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BAB I 

PENDAHULAN 

 

1.1   Latar Belakang 

  Budaya merupakan hal paling mendasar dan sangat penting didalam berkrhidupan 

bermasyarakat. Budaya didalamnya memiliki norma, etika, pola pikir, kearifan dan religiositas 

serta perilaku dan pola interaksi didalam suatu budaya, yang di dalamnya terdapat aturan sehingga 

dapat membentuk jati diri dan kepercayaan kebanyakan orang, baik itu individu dan kelompok di 

dalam masyarakat. Selain itu, budaya adalah bagian dari kehidupan manusia yang mana manusia 

diharuskan untuk berupaya dalam menerapkan budaya itu sendiri di berbagai kehidupan yang 

bermanfaat dalam menata kehidupan manusia serta dapat mengharmoniskan kehidupan manusia 

terhadap lingkungan sekitarnya, oleh sebab itu budaya berguna sebagai suatu tatanan trasisi yang 

patut dihargai (Bauto, 2014).  

  Batak adalah  suku yang ada sumatera utara  Indonesia, yang didalamnya memiliki 

berbagai macam sub suku, marga dan budaya untuk mempersatu dan mengenali sesama budaya 

Batak. Batak terdiri dari 5 suku seperti Batak Karo,  Batak Simalungun, Batak  Mandailing,  Batak 

Toba dan  Batak Pakpak-Angkola. Kelima suku atau etnis tersebut memiliki adat, kebiasaan dan 

budaya yang berbeda-beda, walaupun demikian sub-suku tersebut tetap menjadi satu dalam satu 

suku besar yaitu suku Batak (Sihombing, 2018). 

  Simalungun merupakan penduduk asli yang tinggal di daerah Sumatera Utara yaitu 

tepatnya di daerah di Timur Danau Toba Kabupaten Simalungun. Suku  Karo menyebutkan bahwa 

suku Simalungun sama penyebutannya dengan Timur. Hal ini dikarena, Simalungun terletak di 

sebelah Timur Tanah Batak Karo. Di dalam bahasa Karo, “Simelungen” memiliki sebuah makna 

kata, yaitu “si sepi atau si sunyi,dua kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu si artinya “si atau 

yang” dan lungun artinya sepi atau sunyi”. Jadi Simalungun artinya adalah daerah yang sepi. Hal 

itu dikarenakan dahulu kala masyarakat Simalungun telah hidup dengan saling berjauhan sehingga 

kondisi Simalungu terlihat sunyi atau sepi. Orang Batak menyebutkan “Si Balungu”, nama tersebut 

berasal dari legenda jaman dahulu,  yang berkaitan dengan legenda hantu yang menyebabkan 

wabah atau penyakit di wilayah tersebut (Dammanik, 2019). 

  Batak Simalungun diceritakan berasal dari suatu wilayah tepatnya India Selatan dan India 

Timur, mereka masuk ke Indonesia kurang lebih pada abad lima masehi dan menetap tepatnya di 
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sekitaran Timur Danau Toba yang sekarang bernama Kabupaten Simalungun. (Saragih, 2018). 

Simalungun mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan patut untuk di lestarikan, 

contohnya Mangokal Holi. Kebudayaan atau kebiasaan tersebut merupakan kebudayaan dari 

nenek moyang leluhur yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat Simalunggun. Bagi 

masyarakat Simalungun terutama di Sumatra Utara khususnya di Desa Nagori Tongah. 

Kebudayaan Mangokal Holi adalah salah satu cara untuk menghormati leluhur, orangtua dan 

mengangkat martabat sebuah marga atau keluarga. Selain itu, Mangokal Holi juga merupakan 

suatu kebudayaan yang dikenal dengan tradisi masyarakat dalam memindahkan tulang belulang 

dari leluhur mereka yang nantinya akan dikumpulkan dalam satu tempat tempat yang bernama 

tugu (Hutapea, 2015). 

  Mangokal Holi itu dilakukan  untuk menghormati nenek moyang sudah lama meninggal, 

dan telah dikuburkan kemudian di gali Kembali dan diambil tulang belulangnya, dan dipindahkan 

ke suatu tempat.  Dalam prosesi penggalian tulang - belulang, dilakukan atas seizin tetua adat. 

Setelah persetujuan diberikan, maka dilakukan lah penggalian atau pengeluaran jasad / tulang - 

belulang leluhur dari makam nya. 

 Mangokal holi tersebut bisa dilakukan apa bila sebuah keturunanya sudah setuju bahwa 

leluhur tersebut akan di okal, dimana acara mangokal holi ini adalah sebuah acara bersyukur 

kepada Tuhan lewat acara mangokal holi tersebut. Masyarakat Batak mempercayai bahwa kalau 

leluhur sudah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi maka leluhur tersebut sudah semakin dekat 

kepada Tuhan,  

  Budaya Batak mempercayai bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang sudah 

meninggal ataupun yang masih hidup, dengan kata lain walaupun leluhur kita atau orangtua kita 

sudah meninggal tetap harus dihormati nah Mangokal holi ini adalah salah satu cara menghormati 

leluhur menurut dari orang batak tersebut.  

  Ketika melakukan Mangokal holi tersebut, masyarakat batak juga mempercayai bahwa 

mereka akan di doakan oleh pihak mertua dari yang di Okal tersebut . Sebelum terselenggaranya 

acara ini biasanya sudah ada pembicaraan dari pihak keluarga yang akan menyelenggarakan 

Mangokal Holi kepada pihak garis keturunan ibu atau bisa disebut “Tondong”. Selanjutnya 

mengucapkan permisi kepada ketua adat, ketua kampung untuk melakukan acara Mangokal Holi 

tersebut,  (Purba, 2016). 
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  Kebudayaan Mangokal Holi juga merupakan suatu acara yang menunjukan rasa 

bersyukurnya cucu atau anak dari orang yang di Mangokal Holi (Putri, 2015). Acara Mangokal 

Holi harus dibiayai oleh garis keturunan yang mengadakan acara dan mengundang warga desa 

untuk bersama-sama makan menikmati berkat yang diperoleh dari garis keturunan. Dengan 

diundangnya satu desa dalam acara tersebut maka masyarakat desa menganggap bahwa semua 

garis keturunan yang di okal tersebut sudah berhasil dan sejahtera, itulah yang dikatakan orang 

Batak Simalungun sebagai “Hasangapon” (Simbolon, 2019). 

  Mangokal holi ini tidak harus dilakukan atau bisa dibilang hal yang tidak diwajibkan untuk 

dilakukan untuk suku batak karena menelan biaya yang cukup banyak. Jadi mangokal holi ini 

dilakukan oleh keluarga-keluarga yang sudah siap secara keuangan dan keluarga tersebut sudah se 

iya se kata. Adapun biaya untuk melakukan mangokal holi ini adalah ditanggung keluarga bersama 

atau bisa dibilang tidak ditentukan besar biaya yang dikeluarkan oleh setiap orang. Maka dari 

situlah peneliti akan melihat solidaritas keluarga dalam menjalankan ritual Mangokal holi. 

  Sebelum dilaksanakan proses ritual Mangokal holi terjadi komunikasi komunikasi 

negosiasi antara keluarga yang menyelenggarakan mangokal holi dengan para tetua adat dan 

masyarakat. Komunikasi tersebut berawal dari keluarga yang akan melakukan ritual Mangokal 

Holi, kemudian keluarga tersebut menyampaikan kepada kepala adat mengenai kapan akan 

dilakukan acara tersebut. Dari kepala adat kemudian menyampaikan ke masyarakat jika ada warga 

yang akan melakukan ritual Mangokal Holi.   

  Dari keterangan yang penulis ketik diatas maka penulis ingin meneliti pola komunikasi 

tersebut karena belum ada penelitian terkait kebudayaan atau ritual “Mangokal Holi” di Sub-suku 

Batak Simalungun Desa Nagori Tongah. 

1.2   Rumusan Masalah 

  Merujuk pada latar belakang penelitian maka peneliti mengkaji rumusan masalah yang 

akan diteliti, yaitu “Bagaimana pola komunikasi ritual  Mangokal Holi sehingga dapat membangun 

solidaritas keluarga dan masyarakat di Desa Nagori Tongah?” 

1.3  Tujuan penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  menggambarkan  pola komunikasi ritual  

Mangokal Holi sehingga dapat membangun solidaritas keluarga dan masyarakat di Desa Nagori 

Tongah” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat praktis 

Untuk mengetahui solidaritas di keluarga dan dimasyarakat yang ada di Desa Nagori 

Tongah 

2) Manfaat teoritis 

Untuk memberi pengetahuan kepada penulis selanjutnya tentang pola     komunikasi dan 

Mangokal holi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


