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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Suku bangsa Batak terdiri atas enam sub bagian yaitu Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, 

Angkola dan Mandailing. Diantar keenam sub suku tersebut terdapat persamaan bahasa dan 

budaya.1 Berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia, suku batak Toba termasuk 

suku yang sulit untuk menerima perubahan dari luar, mereka lebih suka dengan kebudayaan 

atau kebiasaan yang sudah mereka warisi, dengan tinggal atau berdomisili di antara bukit-

bukit yang sulit untuk dijangkau oleh orang-orang dan dapat dipertahankan hingga abad ke-

19. 

Menurut beberapa prasasti peninggalan zaman Adityawarman abad ke-14, sekelompok 

murid dan pengikut aliran Mahayana telah memasuki pedalaman Sumatera Utara dan mereka 

menetap di sana, di tengah-tengah daerah pegunungan. Oleh sebab itu, di daerah pedalaman 

itu terdapat pengaruh agama Mahayana, oleh ilmu pengetahuan masa kini, diakui sebagai 

nenek moyang suku Batak yang kini mendiami daerah itu.2 Bahwa pada zaman dahulu Pulau 

Sumatera masih bersifat kosong dan belum dihuni oleh manusia, sehingga aliran Mahayana 

yang berjelajah dari satu tempat ketempat yang lain hingga tiba di pulau Sumatera dan 

menetap disana dan dipercaya sebagai nenek-moyang suku Batak. Perjalanan kehidupan 

masyarakat Batak Toba pada zaman dahulu masih bersifat asli dan belum dipengaruhi oleh 

kebudayaan lain, sehingga tradisi dan kepercayaan yang telah dibentuk sangat di pegang 

                                                           
1 Simanjuntak, Bungaran Antonius. Konflik status dan kekuasaan orang batak toba, Jakarta : Yayasan pustaka 

obor Indonesia. 2011, hal 1. 
2 Lumbantobing, Andar Maristua. MAKNA WIBAWA JABATAN DALAM GEREJA BATAK, Jakarta : PT 

BPK Gunung Mulia. 1992, hal 1. 
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teguh. Dalam hal kepercayaan pada awalnya orang Batak Toba menyembah Ompu Mula Jadi 

Nabolon.3 Agama Orang Batak Toba pada mulanya disebut Parmalim.4 

Suku Batak Toba memiliki banyak tradisi dan budaya, secara umum tradisi kelahiran, 

perkawinan dan kematian. Didalam setiap tradisi tersebut terdapat beberapa simbol 

kebudayaan yang merupakan bagian dari upacara-upacara dalam adat Batak Toba, seperti 

musik, tarian dan bahasa. Tradisi upacara yang dilakukan dalam adat Batak Toba tidak 

terlepas dari simbol bahasa yang di dalamnya terdapat Mandok hata dalam kamus batak 

terdari dari kata mandok ( berbicara) dan hata (ucapan), sehingga dapat diartikan berbicara 

ucapan. Dalam pengertian ini penulis memiliki pemahaman bahwa ritual mandok hata hanya 

menyampaikan kata, dalam hal ini yang disampaikan berupa kata-kata yang memiliki makna 

dan dilakukan di hadapan keluarga.  

Tradisi mandok hata (menyampaikan kata) merupakan bagian dari jambar hata, jambar 

hata dalam kamus Batak Toba terdiri dari jambar ( Jatah yang diterima seseorang menurut 

adat), dan hata (ucapan, perkataan, bahasa, bicara), sehingga jambar hata diartikan sebagai 

kesempatan bagi seseorang untuk berbicara dalam sebuah adat dan didalamnya terdapat 

mandok hata (penyampaian kata). Menurut T.M Sihombing didalam bukunya, menegaskan 

bahwa dalam setiap upacara adat perlu keterlibatan dalam berbicara atau mandok hata.5 

Tradisi mandok hata ini digunakan dalam setiap upacara-upacara yang bersifat komunikasi 

                                                           
3 Ompu Mula Jadi Nabolon dipercaya adalah Pencipta Agung atau pencipta maha besar pra-Kristiani, yang 

dipercayai oleh Suku Batak Toba sebagai pencipta langit dan bumi serta segala isinya. 
4 Istilah Parmalim merujuk kepada penganut agama Malim. Agama Malim yang dalam bahasa Batak disebut 

Ugamo Malim adalah bentuk moderen agama asli suku Batak. Agama Malim pada hakikatnya merupakan agama 

asli Batak, namun terdapat pengaruh agama Kristen, terutama Katolik, dan juga pengaruh agama Islam.  Agama 

ini tidak mengenal Surga atau sejenisnya,sepeti agama umumnya, selain Debata Mula jadi Na Bolon (Tuhan 

YME) dan Arwah-arwah leluhur, belum ada ajaran yang pasti reward atau punisnhment atas perbuatan baik atau 

jahat, selain mendapat berkat atau dikutuk menjadi miskin dan tidak punya turunan. Tujuan upacara agama ini 

memohon berkat Sumangot dari Debata Mula jadi Na bolon (Tuhan YME), dari Arwah-arwah leluhur, juga dari 

Tokoh-tokoh adat atau kerabat-kerabat adat yang dihormati, seperti Kaum Hula-hula (dari sesamanya). Agama 

ini lebih condong ke paham Animisme. Agama ini bersifat tertutup, masih hanya untuk suku Batak, karena upacara 

ritualnya memakai bahasa Batak, dan setiap orang harus punya marga, tidak beda dengan agama-agama suku-

suku animisme dibelahan bumi lainnya, sifatnya tidak universal. (Lihat [artikel on-line] diambil dari 

http://artikel.okeschool.com/artikel/kepercayaan/810/agama-parmalim--sumatera-utara-.html; diakses 12 Juli 

2018. 
5 Sihombing.T.M. Jambar hata dongan tu ulaon adat, Gopas sirait : Tulus jaya. 1989,II 
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mengunakan bahasa. Dalam bukunya T.M Sihombing terdapat banyak penjabaran upacara-

upacara yang menggunakan mandok hata seperti martonggo raja (rapat persiapan acara 

pesta), marhata sinamot (berbicara mahar), pasahat ulos ( pemberian ulos), tardidi ( babtis), 

ualon adat di parmondingan (upacara kematian) dll.6 

Suku Batak Toba melakukan setiap upacara dan tradisi sesuai dengan pengalaman hidup 

dari masyarakat Batak Toba sesuai dengan kebutuhan. Namun setelah masuknya ajaran 

kristen dan pemberitaan injil ditanah Batak, sebagian upacara dan tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen dinilai tidak sesuai dengan ajaran 

kekristenan,7 segala sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen disebut sebagai 

Okultisme. 

Okultisme adalah faham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang 

tersembunyi dalam benda atau roh (arwah) tertentu. Kekuatan-kekuatan ini disebut gelap 

karena tidak selalu menampakkan diri dengan terang-terangan atau nyata. Kuasa kegelapan 

ini dihormati, dipakai dan dimanfaatkan orang untuk berbagai kebutuhan.8 Oleh karena itu, 

ada bermacam-macam praktik manusia terhadap kuasa kegelapan ini yang perlu disimak 

dalam kehidupan sehari-hari. Terkhususnya masyarakat Kristen Batak Toba yang melakukan 

upacara atau seremoni adat Batak, bisa saja mengandung praktek Okultisme. Beberapa 

diantaranya yang bersangkut-paut dengan upacara kematian yang harus kita antisipasi adalah 

sebagai berikut: (a) Meminta berkat sambil menari di sekeliling mayat, (b) Hula-hula 

dianggap pemberi berkat, (c) Pemberian ulos dari pihak hula-hula, (d) Marsuap di kuburuan, 

(e) Penggalian tulang-belulang,9 dari beberapa bentuk praktek okultisme yang biasa 

                                                           
6 Sihombing.T.M. Jambar hata dongan tu ulaon adat, Gopas sirait : CV. Tulus Jaya. 1989, hal IV-V. 
7 Pasaribu, Rudolf H. OKKULTISME di kalangan Masyarakat Batak, Jakarta: PT. Atalya Rileni Sudeco. 2016, 

hal 10. 
8 Pasaribu, Rudolf H. OKKULTISME di kalangan Masyarakat Batak, Jakarta: PT. Atalya Rileni Sudeco. 2016, 

hal 28. 
9 Pasaribu, Rudolf H. OKKULTISME di kalangan Masyarakat Batak, Jakarta: PT. Atalya Rileni Sudeco. 2016, 

hal 64-68. 
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dilakukan oleh masyrakat tidak terlepas dari komunikasi yang di dalamnya adalah mandok 

hata yang dilakukan dalam kegiatan upacara atau seremoni adat Batak. 

Salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang Batak Toba Kristen yaitu ziarah kubur 

yang di dalamnya terdapat mandok hata. Mandok hata merupakan bagian dari tanda yang 

digunakan seseorang dalam melakukan ziarah kubur. Penulis menggunakan teori Semiotika 

untuk menganalisis Mandoka hata sebagai tanda dalam tradisi ziarah kubur. Istilah semiotika 

berasal dari bahasa Yunani ‘semeion’ yang berarti ‘tanda’ atau ‘seme’ yang berarti penafsiran 

tanda (Cobley dan Jansz, 1999:4).10 Semiotika atau semiologi menurut Barthes, pada 

prinsipnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity), memaknai hal-hal, segala 

sesuatu. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam arti 

dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, melainkan juga mengkonstitusi sistem 

terstruktur dari tanda.11 Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna 

adalah hubungan antara suatu objek atau ide dan suatu tanda (Littlejohn, 1996:64).  

Dengan tanda-tanda kita mencoba mencari keteraturan di tengah-tengah dunia yang 

serba beragam ini, agar setidaknya kita dapat memiliki pegangan. Sehingga semiotika juga 

dapat dikatakan sebagai disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi dengan 

menggunakan tanda (sign) berdasarkan pada sign system (code) (Sergers, 2000:4).12  

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi ziarah kubur yang di 

dalamnya terdapat mandok hata, sehingga dengan penelitian ini dapat menjelaskan pengertian 

mandok hata dalam tradisi ziarah kubur dan memberikan pemahaman yang baik mengenai 

mandok hata terhadap jemaat HKBP Dame di Pematang siantar. Sehingga jemaat HKBP Dame 

dapat melakuakan tradisi ziarah kubur dengan baik dan tidak menyimpang dari iman Kristen. 

                                                           
10 Cobly, paul dan Litza Jansz. Introducing Semiotic, New York :Icon book-Totem book. 1999, hal 4. 
11 Kurniawan. Semiologi Roland Barthes,  Magelang : Yayasan Indonesiatera. 2001, hal 53 
12 Segers, Rien T. Evaluasi teks sastra, Yogyakarta : Adicita karya nusa. 2000, hal 4. 
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Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana pemahaman jemaat HKBP Dame memahami tentang mandok hata  dalam 

tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba ? Penelitian ini bertujuan 

menjelaskan pemahaman mandok hata dalam tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh 

masyarakat Batak Toba. Melalui tugas akhir ini penulis ingin memberikan kontribusi berupa 

pemahaman mengenai mandok hata dalam tradisi ziarah kubur yang dilakukan masyarakat 

Batak Toba di daerah Sumatera utara khususnya HKBP Dame Pematang Siantar, bahwa 

pentingnya memiliki pemahaman yang baik mengenai mandok hata dalam tradisi ziarah kubur 

sehingga tidak terjerumus kepada dampak yang akan diperoleh. Tugas akhir ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat Batak Toba di HKBP Dame Pematang 

Siantar, khususnya saat melaksanakan tradisi ziarah kubur yang didalam kegiatan tersebut ada 

Mandok hata. 

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang dialami. 13Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan bertahap tradisi Mandok hata dalam upacara 

ziarah kubur yang dilakukan batak toba. 

Jenis penelitian menggunakan penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk pemecahan 

masalah secara sistimatis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi berdasarkan 

data-data yang akan di analisis dan diinterprestasi.14 Data berupa hasil wawancara, 

dokumentasi, video, catatan dan hasil rekaman suara. Tipe pendekatan yang digunakan adalah 

tipe pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah penyelidikan sistimatis atau suatu kejadian 

                                                           
13 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1989. Hal 6. 
14 Narbuko Cholid, Abu achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007. Hal 44. 
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atau gejala khusus yang meneliti beberapa kasus dilapangan (field research). secara umum studi 

kasus memberikan akses atau peluang yang luas pada penelitian untuk lebih mendalam, detail, 

intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.15 Tempat yang akan penulis jadikan 

penelitian sesuai dengan judul penelitian berada di gereja HKBP Dame Kelurahan Siopat suhu, 

Kecamatan Siantar Timur di Provinsi Sumatera Utara, karena penulis melihat adanya 

pemahaman yang berbeda mengenai mandok hata dalam tradisi ziarah kubur dilokasi tersebut. 

Waktu penelitian yang akan dilakukan selama 2 bulan (Agustus hingga September). 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang pertama Observasi merupakan alat 

yang langsung untuk meneliti bermacam-macam gejala. Banyak aspek-aspek tingkah laku 

manusia yang hanya dapat diamati melalui observasi lapangan. Observasi yang dilakukan 

secara partisipan, dengan cara turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang 

diobservasi.16 Pengamat menggunakan alat bantu seperti kamera, video dan audio tipe recorder. 

Kedua Wawancara, tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya 

untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Penulis menggunakan 

wawancara terpimpin/ Interview guide dengan menggunakan panduan pokok-pokok masalah 

yang diteliti.17 Penulis akan menjadikan Pendeta, sintua, jemaat dan masyarakat yang 

mengikuti mandok hata dalam tradisi ziarah kubur di HKBP Dame sebagai narasumber dalam 

pengumpulan data menggunakan wawancara. Alat bantu yang digunakan dalam wawacara 

yaitu audio tipe recorder, video, dan kamera yang mengambil gambar saat wawancara.  

Sistimatika penulisan tugas akhir ini dijelaskan dalam lima bagian: Pertama, menguraikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, 

metodologi penelitian dan sistimatika penulisan. Kedua, landasan teori yang digunakan, 

                                                           
15 Bungin Burhan. Analisis data penelitian kualitatif, Jakarta : Rajawali Pers, 2015. Hal 22. 
16 Narbuko Cholid, Abu achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007. Hal 72. 
17 Narbuko Cholid, Abu achmadi. Metodologi Penelitian, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007. Hal 84. 
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khususnya mengenai ritual-ritual dalam tradisi zairah kubur. Ketiga, menjelaskan hasil 

penelitian tentang pemahaman jemaat HKBP Dame di Pematang siantar terhadap mandok hata 

dalam tradisi ziarah kubur. Keempat, menganalisa pemahaman mandok hata. Dalam bagian ini 

penulis melakukan wawacara terhadap jemaat HKBP Dame di Pematang siantar. Kelima, 

penutup dalam tulisan ini didalamnya berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di 

HKBP Dame di Pematang siantar, disertai saran dan masukan-masukan yang ditinjau dari 

pihak-pihak yang ada hubungannya dengan tujuan dari penelitan ini. 

2. Landasan Teori 

Untuk menganalisia pemahaman Mandok hata dalam tradisi ziarah kubur suku Batak 

Toba, khususnya di HKBP Dame. Penulis mencari dan menggunakan teori yang dapat melihat 

pemasalahan sesuai judul yang diteliti, dengan demikian penulis menggunakan teori semiotika. 

Dalam pemahaman mandok hata dalam tradisi ziarah kubur, penulis ingin meneliti pemahaman 

yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen mengenai Mandok hata 

sebagai tanda dalam tradisi ziarah kubur dalam adat masyarakat Batak Toba terkhususnya 

jemaat HKBP Dame.  

Sebagai makhluk yang hidup di dalam masyarakat dan selalu melakukan interaksi 

dengan masyarakat lainnya tentu membutuhkan suatu alat komunikasi agar bisa saling 

memahami tentang suatu hal. Apa yang perlu dipahami? Banyak hal salah satunya adalah 

tanda. Tanda merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai sesuatu hal atau keadaan 

untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Dalam hal ini tanda selalu 

menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata, misalnya, benda, kejadian, tulisan, bahasa, 

tindakan, peristiwa, dan bentuk-bentuk tanda lainnya. Sebagai contoh konkret, yaitu adanya 

petir selalu ditandai oleh adanya kilat yang mendahului adanya petir tersebut. Tanda-tanda 
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tersebut dari dulu sampai sekarang tetap saja, tidak berubah dan tanpa kreatif apa pun. Jadi, 

tanda adalah arti yang statis, umum, lugas, dan objektif.18 

Pemahaman mandok hata dalam tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh jemaat 

berbeda satu dengan yang lain. Pemahaman yang berbeda ini didasarkan maksud dan tujuan 

yang diinginkan. Pemahaman mengenai mandok hata dalam tradisi ziarah kubur di pengaruhi 

oleh budaya Batak Toba yang lebih dulu lahir dibandingkan agama, sehingga pemahaman yang 

dimiliki oleh masyrakat batak sebelum masuknya ke kristenan berbeda dengan pemahaman 

masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. Dengan teori yang sudah di tentukan oleh 

penulis ingin mengetahu pemahaman mandok hata dalam tradisi ziarah kubur yang dimiliki 

oleh jemaat HKBP Dame yang merupakan bagian dari masyrakat Batak Toba.  

 Pengertian Semiotika 

Semiotik atau ada yang menyebut dengan semiotika berasal dari kata Yunani yaitu 

semeion yang berarti “tanda”. Istilah ini tampaknya diturunkan dari kedokteran hipokratik atau 

asklepiadik dengan perhatiannya pada simtomatologi dan diagnostik inferensial.19 Tanda pada 

masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Secara 

terminologis, semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi 

tanda.20 Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas obyek - obyek, peristiwa-

peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Ahli sastra Teew mendefinisikan semiotik adalah 

tanda sebagai tindak komunikasi dan kemudian disempurnakannya menjadi model sastra yang 

mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra 

                                                           
18 Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna Teori Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi 

(Jalasutra : 2011). Hal 4. 
19 Sobur, Alex, Analisis Teks Media Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Hal 95 
20 Van Zoest, Aart, Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang kita Lakukan Dengannya Jakarta: 

Yayasan Sumber Agung, 1993. Hal 1 
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sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat mana pun.21 Semiotik merupakan 

cabang ilmu yang relatif masih baru. Penggunaan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengannya dipelajari secara lebih sistematis pada abad kedua puluh. 

Para ahli semiotik modern mengatakan bahwa analisis semiotik modern telah diwarnai 

dengan dua nama yaitu seorang linguis yang berasal dari Swiss bernama Ferdinand de de 

Saussure (1857 - 1913) dan seorang filsuf Amerika yang bernama Charles Sanders Peirce (1839 

- 1914). Peirce menyebut model sistem analisisnya dengan semiotik dan istilah tersebut telah 

menjadi istilah yang dominan digunakan untuk ilmu tentang tanda. Semiologi de Saussure 

berbeda dengan semiotik Peirce dalam beberapa hal, tetapi keduanya berfokus pada tanda.  

Dalam buku itu De Saussure membayangkan suatu ilmu yang mempelajari tanda -tanda 

dalam masyarakat. Ia juga menjelaskan konsep-konsep yang dikenal dengan dikotomi 

linguistik. Salah satu dikotomi itu adalah signifier (Penanda) dan signified (Petanda). 

Kombinasi antara konsep dan citra bunyi adalah tanda (sign). Jadi de Saussure membagi tanda 

menjadi dua yaitu komponen, signifier (citra bunyi) dan signified (konsep) dan dikatakannya 

bahwa hubungan antara keduanya adalah arbiter (Juru pisah). 

Semiologi didasarkan pada anggapan bahwa selama perbuatan dan tingkah laku 

manusia membawa makna atau selama berfungsi sebagai tanda, harus ada di belakang sistem 

pembedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. Di mana ada tanda, di sana ada 

sistem.22 Sekalipun hanyalah merupakan salah satu cabangnya, namun linguistik dapat 

berperan sebagai model untuk semiologi. Penyebabnya terletak pada ciri arbiter dan 

konvensional yang dimiliki tanda bahasa. Tanda-tanda bukan bahasa pun dapat dipandang 

                                                           
21 Teew, A., Khasanah Sastra Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1984. Hal 6 
22 de De de Saussure, F., Course in General Linguistics , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1988. Hal 26 
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sebagai fenomena arbiter dan konvensional seperti mode, upacara, kepercayaan dan lain lainya. 

Pateda mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat sembilan bagian semiotik yaitu :23 

a) Semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Pierce 

menyatakan bahwa semiotik berobjekan tanda dan penganalisisnya menjadi ide, objek, dan 

makna. Ide dapat dikaitkan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat 

dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. 

b) Semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat 

kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan 

sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun, 

dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Demikian pula jika ombak memutih di tengah 

laut, itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

c) Semiotik faunal (Zoo Semiotik), yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem 

tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi 

antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. 

Misalnya, seekor ayam betina yang berkotek – kotek menandakan ayam itu telah bertelur atau 

ada sesuatu yang ia takuti. Tanda – tanda yang dihasilkan oleh hewan seperti ini, menjadi 

perhatian orang yang bergerak dalam bidang semiotik faunal. 

d) Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku 

dalma kebudayaan tertentu. Telah diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial 

memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun temurun dipertahankan dan dihormati. 

                                                           
23 Pateda, Mansoer, Semantik Leksikal , Jakarta: Rineka Cipta.2001. Hal 29 
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Budaya yang terdapat dalam masyakarat yang juga merupakan sistem itu, menggunakan tanda 

– tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang lain. 

e) Semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang 

berwujud mitos dan cerita lisan (Folklore). Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan, ada 

diantaranya memiliki nilai kultural tinggi. 

f) Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan 

oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun pohon – pohonan 

yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau 

tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak 

alam. 

g) Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tandayang dibuat 

oleh manusia yang berwujud norma – norma, misalnya rambu – rambu lalu lintas. Di ruang 

kereta api sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang merokok. 

h) Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan 

oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud 

kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem 

tanda yang terdapat dalam bahasa. 

i) Semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dimanifestasikan melalui struktur bahasa. 

 Sobur mengungkapkan semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk 

mengkaji tanda. Tanda-tanda disini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha 

mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, 

atau dalam istilah Barhtes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana 
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kemanusiaan (humanity) memakai hal-hal (things).24 Sedangkan menurut Lechte  Semiotika 

adalah teori tentang tanda dan penandaan.25 Berger  mengungkapkan, “Semiotika menaruh 

perhatian pada apa pun yang dapat dinyatakan sebagai tanda.26 

Sebuah tanda adalah semua hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai 

arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut tidak perlu harus 

ada, atau tanda itu secaranyata ada di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Dengan begitu, 

semiotika pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari apa pun yang bisa 

digunakan untuk menyatakan suatu kebohongan. Jika sesuatu tersebut tidak dapat digunakan 

untuk mengatakan sesuatu kebohongan, sebaliknya, tidak bisa digunakan untuk mengatakan 

kebenaran”. 

3. Sejarah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Dame 

Penetapan hari jadi HKBP tanggal 7 Oktober 1861 memiliki makna sejarah dan teologis 

yang mendalam. Tanggal 7 Oktober 1861 menjadi titik balik sejarah penginjilan dan sejarah 

Gereja HKBP. Sejarah penginjilan dan sejarah gereja adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang 

logam yang sama. Gereja tanpa penginjilan bukanlah Gereja.itulah sebabnya peristiwa 7 

oktober 1861 diartikan dan dimaknai dari dua segi, yakni penginjilan dan gereja. Hasil 

penginjilan ditanah batak adalah agama kekristenan yang didalamnya terdapat sejumlah jemaat 

atau pargodungan [setasi sending dan sekaligus huria/jemaat].27 jemaat-jemaat tersebu sejak 

awal sudah diarahkan akan membentuk sebuah gereja-sending yang kelak menjadi sebuah 

gereja yang mandiri dari lembaga sending barat RMG (Rheinische Missionsgesellschaft) .Saat 

ini, HKBP memiliki jemaat sekitar 4.5 juta anggota di seluruh Indonesia. HKBP juga 

                                                           
24 Sobur, Alex, Analisis Teks Media , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Hal 15 
25 Sobur, Alex, Analisis Teks Media , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Hal 16 
26 Sobur, Alex, Analisis Teks Media , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. Hal 18 
27 Kantor pusat HKBP Pearaja Tarutung,  Almanak 2018,  Pematang siantar : Unit Usaha Percetakan HKBP. 

hlm 512 
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mempunyai beberapa gereja di luar negeri, seperti di Singapura, Kuala Lumpur, Los Angeles, 

New York, dan di negara bagianColorado. Meski memakai nama Batak, HKBP juga terbuka 

bagi suku bangsa lainnya. 

Sejak pertama kali berdiri, HKBP berkantor pusat di Pearaja (Kabupaten Tapanuli 

Utara,Sumatera Utara) yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Tarutung, ibu kota kabupaten 

tersebut. Pearaja merupakan sebuah desa yang terletak di sepanjang jalan menuju kota Sibolga 

(ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah). Kompleks perkantoran HKBP, pusat administrasi 

organisasi HKBP, berada dalam area lebih kurang 20 hektare. Di kompleks ini juga Ephorus 

(uskup) sebagai pimpinan tertinggi HKBP berkantor. 

Perkembangan HKBP di Indonesia sangat luas dibantu dengan penyebaran yang 

dilakukan oleh masyarakat Batak Toba diberbagai daerah di Indonesia. Terkhususnya di daerah 

Sumatera Utara hingga sampai ke daerah ibu kota Pematang siantar. gereja HKBP Dame 

merupakan bagian dari Distrik V Sumatera Timur yang didalamnya terdapat empat puluh 

sembilan gereja HKBP Ressort28, berdirinya HKBP Dame tidak terlepas dari kebiasaan orang 

Batak Toba yang merantau ke suatu daerah untuk mencari kehidupan yang lebih layak. pada 

masa adanya pabrik kertas di Pematang Siantar banyak orang yang datang dan bekerja di pabrik 

kertas yaitu pada tahun 1961. Masyarakat Batak Toba yang bekerja di pabrik kertas pada saat 

itu memiliki perkumpulan dan beribadah di gereja daerah Tomuan, akan tetapi karena jarak 

yang jauh dari pabrik kertas ke daerah Tomuan maka diadakan perkumpulan di pabrik kertas. 

Pada tanggal 5 Januari 1964 diadakan perkumpulan oleh para tua-tua di pabrik kertas 

untuk mengadakan kesepakatan kepada Direksi Pengusaha pabrik kertas supaya diberikan 

tempat untuk beribadah. Melalui kesepakatan tersebut Direksi Pabrik kertas memberikan 

                                                           
28 Kantor pusat HKBP Pearaja Tarutung,  Almanak 2018,  Pematang siantar : Unit Usaha Percetakan HKBP. 

Hal 334-344 
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ruangan SD yang merupakan sekolah yang didirikan oleh perusahaan tersebut. Mulai tanggal 

12 Januari 1964, ibadah minggu laksanakan oleh masyrakat Batak Toba yang bekerja di pabrik 

kertas, walaupun dalam keadaan darurat karena belum memakai Agenda HKBP dalam ibadah 

tersebut. Denga diberikannya Agenda oleh Ompung Ephorus Pdt.Dr. Justin Sihombing maka 

kebaktian dengan menggunakan Agenda mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1964 

yang di pimpin oleh bapak Hendrik Rajagukguk dan di bantu oleh bapak B. Gultom, S. 

Simanjuntak, A. Siahaan, dan B. Sihombing. 

Pada tanggal 28 Juni 1964, Ompu i Ephorus Pdt. Dr. J. Sihombing datang untuk 

melayani ibadah dan dalam ibadah tersebut beliau menyarankan supaya ada peningkatan dalam 

hal pelayanan seperti perkumpulan koor dan sekolah minggu. Dari saran Ompu i Ephorus, 

maka pada tanggal 5 Juli 1964 sudah diadakan ibadah sekolah minggu. Setelah perkumpulan 

itu berjalan dengan baik, maka seluruh karyawan Kristen yang ada di perusahaan pabrik kertas 

mengadakan natal Oikumene pada tanggal 25 Desember 1964 dan yang melayani ibadah 

minggu adalah bapak S M Hutagalung dan St. H Rumahorbo yang melayani juga di HKBP 

Tomuan.  

Masa yang dialami oleh masyarakat batak yang bekerja di pabrik kertas dalam 

perkumpulan ibadah sudah mencapai dua tahun dan perkembangannya kurang dirasakan oleh 

warga sekitar. Oleh karena itu masyrakat batak yang ada di pabrik kertas menghadap Pdt. 

Ressort HKBP Tomuan untuk mengadakan sebuah kesepakatan pada tanggal 4 Januari 1966 

dan menghasilkan pengurus dan bapak St. H. Rajagukguk sebagai ketua dan juga sebagai 

parhalado di HKBP Tomuan membawa permohonan pada tanggal 10 Februari kepada Pdt. 

Ress. HKBP Tomuan yaitu Pdt. K.A. Pasaribu untuk peresmian perkumpulan ibadah dan pada 

tanggal 16 Oktober 1966 diresmikannya perkumpulan ibadah menjadi : Punguan Kristen 

Partangiangan Minggu (PKPM). Pada tanggal 7 Mei 1967 diadakan panitia untuk mengadakan 

pembentukan Pungan Kristen Partangiangan Minggu (PKPM) menjadi huria. 



15 
 

Pada tanggal 9 November 1967 dilakukan pembangunan gereja. Segala usaha 

dilakukan untuk mencapai kesuksesan pembangunan gereja dengan mengadakan pemotongan 

gaji karyawan pabrik kertas sebesar Rp. 150; per bulan dan ada juga yang memberikan 

sumbangan tenaga. Maka pada tanggal 20 November 1967 berdirilah gereja dengan 14 x 8 

meter dan di resmikan pada tanggal 10 Desember 1967. Dengan diberikan surat keterangan 

kepada geraja sebagai huria persiapan dengan SK No. 116/B/1971 dan pada masa itu Pdt. K A 

Pasaribu pindah ke Martoba sehingga yang memutuskan adalah Pdt. S B Siregar. Pada tanggal 

8 Juni 1975 diadakan peresmian huria ini menjadi HKBP No. 1282/A-5/75 pada tanggal 8 Juni 

1975 dan ketika peresmian maka diadakan gereja ini dengan nama Gereja HKBP Dame.29  

Keadaan Jemaat HKBP Dame 

Jumlah anggota jemaat HKBP Dame 

HKBP Dame dipimpin oleh Pendeta Ressort yaitu Pdt. Rikson Nainggolan, S.Th 

didampingi oleh pendeta fungsional yaitu Pdt. Tumbur D Hutagaol, S.Th dan Pdt. Lenawaty 

br Pasaribu, S.Th beserta Bibelvro Rutly br Sianturi. Terdapat dua puluh enam majelis yaitu : 

St. J. Nadeak. BA, St. S. M Sinaga, St. T. Br Silalahi, St. Drs. B. Panggabean, St. H. Br. 

Sidabalok, St. Drs. W Silaban, St. Drs.M. Pakpahan, St. A . Rajagukguk, St. R. Br. Pakpahan, 

St. B Silalahi, St. E Rajagukguk, St. S. Simangunsong, St. L Panggabean, St. J Manik, St. M 

Lumbansiantar, St. H. Siregar, St. A.L Silitonga. SE, St. H Lumbantobing. M.Kes, St. B. Br 

Hutagaol, St. B Munte. SH, St. TPD. Sitompul, St. T Simanjuntak. ST, St. A. Napitupulu, St 

H Br Purba, St. D Br Hutahaean. S.Pd, St. S. A. Br Sitorus, dan empat calon majelis yaitu Cst. 

H. T. R Br Damanik. S.Pd, Cst. J. Br Simanjuntak, Cst. A. Br Siahaan. S.Pd, Cst. DR. F 

Pangaribuan.30 Perkembangan HKBP Dame terlihat dari jumlah jemaat yang dimiliki hingga 

                                                           
29 C. Pdt. Lenawati pasaribu. Laporan Praktek Pelayanan. Pematang Siantar 2015. Hal 3-5. 
30 Daftar parhalado HKBP Dame ressort Dame Pematang Siantar, 1 Juli 2018. 
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pada tahun 2017 memiliki lima ratus sembilan puluh enam keluarga yang terdiri dari lima ratus 

tiga bapak, lima ratus tujuh puluh empat ibu, remaja dan pemuda laki-laki dua ratus sembilan 

puluh tujuh orang, remaja dan pemuda perempuan dua ratus enam puluh delapan, anak-anak 

laki dan perempuan enam ratus lima puluh lima dengan jumlah keseluruhan dua ribu dua ratus 

sembilan puluh tujuh jiwa.31 

 Sistem Pelayanan 

Perkembangan HKBP Dame terlihat dari jumlah pelayanan dan persekutuan. Setiap 

hari minggu HKBP Dame memiliki empat pelayanan ibadah minggu yaitu jam 06.30 WIB 

ibadah minggu berbahasa Batak, 08.00 WIB ibadah minggu berbahasa Indonesia dan ibadah 

anak sekolah minggu, jam 10.00 WIB ibadah minggu berbahasa Batak. Untuk ibadah 

kategorial terdapat enam ibadah yaitu hari selasa jam 16.00 WIB ibadah perekutuan kaum ibu 

Selasa, hari rabu jam 16.30 WIB ibadah persekutuan kaum ibu Ester, hari kamis jam 16.00 

WIB ibadah pesekutuan kaum ibu Hanna dan ibadah persekutuan kaum bapak dan lansia, hari 

sabtu jam 19.30 WIB ibadah remaja dan pemuda.32 

 

 Pemahaman Jemaat HKBP Dame tentang Mandok Hata Dalam Tradisi Ziarah kubur 

dalam Masyarakat Batak Toba. 

Berikut hasil wawancara antara penulis dengan jemaat, majelis, dan pimpinan HKBP 

ressort Dame tentang pemahaman Mandok Hata dalam tradisi ziarah kubur. Pengambilan data 

melalui wawancara ini dilakukan dalam rangka  mengetahui pemahaman jemaat, majelis dan 

                                                           
31 Kantor pusat HKBP Pearaja Tarutung,  Almanak 2018,  Pematang siantar : Unit Usaha Percetakan HKBP. Hal 

340. 
32 C. Pdt. Lenawati pasaribu. Laporan Praktek Pelayanan. Pematang Siantar 2015. Hal 6-7. 
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pimpinan ketika melakukan mandok hata di dalam tradisi ziarah kubur. Menurut E. Siahaan33 

Mandok hata itu sudah tradisional didalam adat batak yang tidak bisa dilupakan dan memiliki 

tingkatan yang pertama, untuk menyusun tertib acara yang ada dalam adat Batak Toba 

termasuk ziarah kubur, jadi ada pembicaranya yang mandok hata menyampaikan makna dari 

pertemuan atau acara terebut. Kedua, mandok hata ini digunakan oleh orang tua kepada yang 

punya acara untuk menyampaikan pesan-pesan berkat. ketiga, menyampaikan perbaikan untuk 

kedepan, bermacam macam maksutnya, secara prinsip mandok hata tidak sembarangan, apa 

yang akan disampaikan, karena nenek moyang kita dari dulu sampai sekarang menyampaikan 

secara lisan dan tertata dengan rapi , sudah ada tahapan-tahapannya, jadi tidak boleh 

sembarangan dalam mandok hata. 

Menurut J Sitorus34, pemahamanan dalam ziarah itu adalah bentuk kebersamaan dari 

keluarga yang ditinggalkan, kebersamaan itu merupakan hasil dari kebersamaan didalam kasih 

Yesus Kristus dan sebenarnya ketika kita berziarah maka mengingatkan  semua keturunannya 

itu akan nasehat dari pada orang tua atau keluarga yang meninggal itu, dan mengingat akan 

nasehat baik didalam firman Tuhan. tidak boleh lagi meminta berkat dari pada yang meninggal 

itu, tidak ada lagi hal seperti itu karena kita sudah melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, 

jadi yang dikatakan disitu kita meminta berkat dan kita berdoa kepada pencipta langit dan bumi 

dan meminta pertolongan seluruh ketunannya bukan kepada roh orang meninggal, karena 

orang kristen itu sudah mengetahui bahwa orang yang sudah meninggal itu rohanya sudah 

kembali kepada Tuhan. 

                                                           
33 Berdasarkan wawancara dengan Bapak E. Siahaan pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 18.30-20.00 WIB. 

Pematang siantar. 
34 Berdasarkan wawancara dengan Bapak J. Sitorus pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 10.30-12.00 WIB. 

Pematang siantar. 
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Menurut B. Sihombing35, kalau dalam budaya batak toba ada istilah istilah khusus kalau 

orang berbicara didepan kuburan itu sama dengan kalau kita berdoa, entah itu yang meninggal 

itu oppungnya atau bapaknya. Memang ada sebagian yang salah jika roh dari nenek moyang 

itu yang memberi berkat, kalau pemahaman itu kurang baik, tetapi yang benar itu kalau berdoa 

dalam arti supaya semua yang meninggal itu di terima Tuhan, dan supaya keturuan dari yang 

meninggal  tau tempat dimana dimakamkan, kalau tradisi orang batak dari dulu harus ziarah 

dalam arti positif, karna ada orang kalau tidak ziarah maka tidak mengenang jasa orang tuanya, 

sebenarnya itu menghormati orang tua, karna dalam kristiani sama dengan untuk mengingatkan 

hukum taurat ke lima. 

Menurut W. Sitorus36, mandok hata atau mengucapkan kata-kata itu adalah kebiasaan 

zaman dulu sebetulnya itu sudah tidak diperbolehkan lagi oleh agama, tapi lantaran kebiasaan 

tradisi orang batak yang mengeluarkan kata-kata, itu merupakan kebiasaan sebelum adanya 

agama sama seperti mandok hata juga merupakan kebiasaan, tetapi setelah ada agama mandok 

hata itu mulai berkurang. Setelah agama masuk kedalam kita sehingga sebagian dari mandok 

hata sudah mulai di hilangkan. mandok hata dalam ziarah kubur memiliki pemahaman yang 

berbeda., jadi mandok hata itu lantaran agama belum sama dia, sehingga masih diselimuti 

bayang-bayang roh yang mungkin bisa mendengar, lantaran perasaan perasaan masih yakin 

bahwa rohnya masih ada disitu padahal roh sudah dibawak Tuhan ke sorga. Bahwa sesuai 

dengan titah kelima tidak melarang untuk menghormati orang tua, jadi ziarah itu menghormati 

orang tua, segala sesuatunya kegiatan yang ada dikuburan itu adalah harus ditutup dengan doa 

kepada Tuhan. 

                                                           
35 Berdasarkan wawancara dengan Bapak B. Sihombing pada tanggal 19 Agustus 2018, pukul 20.00-21.15 WIB. 

Pematang siantar 
36 Berdasarkan wawancara dengan Bapak W. Sitorus pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 07.00-08.15 WIB. 

Pematang siantar. 
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Menurut sigalingging37, Ziarah sering disalah digunakan sehingga menjadi dosa, tetapi 

jika kita benar-benar berdoa di kuburan dan ditujuhkan kepada Tuhan, maka saya setuju. yang 

saya salahkan yang kasih makanan kekuburan. Jadi menurut saya berdoa lebih baik, kalau 

benar-benar berdoa maka keturunan kita diberkati Tuhan sama seperti falsafa simalungun 

jangan lupa bona (Dasar) artinya jangan lupa sama orang tua kita. Menurut St. J Nadeak. BA38, 

Mandok hata secara umum dalam artian sehari-hari tergantung dari apa yang mau dibicarakan 

artinya untuk pesta pernikahan yang berhubungan dengan itu jadi yang disampaikan pun harus 

berhubungan dengan situasinya mengucapkan atau menyampaikan isi hati kita sesuai dengan 

kebutuhan yang diminta itu, ya tujuannya untuk menyampaikan apa yang ada didalam hati 

sesuai dengan objeknya, serta menyampaikan buah pikiran yang baik berupa nasehat atau 

teguran, jadi tergantung situasinya jadi itulah mengenai mandok hata itu. tapi kalau menurut 

pribadi bahwa kita berziarah kubur untuk mengingat dari yang kebangkitan Yesus, yang 

mengikuti kebiasaan yang ada pada Alkitab pada saat itu karena murid-murid Yesus pergi 

berziarah, itu juga lah yang diikutkan. 

Menurut St. B. Munte39, jika kita lihat pada zaman dulu dalam penyampaian ucapan 

ucapan dikuburan, seolaholah orang yang menyampaikan ucapan dikuburan mengakui bahwa 

tondi (roh) orang meninggal ini bisa menjawab, jadi tidak terlepas juga dari budaya atau 

kebiasaan, jadi tersesat menurut saya tidak perlu mandok hata dalam ziarah kubur, tapi berdoa 

menurut saya boleh tapi berdoanya pun memuji Tuhan bukan menyampaikan kata kata berkati 

kami ma atau oppung, itu sudah melenceng menurut saya penyampaian jemaat perlu gereja 

memberikan arahan mengenai ziarah yang sebanarnya, bagaimana mencapaikan kata kata yang 

                                                           
37 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sigalingging pada tanggal 20 Agustus 2018, pada pukul 11.00-12.30 

WIB. Pematang siantar. 
38 Berdasarkan wawancara dengan Bapak St. J Nadeak BA pada tanggal 19Agustus 2018, pada pukul 18.00-

19.30 WIB. Pematang siantar 
39 Berdasarkan wawancara dengan Bapak St. B Munte pada 31 Agustus 2018. Pukul 13.00-14.00 WIB. 

Pematang siantar. 



20 
 

sebanrnya dalam situasi suka atau duka, bagaimana cara menyampaikan kata kata dalam ziarah 

kubur, penyampaian kata-kata dikuburan tidak perlu, jadi kuburan itu hanya kenang, bahwa 

dulu dia perna orang tua, disini lah  tempatnya dan tidak perlu menyampaikan katakata, tetapi 

boleh berdoa menurut saya. doa yang saya sampaikan, saya masih bersyukur karena diberi 

kesempataan untuk berdoa, dan saya tidak akan hubungkan doa saya dengan orang mati, saya 

hanya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk berdoa dan memuji tuhan atas 

segala-galanya in, jadi saya berdoa bukan untuk orang mati. Dan sebagai kenangan terhadap 

ziarah, karena selama hidupnya dia banyak memberikan pelajaran kepada saya memberikan 

contoh, tapi bukan berarti saya berbicara dengan yang sudah mati, karena kita sudah putus 

hubungan dengan dia. 

Menurut St. L. Lumbansiantar40, bagaimana kita bicara dengan orang mati yang tidak 

punya nafas dan jiwa karena cuman jasad, karena kita sudah Kristen dan langsung berbicara 

dengan penghuni kubur saya kira tidak perlu lagi, wajar kita ziarah kita bisa berdoa, jika sudah 

membuat bunga harus tetap di bersikan sebagai tanda bahwa masih ada sanak saudaranya, 

tujuan ziarah walaupun sudah tidak ada lagi, tetap kita merindukannya, jadi berziarah untuk 

mengobati kerinduan akan kehadiranya walaupun kita tidak bisa ketemu lagi ngobrol dan lain 

lain. Tapi banyak orang melakukan ziarah disuru oleh orang pintar atau pergi ziarah untuk 

meminta pertolongan, sementara dia tidak hidup apa yang bisa dilakukannya, jadi prinsip saya 

untuk berziarah itu mengobati kerinduan kita akan itu. 

Menurut Pdt. Lenawati Pasaribu. S.Th41, Dalam kehidupan sehari hari manusia terlebih 

batak terpengaruh budaya ketika berkunjung suatu tempat, maka ada sebuah silaturahmi antara 

satu dengan yang lain, dan mungkin juga mandok hata dalam ziarah kubur, mandok hata itu 

                                                           
40 Berdasarkan wawancara dengan Bapak St. L.Lumbansiantar pada tanggal 1 September 2018. Pukul 09.00-

10.15 WIB. Pematang siantar. 
41 Berdasarkan wawancara dengan ibu Pdt. Lenawati Pasaribu pada tanggal 4 Septermber 2018. Pukul 09.00-

10.00 WIB. Pematang siantar. 
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manusia itu ingin tau dan belum mengerti sebenarnya antar manusia dan orang yang sudah 

meninggal tidak ada lagi hubungannya, dan pada saat mandok hata manusia berpikir atau kita 

seperti orang batak masih mengikuti budaya yang lalu bahwasanya orang yang sudah 

meninggal mampu memberikan berkat kepada orang yang masih hidup, tapi manusia yang 

memiliki pengertian tersebut mengaku dan mengungkap bahwa sahala orang yang sudah 

meninggal itu masih mampu memberikan apa yang diminta oleh orang hidup dalam kehidupan 

sehari hari, dan kalau dikatakan berdoa dalam kuburan itu bisa, tetapi ketika kita berdoa dalam 

sebuah kuburan atau ziarah, doa yang kita minta bukan kepada orang yang meninggal. 

Menurut Pdt. Rikson Nainggolan. S.Th42, pemahaman orang batak toba mandok hata 

itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sangat sentral. Sebelum sesuatu 

dilaksanakan orang batak itu harus ada pembicaraan atau perkataan, walaupun dia sudah tau 

apa pekerjaan, apa kegiatan yang akan dilakukan itu tidak bisa dimulai sebelum adanya 

mandok hata, itu bisa kita lihat pada acara-acara orang batak “jolo dinangnang asa dinungnung 

= dimakan dulu baru ditanya” atau “jolo dinungnung asa dinangnang = ditanya dulu baru 

dimakan”, jadi segala sesuatu harus ada acara mandok hata atau pembicaraan. Bagaimana jika 

diletakkan pada kontek ziarah kubur, mandok hata dalam ziarah kubur ada dua pemahaman 

yang mempengaruhi orang batak yang pertama pemahaman berdasarkan budaya batak dan 

kedua pemahaman berdasarkan ke kristenan, berdasarkan budaya batak, mandok hata itu ada 

banyak dipengaruhi bahwa pemahaman orang batak bahwa orang yang meninggal itu sangat 

di hargai, dihormati, bahkan ada pemahaman bahwa orang yang meninggal itu ada 

tingkatannya, kalau dia orang yang susah atau yang jahat dia akan menjadi hantu, dan kalau 

dia orang yang baik dia akan menjadi sahala atau sumangot yang bisa memberikan berkah, 

sehingga orang batak itu suka berbicara terhadap kekuatan-kekuatan yang bisa memberi berkah 

                                                           
42 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pdt. Rikson Nainggolan pada tanggal 3 September 2018. Pukul 09.00-

10.00 WIB. Pematang siantar. 
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kepada mereka itu dari segi tradisi. Tapi dari segi kekristenan ketika orang batak yang 

beragama kristen mandok hata dalam ziarah kubur mereka tidak berbicara kepada orang yang 

mati. Mereka berbicara kepada orang-orang atau keluarga yang berada pada ziarah kubur itu  

untuk menyemangati, untuk memberi nasehat sehingga melalui mandok hata itu mereka bisa 

termotivasi, terhibur mereka bisa memperoleh semangat yang baru, bahkan boleh meneladani 

orang yang sudah meninggal itu kira kira istimewa, kehebatan yang perlu diteladani dari dia. 

3. Menganalisi pemahaman jemaat, majelis dan pimpinan HKBP Dame tentang 

Mandok Hata dalam tradisi ziarah kubur. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penulis memahami bahwa pemahaman 

mandok hata dalam tradisi ziarah kubur menurut jemaat, majelis dan pimpinan HKBP Dame 

adalah: 

Pemahaman mandok hata merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam sebuah 

acara. 

Dalam suatu acara adat batak toba tidak terlepas dari kegiatan mandok hata, karena 

mandok hata merupakan alat yang digunakan agar suatu acara dapat berjalan lancar karena 

didalam mandok hata akan menimbulkan percakapan yang didalamnya bisa berupa nasehat, 

arahan, bahkan perintah yang disampaikan kepada seseorang atau kelompok. Melalui mandok 

hata suatu percakapan atau pembicaraan dalam adat dapat terlaksana dengan baik karena 

didalam mandok hata ada ikatan yang erat dalam suatu kegiatan antar individu dengan individu, 

individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Dari penjelasan tersebut penulis 

menganalisis bahwa Mandok hata merupakan suatu aturan atau norma yang telah dibuat oleh 

leluhur atau nenek moyang dengan maksud agar suatu acara adat Batak Toba dapat berjalan 

dengan baik melalui percakapan atau diskusi yang didalamnya terdapat Mandok hata, sehingga 
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pemahaman mengenai mandok hata sebagai aturan atau norma merupakan bagian dari 

Semiotika normatif.43 

 Pemahaman mandok hata di pengaruhi oleh kekristenan 

Pemahaman mandok hata sudah ada sebelum datangnya kekristenan, dan mandok hata 

sudah tersusun dengan sangat rapi sesuai dengan ketentuan yang di buat oleh nenek moyang 

hingga diturun temurunkan secara lisan, sehingga tidak sembarang dalam melakukan mandok 

hata, harus orang orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kuat mengenai 

budaya batak toba. Pemahaman ini sesuai dengan teori Semiotika kultural yang menyatakan 

bahwa suatu sistem yang telah dipertahankan dan dihormati secara turun temurun.44 Namun 

setelah masuknya kekristenan kedalam masyarakat batak toba, banyak kegiatan ataupun ritual 

yang di koreksi oleh nilai-nilai kekristenan, salah satunya mandok hata dalam tradisi ziarah 

kubur, tidak salah jika mandok hata kepada sesama manusia, yang menjadi permasalahan 

adalah ketika mandok hata digunakan pada sesuatu yang bertentangan bagi kekristenan yaitu 

mandok hata kepada orang mati didalam tradisi ziarah kubur. Sehingga orang batak toba yang 

beragama kristen sudah mulai meninggalkan kebiasaan buruk tersebut yaitu mandok hata 

kepada yang sudah mati. 

 Pemahaman mandok hata menurut kebudayaan batak toba sebelum masuknya ke 

kristenan dan sesudah masuknya kekristenan. 

Mandok hata pada budaya batak toba sebelum masuknya kekristenan digunakan untuk 

memanggil atau menyembah roh yang memiliki kekuatan atau kesaktian seperti tuhannya 

orang batak toba yaitu Mulajadi Nabolon, dan roh roh nenek moyang yang dipercaya bisa 

memberikan apa yang diperlukan oleh manusia, sehingga mandok hata kepada yang sudah 

                                                           
43 Lihat landasan teori hal 14. 
44 Lihat landasan teori hal 13. 
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meninggal merupakan hal yang wajar dan merupakan kepercayaan masyarakat batak toba 

sebelum masuknya kekristenan. Pemahaman ini masuk kepada Semiotika naratif karena 

berwujud mitos yang memiliki nilai kultural yang tinggil bagi masyarakat Batak Toba yang 

dulu mempercayai pemahaman tersebut.45 Masuknya kekristenan ketanah batak toba mulai 

memberikan pemikiran yang lebih terbuka mengenai siapa Tuhan yang menciptakan langit dan 

bumi, sehingga melalui perkembangan pengkabaran ijin di tanah batak toba membuat beberapa 

ritual atau kebiasaan mulai berkurang salah santunya mandok hata di dalam tradisi ziarah 

kubur, sehingga pemahaman mandok hata menurut masyarkat batak toba yang beragaman 

kristen adalah doa. 

Pemahaman mandok hata merupakan doa 

Pemahaman mandok hata dalam tradisi ziarah kubur mengalami perubahan dengan 

masuknya kekristenan. Pemahaman mandok hata yang sebelumnya digunakan untuk meminta 

berkat dari yang sudah meninggal, setelah masuknya kekristenan, Mandok hata menjadi suatu 

doa yang disampaikan kepada Tuhan dan menjadi penyemangat bagi keluarga yang 

ditinggalkan, karena didalam doa disampaikan permohonan dan perlindungan kepada Tuhan 

agar keluarga yang masih berada didunia ini bisa merasakan berkat dan perlindungan dari 

Tuhan. Pemahaman ini sesuai dengan Semiotika sosial karena didalam doa yang menjadi tanda, 

ada sebuah bentuk Mandok hata yang didalamnya baik itu berupa kata atau kalimat yang 

disampaikan kepada Tuhan bukan kepada yang sudah meninggal.46 Perubahan ini dipengaruhi 

oleh pemahaman mengenai siapa Tuhan yang sebenarnya yang di percayai oleh orang kristen 

sehingga Tuhan yang harus disembah bukan yang sudah meninggal yang disembah. Oleh sebab 

itu sebagai orang Kristen harus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus bukan kepada orang yang 

sudah meninggal dan seperti yang tertulis di Yakobus 5 : 15 “Dan doa yang lahir dari iman 

                                                           
45 Lihat landasan teori hal 13. 
46 Lihat landasan teori hal 14. 
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akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia telah 

berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni”47. Selain doa mandok hata juga digunakan 

menjadi suatu penyemangat bagi sesama keluarga yang masih hidup, sehingga mandok hata 

menjadi sebuah nasehat kepada sesama manusia atau keluarga. 

Upaya majelis dan pimpinan HKBP Dame dalam memberikan pemahaman yang benar 

tentang mandok hata dalam tradisi ziarah kubur. 

Dalam menanamkan sebuah pemahaman yang baru kepada jemaat dibutuhkan suatu 

perangkat yang bisa meyakinkan jemaat dan dapat membuka wawasan jemaat agar dapat 

menjalani kehidupan dan kegaiatan berziarah dengan baik. Upaya yang dilakukan adalah 

dengan memberikan penekanan bahwa orang yang sudah mati tidak memiliki hubungan dengan 

orang yang masih hidup, itu di tekankan pada perangkat HKBP yaitu Konfensi HKBP yang 

merupakan iman kepercayaan. Melalui perangkat tersebut bahwa jemaat di berikan ketegasan 

mengenai pemahaman terhadap yang sudah mati, tubuh kembali ketanah dan roh kembali 

kepada pemiliknya yaitu Tuhan, sehingga jika ada jemaat yang melakukan interaksi atau 

menjalin hubungan dengan yang sudah mati maka dianggap telah menduakan Tuhan dan akan 

dikenakan saksi oleh gereja serta di berikan pembekalan melalui firman Tuhan. 

4. Kesimpulan 

Dari pemaparan mengenai pemahaman jemaat, majelis, dan pimpinan HKBP Dame 

terhadap  mandok hata dalam tradisi ziarah kubur harus dipusatkan kepada Tuhan dengan 

tujuan agar mandok hata tersebut dapat memiliki makna yang baik dalam setiap kegiatan 

terkhususnya dalam kegiatan ziarah kubur, sehingga melalu upaya yang dilakukan HKBP 

                                                           
47 Alkitab dengan Kidung Jemaat. Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia. 1974. Hal 275. 
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Dame dalam menanamkan pemahaman mengenai mandok hata dalam tradisi ziarah kubur, 

jemaat dapat melaksanakan ziarah dengan baik berdasarkan kekristenan. 

 Saran 

HKBP harus mulai memberikan pemahaman terhadap iman kekristenan melalui 

perangkat-perangkat yang ada, agar jemaat tidak terjatuh kepada pemahaman yang salah dalam 

melakukan kegiatan terkhususnya dalam melakukan ziarah kubur dan kepada jemaat harus 

sudah mulai meninggalkan kebiasaan budaya batak toba yang bertentangan dengan iman 

kepercayaan kekristenan dan memperbaharui dengan kebiasaan iman kristen yaitu berfokus 

kepada Tuhan, sehingga kegiatan yang ada dalam budaya batak toba dapat berjalan dengan 

baik, terkhususnya mandok hata dalam tradisi ziarah kubur. 
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