
 

BAB III 

KEBUDAYAAN KARO DAN COKONG-COKONG DALAM MASYARAKAT 

KARO 

 

I. KEBUDAYAAN KARO 

Wilayah Suku Karo 

Masyarakat Karo berada di daratan tinggi Tanah Karo yang sekarang menjadi 

wilayah administratif Kabupaten Karo. Secara geografis letak Kabupaten Karo berada 

diantara 2°50’-3°19’ Lintang Utara dan 97°55’-98°38’ Bujur Timur dengan luas 

2.127,25 Km². Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 120-1400 M di atas 

permukaan laut. Kabupaten Karo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:  

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten 

Deli Serdang 

 Sebelah Selatan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir 

 Sebelah Timur dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten 

Simalungun 

 Sebelah Barat dengan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam 

Kabanjahe merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. 

Luas wilayah Kecamatan Kabanjahe adalah 44, 65 km2, sebagian besar dari wilayah 

kecamatan ini digunakan sebagai tempat pemukiman penduduk, lahan pertanian dan 

perkebunan. Kabanjahe memiliki batas-batas wilayah, yaitu: 



 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Berastagi  

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat  

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Munte  

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigapanah  

Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari BPS Kab. Karo, Kecamatan 

Kabanjahe memiliki jumlah penduduk sebanyak 56.516 jiwa dengan 20.580 kepala 

keluarga dan terdiri dari beraneka ragam etnis seperti Karo, Jawa, Minang, Batak Toba 

dan lainnya. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan, kecamatan Kabanjahe memilki 13 

desa/ kelurahan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Desa Lau Simomo 

b. Desa Kandibata 

c. Desa Kacaribu 

d. Desa Lau Cimba 

e. Desa Padang Mas 

f. Desa Gung Leto 

g. Desa Gunung Negri 

 

h. Desa samura 

i. Desa Ketaren 

j. Desa Kampung Dalam  

k. Desa Rumah Kabanjahe  

l. Desa Kaban  

m. Desa Sumber Mufakat 

 

Sistem Kekerabatan Masyarakat Karo 

Setiap masyarakat memiliki suatu sistem kemasyarakatan yang mana sistem 

tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Tatanan kehidupan 

bermasyarakat didalam masyarakat Karo yang paling utama adalah suatu sistem yang 

dikenal dengan Merga Silima. Merga berasal dari kata meherga (mahal), merga ini 

menunjukkan identitas dan sekaligus penentuan sistem kekerabatan orang Karo. 



 

Menurut keputusan Kongres Budaya Karo tahun 1995 di Berastagi, salah satu keputusan 

yang diambil adalah merga-merga yang terdapat dalam Merga Silima adalah: Ginting, 

Karo-karo, Tarigan, Sembiring, dan Perangin-angin.  

Sementara Sub Merga dipakai dibelakang Merga, sehingga tidak terjadi 

kerancuan mengenai pemakaian Merga dan Sub Merga tersebut. Berikut akan disajikan 

Merga dan pembagiannya:
1
  

1.  Ginting: Pase, Munthe, Manik, Sinusinga, Seragih, Sini Suka, Babo, 

Sugihen, Guru Patih, Suka, Beras, Bukit, Garamat, Ajar Tambun, Jadi 

Bata, Jawak, Tumangger, Capah.  

2.  Karo-karo: Purba, Ketaren, Sinukaban, Karo-karo Sekali, Sinuraya/ 

Sinuhaji, Jong/ Kemit, Samura, Bukit, Sinulingga, Kaban, Kacaribu, 

Surbakti, Sitepu, Barus, Manik. 

3.  Tarigan: Tua, Bondong, Jampang, Gersang, Cingkes, Gana-gana, Peken, 

Tambak, Purba, Sibero, Silangit, Kerendam, Tegur, Tambun, Sahing.  

4.  Sembiring: Kembaren, Keloko, Sinulaki, Sinupayung, Brahmana, Guru 

Kinayan, Colia, Muham, Pandia, Keling, Depari, Bunuaji, Milala, 

Pelawi, Sinukapor, Tekang.  

5.  Perangin-angin: Sukatendel, Kuta Buloh, Jombor Beringen, Jenabun, 

Kacinambun, Peranginangin Bangun, Keliat, Beliter, Mano, Pinem, 

Sebayang, Laksa, Penggarun, Uwir, Sinurat, Pincawan, Singarimbun, 

Limbeng, Prasi.  
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Dalam perkembangan lebih lanjut, maka merga itu berperan dalam 

menentukan hubungan kekerabatan antara masyarakat Karo. Garis keturunan yang 

berlaku pada masyarakat Karo adalah Patrilineal (garis keturunan ayah). Oleh karena itu 

setiap orang Karo, pria maupun wanita mempunyai merga menurut merga ayahnya 

sedangkan untuk perempuan merga ayah ini disebut beru. Bagi masyarakat Karo, 

hubungan garis keturunan ini dikenal dengan sebutan tutur. Tutur adalah penarikan 

garis keturunan (lineage) baik dari keturunan ayah (patrilineal) maupun dari garis 

keturunan ibu (matrilineal) yang memiliki enam lapis yaitu:
2
  

1.  Merga/ Beru adalah nama keluarga yang diberikan (diwariskan) bagi 

seseorang dari nama keluarga ayahnya secara turun temurun khususnya 

anak laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan merga ayahnya tidak 

diwariskan bagi anaknya kemudian. Merga/ Beru anaknya berasal dari 

nama keluarga suaminya kelak.  

2.  Bere-bere adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari beru 

ibunya.  

3.  Binuang adalah nama keluarga yang diwarisi seorang suku Karo dari 

bere-bere ayahnya. Dengan kata lain binuang merupakan beru dari 

nenek (orang tua ayah).  

4.  Kempu (perkempun) adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari 

bere-bere ibu. Dengan kata lain kempu (perkempun) berasal dari beru 
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nenek (ibu dari ibu) yang dikenal juga sebagai Puang Kalimbubu dalam 

peradatan dalam masyarakat Karo.  

5.  Kampah adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang yang berasal 

dari beru yang dimiliki oleh nenek buyut (nenek dari ayah).  

6.  Soler adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang beru empong 

(nenek dari ibu).  

Dewasa ini dalam pergaulan sehari-hari yang umum dipergunakan biasanya 

hingga lapis kedua yaitu bere-bere. Sedangkan untuk lapisan tiga hingga enam biasa 

diperlukan dalam suatu upacara adat seperti perkawinan, masuk rumah baru, atau pada 

peristiwa kematian dan acara adat lainnya.  

Setelah sistem kekerabatan dapat ditentukan dengan seorang Karo lainnya 

melalui ertutur ini, maka jalinan hubungan kekerabatan itu dapat dikelompokkan 

menjadi tiga ikatan yang dikenal dengan istilah Rakut Si Telu (ikatan yang tiga). Rakut 

si telu pada masyarakat Karo terdiri dari: 

a. Kalimbubu adalah kelompok pemberi darah bagi keluarga (merga) 

tertentu 

b. Senina adalah orang yang bersaudara atau orang-orang yang satu kata 

dalam permusyawaratan adat.  

c. Anak beru berarti anak perempuan dan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Karo dikenal sebagai kelompok yang mengambil istri dari 

keluarga (merga) tertentu.  



 

Kemudian orang Karo juga mengenal istilah Tutur Si Waluh. Sangkep nggeluh 

si waluh (delapan kelengkapan hidup), yang merupakan pengembangan fungsi dari 

rakut si telu. Sangkep nggeluh si waluh itu antara lain adalah: pertama, pengembangan 

dari tegun kalimbubu adalah (1) puang kalimbubu, dan (2) kalimbubu. Kedua, 

pengembangan dari tegun senina adalah (1) senina, (2) sembuyak, (3) senina sepemeren, 

dan (4) senina siparibanen. Ketiga, pengembangan dari tegun anak beru adalah (1) anak 

beru dan (2) anak beru menteri. Kesemuanya ini yang disebut sebagai sangkep nggeluh 

si waluh dalam masyarakat Karo. 

Sistem Kepercayaan Masyarakat Karo 

Masyarakat di kecamatan Kabanjahe pada umumnya telah memeluk beberapa 

agama yang diakui di Indonesia, yaitu: Islam, Khatolik, Kristen Protestan dan Budha. 

Penduduk di kecamatan Kabanjahe mayoritas memeluk agama Kristen Protestan dan 

selebihnya adalah agama lain. Ada beberapa tempat pelaksanaan ibadah di kecamatan 

Kabanjahe yaitu Gereja/ Capel, Mesjid, dan Vihara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel.1. Komposisi Penduduk Menurut Agama 

No Agama dan Kepercayaan Jumlah 

1 Islam 11.480 jiwa 

2 Khatolik 9.576 jiwa 

3 Kristen Protestan 32.693 jiwa 

4 Budha 771 jiwa 

5 Lainnya 31 jiwa 

Sumber: Kantor Camat Kabanjahe Tahun 2010 



 

Tabel.2. Komposisi Jumlah Tempat Ibadah 

No Nama Tempat Ibadah Jumlah 

1 Gereja 55 Unit 

2 Mesjid 22 Unit 

3 Vihara 1 Unit 

Sumber: Kantor Camat Kabanjahe Tahun 2010 

 

 

 Sistem Kesenian Masyarakat Karo 

 

Menurut Koentjaraningrat (1982:395-397), kesenian merupakan ekspresi 

manusia terhadap keindahan, dalam kebudayaan suku-suku bangsa yang pada mulanya 

bersifat deskripsif. Masyarakat Karo memiliki berbagai macam bentuk kesenian yaitu 

seni sastra, seni musik, seni tari, seni suara dan seni rupa (pakaian, perhiasan dan 

kerajinan).  

Seni suara merupakan suatu bentuk karya seni yang dapat dinikmati manusia 

melalui pendengaran, seperti seni vokal, seni instrumental, dan seni sastra. Seni vokal 

yang berkembang pada masyarakat Karo, yaitu berupa rengget (nyanyian), ngandung, 

sedangkan seni suara melalui instrument ada gong, penganak, keteng-keteng, sarunei, 

gendang singanaki, gendang singindungi,surdam, dan lain-lain. Seni sastra, masyarakat 

Karo sering menyebutnya Cakap Lumat yang terdiri dari pepatah, perumpamaan, pantun 

dan gurindam.. seni sastra jenis yang lain adalah anding-andingen (sindiran), bintang-

bintang (mirip pantun), bilang-bilang (cetusan rasa sedih) cerita berupa mithos, epos, 

legenda dan cerita rakyat.  



 

Seni rupa adalah suatu bentuk kesenian yang dapat dinikmati melalui 

penglihatan (mata). Pada masyarakat Karo kesenian ini dapat dilihat dari ukiran-ukiran. 

Ukiran Karo biasanya dibuat dan ditempatkan oleh para ahlinya pada:  

a.  Berbagai bangunan tradisional Karo seperti: rumah adat, geriten, jambur 

dan gereta guro-guro aron.  

b.  Benda-benda pakai seperti: gantang beru-beru, cimba lau, abal-abal, 

busan, petak, tagan, kampil dan alat kesenian. 

c.  Berbagai pakaian adat Karo seperti: uis kapal, uis nipes dan baju.  

d.  Berbagai benda perhiasan seperti: gelang, cincin, kalung, pisau dan ikat 

pinggang.  

Seni tari dan gerak merupakan gabungan antara seni rupa dan seni suara yang 

dapat dinikmati oleh manusia melalui mata maupun telinga. Seni tari yang berkembang 

di masyarakat Karo dilihat dari bentuk dan acara penampilannya dapat dibedakan atas 3 

jenis yaitu:  

a.  Tari yang berkaitan dengan adat seperti pada pesta perkawinan, acara 

kematian, acara memasuki rumah baru. Tari adat biasanya dilakukan 

bersama kelompok merga atau kelompok Sangkep Nggeluh, dimana 

tujuan tari ini adalah sebagai suatu adat dengan penuh penghormatan.  

b.  Tari yang berkaitan dengan religi seperti tari Mulih-mulih, tari Tungkat, 

tari Erpangir Ku Lau, tari Baka, tari Begu Deleng, tari Muncang dan 

lain-lain.  



 

c.  Tari yang berkaitan dengan hiburan dapat digolongkan sebagai tarian 

umum. Tari yang bersifat hiburan dibawakan oleh sepasang atau lebih 

muda mudi, biasa juga dilakukan secara kelompok (aron). Contohnya 

tari Gundala-gundala, tari Ndikkar (Mayan), tari Lima Serangkai, tari 

Piso Surit, tari Terang Bulan, tari Roti Manis dan tari Nuan Page. 

II.  COKONG-COKONG DALAM MASYARAKAT KARO 

Pengertian Cokong-Cokong Bagi Masyarakat Karo 

Budaya cokong-cokong dapat dilihat ketika adanya pesta-pesta adat, yang 

didalammya ada acara menari dan bernyanyi seperti pesta adat perkawinan. Upacara 

adat perkawinan dilakukan dengan cara keluarga besar mempelai memanjatkan doa agar 

kedua mempelai dapat hidup bahagia. Dalam upacara adat tersebut, kedua mempelai 

akan mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaannya dengan cara menari dan 

bernyanyi. Pada saat kedua mempelai menari dan bernyanyi, keluarga besar yang hadir 

dalam pesta adat perkawinan akan memberi uang kepada kedua mempelai dengan cara 

ikut menari sambil menyelipkan uang di jari kedua mempelai atau meletakkannya ke 

dalam  keranjang  yang  telah disediakan di depan kedua mempelai. Istilah dalam 

bahasa Karo, adat memberikan uang disebut dengan cokong-cokong.  

Cokong-cokong pada umumnya tidak hanya dilakukan pada pesta adat 

perkawinan tetapi dilakukan juga pada pesta-pesta adat lainnya, seperti tarian piso surit 

yang merupakan sebuah tarian khas untuk menyambut kedatangan tamu, sebelum 

memasuki ruangan, penari berjejer di depan pintu masuk. Ada yang membawa 

keranjang buah-buahan. Ada yang membawa semacam bakul berukuran kecil, berisi 



 

beras. Lagu daerah khas Tanah Karopun mengiri para tamu yang masuk satu per satu 

sambil menarikan gerakan tangan manortor. Penari berjenis kelamin laki-laki yang 

membawa bakul berisi beraspun menaburkan beras secara perlahan kepada para tamu 

yang lewat di depannya.  

Pada saat acara pembukaan sudah dimulai, tarian (Landek) dibawakan di 

dalam ruangan. Enam orang penari yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga orang 

perempuan, menari berpasangan secara serasi. Tari tradisional Karo ini memiliki tiga 

unsur pembentuk utama, yaitu gerakan naik turun, gerakan goyang badan dan gerakan 

kelentikan jari. Di akhir tarian, beberapa orang memberikan “saweran” (Cokong-

cokong) dengan lembaran uang seratus ribuan diberikan masing-masing kepada penari 

tersebut. Dan tidak hanya satu orang yang memberi, hampir semua yang berada di 

deretan kursi paling depan (tamu kehormatan) memberikan uang saweran. 

Budaya cokong-cokong itu sendiri memberikan pengertian adanya suatu 

ungkapan terima kasih dari para tamu kepada sang penari karena telah menerima 

mereka layaknya seseorang yang diagungkan dan konsekuensi terhadap rasa syukur. 

Konon, budaya itu sendiri dipakai sebagai media atau sarana komunikasi verbal atas 

jasa yang telah diberikan orang lain. Tetapi, dengan adanya perubahan dan 

perkembangan yang ada budaya itu mulai mengalami pergeseran. Dimana, budaya 

cokong-cokong itu dipandang masyarakat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi. 

 

Tujuan pemberian cokong-cokong bagi masyarakat karo. 

Ada beberapa tujuan yang dapat dilihat dari budaya cokong-cokong ini pada 

beberapa acara adat masyarakat karo, antara lain: 



 

1. Pada acara pernikahan 

 Tujuannya: dengan budaya cokong-cokong dalam acara pernikahan adalah 

memberikan suatu investasi awal bagi pasangan yang baru menikah. Dimana, 

media dari budaya ini dipakai sebagai tempat pemberian modal awal bagi 

pembangunan dan keberlanjutan keluarga yang baru disahkan dalam 

masyarakat karo. 

Aplikasi dari pemberian cokong-cokong ini terlihat ketika kedua mempelai 

menari dan menyanyi, system pemberiannya itu berlawanan erbalik dalam 

prosesnya. Sebagai contoh: ketika mempelai lelaki menyanyi dan menari, 

keluarga lelaki yang memberikan cokong-cokong kepada kedua mempelai. 

Selanjutnya, ketika mempelai wanita yang menyanyi dan menari, giliran 

keluarga wanita yang memberikan kepada kedua mempelai. 

2. Pada acara pesta tahunan 

 Tujuannya: budaya cokong-cokong hadir sebagai sebuah ungkapan syukur 

kepada sang pencipta atas hasil panen yang didapat selama setahun. Itu 

ditunjukan dengan pemberian hasil yang didapati mereka kepada sang penari 

dan penyanyi pada acara tersebut.  

Dari kedua acara tersebut, hasil dari cokong-cokong itu dimusyawarahkan 

terlebih dahulu sebagai penentuan target tujuan akhir cokong-cokong itu nantinya 

digunakan untuk apa. Lebih dari tujuan umumnya itu, cokong-cokong itu sendiri 

memiliki tujuan khusus, yakni pada acara pernikahan. Aplikasi cokong-cokong itu 

dipakai sebagai modal awal dari kedua mempelai itu untuk membangun identitas 



 

mereka sebagai keluarga baru di tengah-tengah komunitas masyarakat karo.  

 

Makna pemberian cokong-cokong bagi masyarakat karo. 

Ada beberapa makna pemberian cokong-cokong bagi masyarakat Karo pada 

umumnya. Cokong-cokong sebagai makna kekerabatan dan organisasi sosial, cokong-

cokong sebagai makna kesenian (seni tari atau landek) hanya sebagai wahana 

kekerabatan dan silaturahmi. Makna tersebut akan terlihat sebagai self pembentukan 

konsep diri dalam kesediaan untuk mengikuti kaidah kehidupan dalam komunitas social 

masyarakat tempat tinggal. 

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan eksternal self itu sendiri dapat 

memberikan keeratan dalam realitas social antar umat beragama. Karena, di dalam 

budaya cokong-cokong itu tidak hanya berporos dalam satu keyakinan tetapi plural 

dalam prosesnya.  

Budaya cokong-cokong ini sendiri, menggambarkan identitas komunitas karo 

yang care (peduli) terhadap sesama. Sebagai symbol identitas dari komunitas social 

masyarakat karo maka secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi diri dan 

konsep diri setiap individu yang berada dalam komunitas karo tersebut. Indikasinya, 

cokong-cokong ini adalah presentasi diri terhadap identitas social komunitasnya. 

 

 

 

 


