakan bagian kesatuan sosial 

orang Batak Toba di Jakarta.  

Berdasarkan pengamatan selama ini, di antara 

mereka yang telah menetap di Jakarta, sikap dasar maupun 

ideologi tidak berubah. Mereka tetap dalam kekerabatan; 

pertalian marga, dalihan na tolu dan adat Batak. Bahkan 

kekerabatan di Jakarta merupakan kelompok kekeluargaan 

marga. Seorang diangkat untuk mengetuai kelompok 

tersebut, bukan ketua marga. Melalui perkumpulan marga 

dapat dilihat di luar daerah Tapanuli – Sumatera Utara 

keakraban itu lebih terasa mungkin disebabkan jumlah 

mereka tidak begitu besar. Namun demikian kenyataan pada 

sistem kekerabatan orang Batak dapat terjadi sebagaimana 

di kota Jakarta. 

 

                                                            
22 Ibid. 
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IV.3. Pengamatan pada Ulos dalam Perkawinan Adat. 

1. Pedoman.23 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama  

penelitian, pesta perkawinan adalah satu kegiatan resmi 

masyarakat Batak yang diselenggarakan dalam waktu yang  

cukup panjang. Pelaksanaannya merupakan suatu perasaan 

komunal berdasarkan dalihan na tolu. “Jika tidak 

berdasarkan adat dalihan na tolu maka hal ini tidaklah 

merupakan pesta adat Batak.”24 “Pesta perkawinan adat 

Batak pada prinsipnya sama dengan pesta perkawinan di 

kampung halaman (bona pasogit).”25 Perkawinan 

                                                            
23 Melalui pengamatan pada acara-acara perkawinan Batak Toba di 

Jakarta yaitu : acara perkawinan Dedi Sigalingging, S. E., dan Susantri 
Rajagukguk, S. E. (Depok, 2 November 2013 di HKBP Depok II dan Balai 
Pertemuan Samina Depok II Timur). Lucy Mangunsong, S. H., M. H dan Eddy 
Rajagukguk, S. E., M. M (Jakarta, 9 November 2013 di HKBP Menteng dan 
Gedung Manggala Wanabakti Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat). Ivan 
Hutabarat, S. Ak dan Widya Sianturi, S. Ak (Jakarta, 1 Februari 2014 di HKBP 
Cipinang Elok dan Gedung Mayoria 2, Kelapa Gading Jakarta Utara). Anggiat 
Panggabean, B. Sc dan Meiliana Nababan, B. Sc (Jakarta, 31 Mei 2014 di HKBP 
Rawamangun dan Balai Pertemuan Samina Depok II Timur). Imelda Hutabarat, 
B. Med dan dr. Denny Tobing (Jakarta, 15 Juni 2014 di HKBP Kelapa Dua dan 
Gedung Dharma Wanita, Sudirman Jakarta Pusat).  
24 Wawancara dengan Drs. Raja Ojak Silaban (Jakarta, 26 Mei 2014). 
25 Ibid. 
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dipersiapkan jauh sebelum upacara adat Batak, dan 

umumnya diselenggarakan di gedung yang dapat 

menampung banyak orang. Untuk itu hadir “para tamu dari 

keluarga calon mempelai perempuan (parboru) dan keluarga 

calon mempelai laki-laki (paranak). Jumlah undangan 

tergantung kepada jumlah keluarga dan persatuan marga 

dari masing-masing mempelai. Yang diundang adalah 

saudara-saudara dari calon mempelai yaitu keseluruhan 

anggota dalihan na tolu beserta handai tolan (ale-ale). 

Keluarga pengundang baik orang tua mempelai perempuan 

maupun orang tua mempelai laki-laki disebut dengan suhut. 

Mereka adalah penyelenggara hajatan (si sada hasuhutan). 

 Sub-bagian berikut ini menguraikan dua hal penting 

dari pengamatan pelaksanaan perkawinan yaitu pedoman 

perkawinan dan tata acara perkawinan. 

1)  Pelamaran. 

Acara pelamaran adalah kunjungan keluarga calon 

mempelai laki-laki ke rumah keluarga calon mempelai 

perempuan, untuk menyatakan melamar calon mempelai 
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perempuan. Keluarga calon mempelai laki-laki diwakili oleh 

kerabat dekat sebagai penghubung (domu-domu) yang harus 

mengerti adat Batak. Ia menyampaikan tujuan lamaran dan 

perkawinan calon mempelai laki-laki. 

2) Pemberian Mahar. 

Pada acara ini untuk dibicarakan dan dirundingkan 

jumlah maskawin atau mahar (sinamot), untuk barang-

barang seperti pakaian mempelai perempuan, perhiasan dan 

lain-lain yang diatur oleh penyelenggara pesta. Sinamot 

berupa jumlah uang dari keluarga calon mempelai laki-laki 

kepada keluarga calon mempelai perempuan.  

3) Pertemuan Keluarga Calon Mempelai Laki-laki. 

Acara ini disebut ria raja adalah pertemuan keluarga 

calon mempelai laki dengan kerabatnya yaitu; dongan 

sabutuha, boru--bere, ale--ale dan dongan sahuta. 

Tujuannya untuk pembentukan panitia atau pelaksana 

teknis pada acara perkawinan. 
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4)  Pertemuan Keluarga Calon Mempelai Perempuan.  

Acara ini disebut tonggo raja sebagai pertemuan 

keluarga calon mempelai perempuan dengan kerabatnya 

yaitu; dongan sabutuha, boru-bere, ale-ale dan dongan 

sahuta. Tujuannya untuk pembentukan panitia seperti 

penerima tamu umum dan khusus, penghubung dan 

sebagainya. Maksud dan tujuan kedua acara tersebut (ria 

raja dan tonggo raja) adalah sama. Istilahnya saja berlainan, 

yang menunjuk pada keluarga calon mempelai laki atau 

mempelai perempuan. 

5) Pemberitahuan kepada Gereja. 

Pemberitahuan untuk pernikahan gereja 

(martumpol)26 yang berarti kesepakatan kedua calon 

mempelai untuk pernikahan Kristen. Dalam acara ini 

penyelenggara dari mempelai laki-laki dan mempelai 

peremupuan mengundang keluarga juga hula-hula dari 

masing-masing calon mempelai. 

                                                            
26 Acara martumpol dilakukan setelah agama Kristen masuk ke Tanah 

Batak. Wawancara dengan para narasumber (nama-nama narasumber sama 
dengan footnote 11. Mereka adalah di antara sesepuh orang Batak Toba 
Jakarta. Juga wawancara dengan Pdt. Victor Hutabarat di Jakarta, 15 Juni 2014. 
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6) Jemput Calon Mempelai Perempuan. 

Mengawali acara untuk pemberkatan nikah gereja 

adalah marsibuha-buhai. Ini berarti buha yaitu mula atau 

mengawali acara perkawinan, yang biasanya diadakan 

makan bersama kepada keluarga dekat. Juga menjemput 

calon pengantin perempuan, serta sebagai pemberian 

hormat kepada orang tuanya, yang rela meninggalkan orang 

tua dan rumahnya untuk memulai rumah tangga sendiri. 

Kedua belah pihak wajib menyediakan makanan adat berupa 

seekor babi dan ikan mas yang disediakan oleh keluarga 

mempelai perempuan. 

7) Pemberkatan Nikah Gereja. 

Pemberkatan nikah gereja disebut pamasu-masuon 

adalah pengukuhan pernikahan oleh gereja atas kedua 

mempelai. Dengan pengukuhan itu maka resmi pernikahan 

sebagai pernikahan sudah diberkati Tuhan terikat dengan 

janji tidak boleh cerai kecuali diceraikan oleh kematian. 
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8) Perkawinan Adat. 

Perkawinan adat Batak dyang disebut marunjuk 

mengikat erat begitu banyak orang, sehingga perceraian 

bukan hanya menyangkut dua insan suami istri tetapi juga 

dalihan na tolu dari orang tua masing-masing. Dengan 

pelaksanaan hal itu kedua mempelai mempunyai keduduan 

dan peranan sosial kekerabatan. Untuk itu juga berhak 

menyelenggarakan dan mengikuti pesta adat pada satu saat 

tertentu yang dilaksanakan oleh kerabat maupun hula-hula.  

 
2. Tata Acara. 

1) Jemput Calon Mempelai Perempuan. 

Acara perkawinan adat Batak umumnya dimulai pada 

pukul 9 pagi, yang diawali dengan menjemput ccalon 

pengantin perempuan. Mempelai laki-laki serta rombongan 

keluarga datang ke rumah orang tua mempelai perempuan 

membawa makanan sibuha buhai, yakni daging babi telah 

dimasak (martudu-tudu) dan nasi diletakkan di dalam bakul 

(ampang). Ampang harus dijunjung (dihuti) di atas kepala 

oleh seorang saudara perempuan (ito) mempelai laki-laki, 
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atau saudara perempuan ayah mempelai laki-laki 

(namboru).  

2) Pemberian Kembang. 

                Selesai makan sibuha-buhai calon mempelai laki-

laki dan calon mempelai perempuan saling memberi 

kembang didamping oleh pendamping (pandongani). 

Mempelai laki-laki terlebih dahulu memberi bunga 

(kembang) pada tangan mempelai perempuan. Mempelai 

perempuan menaruh bunga pada saku jas mempelai laki-

laki.  

3) Pemberkatan Nikah Gereja. 

Pemberkataan nikah gereja atas kedua mempelai 

menggunakan “tata ibadah pernikahan menurut agama 

Kristen.”27  

4) Perkawinan Adat di Gedung. 

 Pesta marunjuk biasa dilaksanakan di gedung 

pertemuan umum. Melalui pengamatan pada acara-acara 

                                                            
27 Tata ibadah Gereja tidak dilampirkan, namun demikian dapat 

disebutkan acara-acara pemberkatan nikah gereja dihadiri yaitu, di Huria 
Kristen Batak Protestan, Gereja Kristen di Indonesia, Gereja Protestan Indonesia 
bagian Barat, Huria Kristen Indonesia, Gereja Methodis dan Independen. 
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perkawinan adat Batak dapat digambarkan tata letak alat 

dan panggung pada gedung sebagai berikut. 

a. Tata Letak Alat dan Panggung. 

Untuk pelaksanaan perkawinan diatur perangkat alat 

atau seluruh barang untuk hidangan makanan dan 

minuman, serta perlengkapan dekor panggung dan hiasan 

dari ruangan, gedung, jalan dan sebagainya yang kelihatan 

menarik. Juga tempat yang diperlengkapi berbagai peralatan 

gondang (ogung sabangunan). “Ogung Sabangunan yaitu 

perangkat gendang Batak untuk mengiringi berbagai acara 

adat Batak.”28 Letak tempat duduk untuk para undangan – 

tamu, yang diatur oleh penyelenggara pesta sesuai dengan 

peranan dalihan na tolu dari orang tua masing-masing orang 

tua mempelai.  

Di atas panggung diperlengkapi kursi, meja dan lain-

lain untuk kedua mempelai, orang tua mempelai 

perempuan, kakek/nenek dan saudara laki-laki dari ayah 

beserta istri. Juga orang tua mempelai laki-laki, kakek/nenek 

                                                            
28 Wawancara dengan Aguskarta Panggaben, B. Sc (Jakarta, 29 April 

2014). 
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dan saudara laki-laki dari ayah mempelai laki-laki beserta 

istri. Pada bagian tengah gedung diperlengkapi kursi untuk 

pihak hula-hula mempelai perempuan. Kursi untuk para 

tamu undangan, handai tolan pada tempat tersendiri. Tata 

letak tempat duduk yang diatur sebelum acara makan siang 

dan sesudahnya dapat digambarkan dalam dua bagan 

sebagai berikut. 

 
                    Tata letak tempat duduk sebelum acara makan siang. 
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    Tata letak tempat duduk sesudah selesai acara makan siang. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b. Susunan Acara. 
 

Setelah pemberkatan nikah di gereja selesai, maka 

kedua mempelai menuju ke gedung untuk pelaksanaan adat 

Batak. 
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i) Pembukaan: Sambutan dan Makan Bersama. 

Acara pembukaan yang diawali dengan sambutan 

oleh pembawa acara menandai dimulainya pesta. Pembawa 

acara adalah salah satu dari dongan sabutuha dari mempelai 

perempuan sebagai “pengetua (raja parhata).”29 Tarian dan 

musik mengiringi kedua mempelai dan para undangan 

masuk ke dalam ruangan gedung. Juga kerabat sesuai 

dalihan na tolu mempelai perempuan dan dalihan na tolu 

mempelai lak-laki menuju ke tempat duduk yang telah 

diatur.  

Pesta adat biasanya dilaksanakan pada pukul 13.00 

(jam 1 siang), yang dimulai dengan makan bersama. 

Pembawa acara mempersilahkan paranak membawa daging 

babi yang sudah dimasak menandai pesta adat (tudu-tudu 

sipanganon) dan yang diletakkan di atas meja hula-hula. Di 

atas baki berisi jambar (potongan daging babi) dibagi ke 

                                                            
29 Raja parhata (juru bicara), ada dari kedua mempelai yaitu, orang yang 

dituakan, juga tahu adat istiadat. Raja parhata pada pihak keluarga mempelai 
perempuan disebut raja parsinabul (raja parhata ni parboru). Raja parhata 
pada pihak keluarga mempelai laki-laki disebut Raja parsaut (raja parhata ni 
paranak).  
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tempat suhut parboru. Kemudian parboru menyampaikan 

ikan mas (dengke ni arsik) di atas baki ke tempat suhut 

paranak. Setelah itu ketua penyelenggara maju untuk 

menyatakan doa bersama.. 

Sementara para tamu undangan menikmati makan 

siang, bersamaan dengan penyelenggara dari keluarga 

mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan  

menghampiri para tamu untuk menyapa dan silahkan 

makan. “Makanan dihidangkan yaitu nasi dengan lauk pauk, 

ikan mas arsik daging babi, sayur dan lain-lain. Setelah acara 

makan selesai, dilakukan acara pembagian potongan daging 

babi untuk keluarga mempelai perempuan. Keluarga 

mempelai laki-laki mengadakan pemberian tumpak berupa 

uang diletakkan ke dalam baki di atas meja orang tua 

mempelai laki-laki. “Fungsinya sebagai kontribusi biaya 

mahar dari keluarga mempelai laki-laki.”30 

 

                                                            
30 Wawancara dengan Torang Siahaan, S. E.,  Ir. Mangiring Lumban 

Toruan, M. Sc. (Jakarta, 28 Oktober 2013, 18 Februari 2013, 22 Februari 2014). 
Tumpak harus dihitung bersama-sama setelah acara marunjuk selesai di rumah 
keluarga pengantin laki-laki. 
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ii) Ucapan Selamat kepada Kedua Mempelai. 

Ketua penyelenggara memberi kesempatan kepada 

para tamu undangan sebagai kerabat mempelai laki-laki, 

juga para tamu undangan sebagai kerabat mempelai 

perempuan memberikan selamat kepada kedua mempelai 

datang ke atas panggung dan menyalami. Juga uang yang 

dimasukkan di tempat sendiri. Hal itu merupakan dukungan 

moril serta kontribusi pelaksanaan perkawinan. Selesai itu 

parhata memberikan kesempatan kepada para tamu 

undangan sebagai handai tolan memberikan ucapan selamat 

kepada kedua mempelai. 

iii) Pemberian Ulos. 

Setelah acara makan siang dan pemberian selamat 

kepada kedua mempelai selesai, yaitu acara pemberian ulos 

terutama yaitu : ulos ragi idup dan ulos ragi hotang. 
 

a) Ulos ragi idup  dari Orang tua Mempelai Perempuan 

kepada Orang tua Mempelai Laki-laiki. 

Ulos ragi idup yang diberikan oleh  orang tua 

mempelai perempuan kepada orang tua mempelai laki-laki.  
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“Pemberian ulos ragi idup kepada orang tua mempelai laki-

laki disebut ulos pansamot.”31  

Ulos pansamot adalah penghormatan, atau 
penghargaan dari orang tua mempelai perempuan 
kepada orang tua mempelai  laki-laki atas pemberian 
uang mas kawin sesuai untuk adat. Pemberian ulos 
dengan kata-kata berkat (pasu-pasu) juga peribahasa 
Batak (umpasa).32  
 
“Pemberian ulos ragi idup menunjukkan dukungan 

kepada orang tua mempelai laki-laki agar mengalami hal-hal 

terbaik dan kejayaan bagi diri sendiri dan bagi anak-anak.”33 

                                                            
31 Makna pansamot sebab makna peran ayah mencari sinamot 

(pencaharian, kebutuhan ekonomi). 
32 Wawancara dengan Maruli Tampubolon, S. E., M. Sc. (Jakarta, 24 

Januari 2014). Umpasa selalu disampaikan dalam perkawinan adat Batak. 
Contoh ungkapan pasu-pasu. On ma ulos pansamot di hamu lae. Sai didongani, 
dipargogoi Tuhanta ma hamu mangalului hangoluan siadapari dohot 
mangalului pansamotan. Asa songon hata ni umpasa: Dolok ni Purbatua, 
tondongkon ni Siborotan. Sai saur ma hamu sarimatua, jala tiur nang 
pansamotan. Artinya, Ini ulos mencari rejeki untukmu ipar, supaya kamu diberi 
kekuatan oleh Tuhan dalam mencari nafkah sehari-hari dan mencari rejeki, 

supaya kamu panjang umur, serta mudah mencari rejeki.     
33 Wawancara dengan Lambok Siagian, S. P. (Jakarta, 18 Februari 2014).  
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“Ulos ragi idup memberi arti berkat umur panjang, 

kesejahteraan, kebahagiaan dengan anak-anak dan cucu.”34  

Tambor ma bonana rugun nang bulungna. Horas ma 
hula-hula, horas ma nang boru. “Hormat sejahtera 
hula-hula selamat sejahtera boru. Ulos ragi idup 
diberikan oleh orang tua mempelai perempuan 
kepada ibu mempelai laki-laki karena suami telah 
meninggal dunia dan itu disebut ulos pargomgom.35  
 

b) Ulos ragi hotang dari Orang tua Mempelai Perempuan 

kepada Kedua Mempelai. 
 

Setelah selesai pemberian ulos ragi idup kemudian 

dilanjutkan dengan pemberian ulos ragi hotang dari orang 

tua mempelai perempuan kepada kedua mempelai. Ulos 

ragi hotang disebut juga ulos hela (sebutan kepada 

menantu). “Saya merasa mendapat penguatan sekaligus 

                                                            
34 Wawancara dengan Rosita Siahaan - Pasaribu (Jakarta, 29 November 

2013). 
35 Wawancara dengan W. Samosir – Sigalingging (Jakarta Timur, 2 

November 2013). Contoh nasihat. On ma ulos pargomgom di hamu ito. 
Ibotongku ma parumaenmu, ai jolma naposo na so umboto manang aha dope. 
Alai lambok ma ho ito mangajar-ajari parumaenmi. Asa songon hata ni umpasa 
: Manggomgom pahompu anak. Manggomgom pahompu boru. Situbuhonon ni 
parumaenmu tu joloana on. Horas ma hamu ito manggomgom parumaenmi. 
(Ini ulos pelindung untukmu, saudaraku. Ajari saudaraku dengan lemah lembut 
menantumu. Keturunan dilahirkan bagi cucu laki-laki dan cucu perempuan). 
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tanggung-jawab baru sebagai suami istri.”36 “Pemberian ulos 

menyatakan Orang tua mengasihi saya (holong) dan 

orangttua mau menerima suami menjadi menantu.”37 

                        

                “Gambar ulos ragi idup dan ulos ragi hotang.”38 

                                                            
36 Wawancara dengan Anggiat Panggabean, B. Sc. (Jakarta, 24 Februari 

2014).  
37 Wawancara dengan Meiliana Panggabean – Nababan, B. Sc. (Jakarta, 24 

Februari 2014). Contoh nasihat dalam pemberian ulos untuk kedua mempelai. 
On ma ulos panjang, ulos parhorasan di hamu amang hela. Ulos sumintahon ni 
anak dohot boru, ulos sumintahon ganjang ni umur di hamu na dua. Ulos 
dibahen na las maon di hamu tingki ngalian, sibahen na lambok tingki mohop 
ni ari. Jala unang holan na patudu holong ni rohanami tu hamu, patuduhon na 
jonok jala mangaramoti do hami di hamu di tingki las ni roha nang hasusaan 
hamu. (Ini ulos panjang, ulos selamat untukmu menantu. Ulos mengharapkan 
lahir anak laki-laki dan anak perempuan. Ulos harapan umur panjang untuk 
kedua pengantiin. Ini menunjukkan sayang kami kepada kamu, juga kami selalu 
dekat melindungi kamu di waktu suka-duka). 

38 Sumber : dokumen pribadi Emy Wuryani (Salatiga, 14 September 
2015). 
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“Gambar: pemberian ulos ragi hotang kepada kedua 

mempelai.”39 

 
          iv) Pemberian  Daging, Uang, Nasihat. 

 
Dalam pesta perkawinan adat Batak juga dilakukan 

pembagian dan penerimaan berbagai benda pralambang 

yang berupa daging, uang dan nasihat (jambar daging, 

hepeng dan hata). Jambar daging diambil dari tudu-tudu 

sipanganon, untuk kelompok dongan sabutuha. Jambar 

uang diambil sebagian dari mahar untuk penghargaan sebab 

hubungan keluarga antara penyelenggara pesta adat dari 

kedua mempelai. Jambar hata adalah ucapan-ucapan terima 

                                                            
39 Pemberian ulos ragi hotang kepada pengantin dalam perkawinan adat 

Batak Toba Jakarta (Jakarta,  15 Desember 2014). 
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kasih atas bantuan dan dukungan moril pada pesta adat. 

Demikian juga penghargaan kehadiran para undangan. 

“Jambar hata dalam adat Batak bernilai sangat tinggi 

sebagai simbol kehormatan, apabila tidak dilakukan maka 

tamu undangan merasa tidak terhormat.”40 Itu berarti 

bahwa, hal-hal besar maupun sederhana untuk pelaksanaan 

adat Batak tersusun dan teratur baik. 

          v)  Penutup: Ucapan Terima Kasih. 

Sesudah pemberian ulos dan pemberian daging, 

uang, nasihat, maka merupakan akhir dari upacara adat. Di 

akhir acara ini semua orang yang masih mengikuti upacara 

adat itu, secara bersama-sama mengucapkan kata horas 

sebanyak tiga kali. Kemudian dinyanyikan satu lagu dan doa 

syukur dan berkat dari ketua penyelenggara atau pendeta. 

Bagian dari akhir acara ini juga keluarga mempelai 

perempuan akan memberi makanan kepada keluarga 

mempelai laki-laki untuk dibawa pulang, sebagai tanda 

terima kasih dan balasan makanan yang telah dibawa oleh 

                                                            
40 Wawancara dengan Ir. Mangiring Lumban Toruan, M.Sc. (Jakarta, 26 

Mei 2014).  
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mempelai laki-laki pada saat menjemput mempelai 

perempuan. Dengan perkawinan adat maka kedua 

mempelai menerima peran dan fungsi dalam dalihan na tolu 

 
IV.4. Ulos dalam Makna Perkawinan Adat. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara langsung 

dengan narasumber diperoleh berbagai makna ulos dalam 

perkawinan adat Batak sebagai berikut.  

1. Ulos ragi idup dan ulos ragi hotang bermakna berkat 

(pasu-pasu) dari hula-hula. “Hula-hula adalah tempat 

pangidoan dohot panjaloan pasu-pasu di boruna, jadi 

hula-hula adalah pemohon berkat bagi boru.”41 
 
2. “Ulos  ragi  idup  berarti  penghormatan  kepada orang 

tua mempelai laki-laki atas upacara perkawinan adat  

Batak, yang diterima dengan senang hati oleh orang tua 

mempelai perempuan.”42 

                                                            
41 Wawancara dengan Ir. Mangiring Lumban Toruan. M. Sc. (Jakarta, 22 

Februari 2014). Bagi masyarakat Batak, hotang (rotan) melambangkan orang 
yang memiliki tubuh yang kuat (pekerja keras), jiwa yang kuat (tahan uji) dan 
tondi atau iman yang kuat (pengharapan).  

42 Wawancara dengan Torang Siahaan, S. E (Jakarta, 8 November 2013). 



186 
 

3. Ulos ragi hotang mempunyai makna “kasih sayang dan 

restu perkawinan dari orang tua mempelai perempuan. 

Ulos pangait ni holong.”43 
 
4. “Ulos ragi idup dan ulos ragi  hotang  bermakna sebuah 

peristiwa kehidupan yang bersifat pertalian keluarga.”44 
 

5. “Ulos ragi idup dan ulos ragi hotang mengandung sebuah 

harapan (keinginan supaya menjadi kenyataan). dan jenis 

ulos ini menunjukkan identitas pemberinya.” 45 
 

6. “Ulos ragi idup dan ulos ragi hotang mengandung 

persatuan kekerabatan dalihan na tolu dari kedua 

mempelai.”46 
 

7. “Ulos ragi idup merupakan simbol kehidupan. Oleh 

sebab itu disebut ragi idup (aragi = hidup).”47 Ulos ini 

                                                            
43 Wawancara dengan Meiliana Panggabean - Nababan, B. Sc. (Jakarta, 24 

Maret 2014). 
44 Wawancara dengan Linda Tambunan – Hutapea, M. Th (Jakarta, 31 Mei 

2014).  
         45 Wawancara dengan Rima Panggabean (Jakarta, 10 Februari 2014). 

46 Wawancara dengan Maruli Tampubolon, S. E., M. Sc. (Jakarta, 18 
Februari 2014).   
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merupakan ulos khusus untuk laki-laki, yang dapat 

dikenakan pada upacara duka cita atau suka cita. 
 

 8. “Ulos  ragi  hotang diberikan oleh orang tua mempelai 

perempuan kepada kedua mempelai, dengan harapan 

agar ikatan batin kedua mempelai teguh seperti rotan 

(hotang).”48  
 

9. “Ulos ragi idup  dan  ulos  ragi  hotang  sebagai 

pengesahan dan penetapan perkawinan menurut adat 

Batak.”49 

 
Penjelasan tentang deskripsi sosial mengenai orang 

Batak Toba di Jakarta dalam latar belakang kejadiannya, 

kekerabatan dalam hidup bermasyarakat di kota Jakarta dan 

pranata sosial, yang menjadi bagian dari sistem yang lebih 

besar pada masyarakat Batak. Juga konsep ulos dalam 

makna-maknanya pada perkawinan adat bagi orang Batak 

                                                                                                                                     
47 Wawancara dengan Jason Silaban dan Magdalena Silaban – 

Simanjuntak, S. E. (Jakarta, 30 Mei 2014). Motif ulos ini seolah-olah bernyawa 
dan hidup, sehingga dinamakan ragi idup (aragi = hidup).  

  48 Wawancara dengan Lucy Rajagukguk - Mangunsong , S. H., M. H. 
(Jakarta, 1 Maret 2014). 

49 Wawancara dengan Pdt. Victor Hutabarat (Jakarta, 15 Juni 2014).  
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Toba di Jakarta, maka saya menginterpretasikan ulos dalam 

konsep nilai berdasarkan konteks sosio-historisnya pada 

penjelasan bab III dan berdasarkan konteks perkawinan adat 

bagi orang Batak Toba di Jakarta dalam penjelasan bab IV. 

Untuk itu maka saya menemukan konsep nilai pada ulos 

yang relevan serta menyesuaikan dengan perkawinan adat 

Batak. Interpretasi terhadap hal itu yang akan diuraikan 

pada bab V.          

 

 


