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     APPENDIX 

Interview Transcripst of Informants 

Informant:  Amangboru Derwin  

A : Bagaimana proses pernikahan adat batak toba di Semarang, amangboru?  

B : saya ceritakan saja ya prosesnya. Kalau pernikahan adat orang batak secara umum 

sama saja. Awalnya ada pertemuan pasangan, ada dua perbedaan. Sesama satu suku 

atau berbeda, kalau satu suku tidak masalah, tetapi kalau beda suku berarti salah satu 

harus di margakan dulu supaya proses adat batak bisa dijalankan.  

Jika dua pasangan sudah saling kenal dan senang, dari pihak laki laki datang minta 

restu ke pihak orang tua perempuan. Kalau dari pihak perempuan sudah oke, 

menyuruh pihak laki laki supaya orang tua nya datang kerumah. Kalau kedua belah 

pihak sudah bertemu maka membicarakan lebih lanjut bagaimana dimana tempat adat 

dan acara berlangsung, kapan pemberkatan, kapan akan dilaksanakan adat nya.  

Kalau kesepakatan acara di tempat perempuan namanya dialap jual, tapi kalau 

ditempat laki laki namanya taruhon jual. Ini adalah kesepakatan keluarga inti.  

Setelah itu ada marhusip, ini melibatkan pihak ketiga. Pihak keluarga lebih luas, 

seperti saudara kandung ortu laki laki/ pihak dari ortu perempuan. Ini membicarakan 

apa saja yang sudah disepakati di awal, seperti berapa sinamot, acara pesta, dan 

adatnya.  

Setelah itu ada martumpol, dan biasanya ini diadakan di HKBP. maksud dari ini 

adalah janji pra nikah. Dari pihak gereja menyakan kepada pihak laki laki dan 

perempuan, apakah mereka sudah betul betul serius dan tidak ada ikatan dengan yang 

lain. Setelah itu 1-2 minggu lanjut pemberkatan.  

Setelah marhusip sebenarnya ada marhata sinamot, kalau di Jakarta sekaligus dibuat 

di pesta adatny. Tapi kalau di semarang di laksanakan sebelum resepsi adatnya. Isi 

dari marhata sinamot ini disini dibicarakan dari pihak laki laki memberikan sejumlah 

uang untuk biaya pesta dan ulos, setelah pihak laki laki memberi uang maka dari 

pihak perempuan memberikan ulos. Dimana ulos ini sebagai tanda kasih, dihadiri 

keluarga inti dari pihak laki-laki dan perempuan jaringan keluarganya lebih luas.  

Kalau di semarang, pagi pemberkatan nikah setelah itu adalah resepsi adat yang 

namanya Ulaon Unjuk.  
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Masing masing pihak sudah mengundang keluarga besar ( hula-hula, tulang, 

dongan tobu , boru)  

Sewaktu hari H, secara formal ketika memasuki gedung harus disambut. Pihak 

perempuan menyambut hula-hula ( saudara dari si ibu pihak laki laki maupun dari 

pihak perempuan) ( mereka sambil membawa beras, arti nya adalah karna beras 

banyak bulir bulirnya maka itu adalah symbol harapan bahwa pengantin itu menjadi 

keluarga besar, lalu bulir beras itu juga keras artinya mereka harus punya mental yang 

kuat) ( kalau deke ( ikan mas – arsik ), karna deke hidup di air jernih, kemanapun 

pergi juga tidak sendirian tapi banyak, maka harapanya supaya nanti mereka tetap 

kompak dan hidupnya menjadi baik) 

Setelah tamu datang, sebelum makan pihak keluarga laki-laki menyerahkan tudu-

tudu sipangaran (symbol makanan khas batak yaitu pinahan (babi satu ekor) bisa 

sapi juga ) setelah itu, pihak perempuan menyerahkan ikan  mas (deke). Mereka 

saling menyerahkan makanan, setelah itu makan bersama dengan tamu undangan 

umum.  

Setelah makan, pihak laki-laki meminta waktu untuk meminta sumbangan kepada 

para undangan. Kenapa? karena pihak laki-laki sudah memberikan sinamot uang 

untuk pihak perempuan. Dengan alasan seperti, kami minta bantuan nya untuk 

membantu kami karena kami sudah memberikan sinamot untuk membeli anak 

perempuan. Lalu mereka saling salaman, sebaliknya juga pihak perempuan meminta 

bantuan. Ini hanyalah etika persaudaraan.  

Setelah itu, terjadilah pembicaraan bahwa dampak dari pernikahan itu munculah satu 

kekeluargaan yang baru atas pihak laki laki dan perempuan. Bagaimana untuk 

memperkenalkanya? Karena pihak laki-laki yang datang kepihak perempuan, maka 

pihak perempuan akan meminta untuk mengenalkan saudara2nya.  

Adapun  kriteria :  

1. keluarga inti memperkenalkan( suhini ampang naopat) yaitu adek kandung 

atau abang dari mempelai perempuan.  

2. Saudara kandung dari ibu mempelai perempuan.  

3. Saudara laki-laki dari mempelai perempuan.  

4. Adek perempuan/kakak perempuan dari ayah mempelai perempuan.  

lalu pihak laki-laki memberikan amplop uang panandeyon ( amplop proses 

memperkenalkan keluarga). Tidak disebutkan berapa jumlahnya. Lalu yang 

memberi dari pihak laki-laki tidak satu orang.  
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Setelah itu, karena pihak laki laki merasa sudah memberikan sejumlah uang dan 

mereka sudah datang dan mengenal keluarga pihak prempuan, maka pihak laki-laki 

meminta untuk mereka diulosi dengan keluarga perempuan. 

1. Ulos pasamot : ulos dari orang tua mempelai perempuan diberikan kepada 

orang tua mempelai laki-laki. Mengapa diberikan? Karena orang tua 

mempelai laki-laki yang telah menyerahkan sejumlah uang tadi kepada orang 

tua mempelai perempuan.  

2. Ulos hela ( ulos menantu) : orang tua mempelai perempuan memberikan ulos 

ke menantu laki-laki . yang artinya mereka sudah jadi satu, dan sudah menjadi 

anak.  

3. Disamping pemberian ulos hela, biasanya dikasih juga sarung, supaya si 

menantu laki-laki ini diharapkan bisa menjadi sergap.  

4. Lalu keluarga inti prempuan juga memberikan ulos kepada pihak keluarga 

laki-laki, karna si pihak laki laki sudah memberikan sejumlah uang.  

Titinmaraku : umumnya di orang batak laki-laki punya hak untuk mengawini anak 

perempuan dari saudara ibunya (  

Setelah pihak keluarga perempuan sudah diperkenalkan, diberi uang, dan juga 

sinamot, lalu pihak keluarga perempuan juga sudah memberikan ulos dan sudah 

terjadi saling memberikan ulos juga maka terjadilah disitu satu ikatan keluarga. Jadi 

seperti itulah proses adat Ulaon Unjuk.  

 

A: Kalau paulak une itu seharusnya dijalankan di hari H atau setelah hari H 

amangboru? Karena yang saya tau seharusnya setelah hari H.  

B: Paulak Une ini sebenernya sudah diluar adat hari H. untuk memperhangat 

persaudaraan, dari pihak laki-laki datang ke pihak perempuan. Yang artinya sendiri 

dari Paulak Une adalah mengucapkan terimakasih bahwa acara dan pernikahan adat 

anak kita sudah berjalan dengan baik.  

Tapi kalau di semarang dilakukan di hari H saja, supaya efisiensi waktu.  

A: Kalau arti sesungguhnya Ulaon Unjuk itu apa ?  

B: Ulaon Unjuk itu ya Ulaon Adat. Unjuk itu terjadi proses pelaksanaan hak dan 

kewajiban, hak dan kewajiban itu adalah semua proses yang sudah terjadi di hari H.  

A: kalau pasahat jambar ?  

B: ini saat tadi memberikan sapi/babi itu. Karena diberikan satu tubuhnya, pasti kan 

dipotong potong itu ada kepala, ekor, tulang rusuk, pangkal paha dan itu dibawa oleh 
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keluarga pihak perempuan dan diserahkan kepada pihak laki-laki. Tapi sebenernya ini 

nanti dibagi 2, satu kepala dibelah. Kiri untuk laki-laki dan kanan untuk perempuan. 

lalu pemberian tadi, diberikan ke boru dan tulang masing masing. Tapi kalau bagian 

pangkal paha diberikan ke teman sejawat atau teman sekampung. Jadi Jambar itu 

ketika pihak laki-laki memberikan 1 ekor babi/sapi ke pihak perempuan dan pihak 

perempuan memberikan deke, hanya saja deke tidak untuk dibagi-bagi.  

A: Jadi sebenarnya nikahan adat batak toba di semarang dengan di kampong asli 

sama atau beda?  

B: sebenarnya sama saja. Hanya saja yang beda itu prosesnya. Seperti ada manortor. 

Sebenarnya dibuat di rumah dibikin minimalis pun bisa. Hanya undang beberapa 

keluarga inti nya saja. Itupun sudah sah, tidak harus digedung.  

A: Lalu mengapa tetap mempertahankan budaya ini amangboru? Padahal mereka 

sudah tinggal di semarang.  

B: Karena ada istilahnya, segala sesuatu adat budaya yang diciptakan nenek moyang 

kita itu ada suatu kewajiban diikuti oleh generasi penerus. Karena itu sepanjang 

budaya ini diciptakan dan tentunya tidak bertentangan dengan agama dan tujuan nya 

juga untuk saling mengikat persaudaraan dan persahabatan sehingga kemanapun 

orang batak pergi harus tetap melestarikan, salah satunya orang batak semarang. Jadi 

inilah kelebihan dari orang batak, kalian jadi bisa mengenal keluarga besar kalian.  

 

Informant: Tulang Sagala  

A: Jadi maksud interview ini mau membahas tentang proses Ulaon Unjuk. apa 

sebenarnya Ulaon Unjuk itu tulang?  

B: Artinya melaksanakan pemberkatan sekaligus pesta adat batak melaksanakan 

segala kebudayaan batak dari kedua belah pihak. Antara pihak paranak ( orang tua 

laki-laki bersama rombongan) dan juga pihak parboru ( orang tua perempuan serta 

rombongan sanak saudaranya)  

Persiapan melaksanakan pesta adat batak Ulaon Unjuk,  

Pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan beserta sanak saudaranya, orang 

tua, kakak beradik, namboru saudara perempuan dari bapaknya dan juga suaminya 

amangboru, tulang saudara laki-laki dari ibunya beserta isrtinya nantulang, amanguda 

amangtua adik dan kakak dari bapaknya, dari pihak laki-laki dan juga perempuan 

membuat mufakat pesta dilaksanakan di tempat laki-laki.  
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Yang pertama adalah pemberkatan ke gereja, setelah selesai pemberkatan 

dilaksanakan Ulaon Unjuk. dan biasanya di Semarang ini dilakukan di gedung.  

Pertama, kedua mempelai beserta orang tua laki-laki memasuki gedung. Setelah 

masuk di gedung, dengan protokol memanggil keluarga pihak perempuan. dengan 

rombongan nya pihak perempuan beserta hula-hula nya, tulangnya, dan boru nya, 

bere/ibebere memasuki gedung setelah di panggil oleh pihak laki-laki dan 

menyediakan tempat untuk rombongan pihak perempuan.  

Kedua, setelah mereka duduk ditempat yang disediakan, pihak orang tua perempuan 

menyerahkan ikan mas/deke kepada kedua mempelai, kepada orang tua laki-laki, 

kepada namboru laki-laki, kepada amangtua laki-laki, kepada amanguda laki-laki, 

dan juga ke kakak/adiknya kalau sudah ada yang menikah.  

Ketiga, setelah selesai memberikan deke maka dilaksanakan makan bersama. Pada 

saat makan bersama, sebelum makanan disediakan pertama memberikan 1 ekor babi 

kepada pihak perempuan. setelah itu pembicaraan dimulai, pihak perempuan 

berterimakasih atas pengadaan pesta. Setelah itu pihak laki-laki memberikan sinamot 

yang masih belum lunas terbayar setelah itu pihak perempuan memberikan ulos. 

Setelah semua selesai barulah mereka saling makan bersama.  

A: Lalu apa ada perbedaan antara pernikahan adat di Semarang dengan di kampong 

asli sana? 

B: Pada umumnya sama. Hanya saja seperti pemberian kado, kalau di kampong kado 

nya ulos semua. Tetapi kalau di Semarang bisa berbagai macam kado. Dan kalau di 

Semarang mereka mengadakan acara di gedung, kalau di Sumatra mereka adakan 

acara adat didepan rumah.  

A: Mengapa orang batak di Semarang tetap mempertahankan adatnya tulang ?  

B: karena selama mereka menganggap diri mereka batak, mereka akan melaksanakan 

semua adat batak terutama pernikahan adat batak, mau apapun agama dan 

kedudukanya karena itu sudah melekat. Jadi kalau mereka tidak melaksanakan adat 

batak, maka mereka keluar dari kelompok orang batak.  

 

Informant: Tulang Sitanggang  

A: Bagaimana proses Ulaon Unjuk yang ada di Semarang ini Tulang ?  

B: Jadi sebenarnya pernikahan orang batak itu ada tahap demi tahapnya. Awal awal 

mereka pertemanan, lalu ada hubungan lebih serius, lalu mereka sepakat 

merencanakan pernikahan. Sebelum Ulaon Unjuk ada tahap dimana kedua belah 
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pihak keluarga bertemu dulu. Membicarakan sinamot, pesta kapan, dan siapa saja 

yang diundang. Setelah mereka saling sepakat, lalu mereka persiapan untuk acara 

Ulaon Unjuk. Didalam acara ini, sebelumnya ada kesepakatan mau dipihak laki-laki 

atau pihak perempuan pestanya. Tetapi pada hakekatnya yang mengadakan acara 

adalah pihak laki laki. saat mereka melakukan Ulaon Unjuk , kalau di Semarang 

mereka biasa laksanakan di gedung sehabis mereka pemberkatan di gereja. Lalu 

setelahnya mereka rombongan bersama sama kita pergi ke gedung. Pada saat 

digedung, semua keluarga dan semua tamu undangan menunggu di luar. Lalu kau 

biasa dengar kan music itu berdendang, nah pada saat pengantin sudah siap lalu 

music dimainkan dan protokol acara  mengundang pengantin untuk masuk, dan 

setelah pengantin ada keluarga laki-laki yang memasuki gedung. Setelah nya protokol 

menyambut pihak perempuan dan tamu undangan, lalu music dimainkan lagi dan 

pihak laki laki menyambut keluarga perempuan untuk masuk gedung bersama sama 

dengan tamu undangan lainya sampai mereka dipersilahkan duduk.  

A: Untuk orang orang yang di gedung terutama keluarga, apa yang sebenarnya 

mereka bawa ke gedung, Tulang? Maksudnya untuk symbol symbol yang dibawa.  

B: Dalam acara batak, apalagi itu pernikahan sudah pasti mereka bawa boras. Tetapi 

memang tidak semua yang membawa, hanya pihak keluarga perempuan seperti Hula-

hula yang membawa. Ada dari mereka nanti membawa ulos karena mereka juga 

harus mengulos. Ada macam-macam ulos, ada ulos pasamot yaitu ke orang tua si 

laki-laki, ulos pamarai ulos bapaktua lah ini, ulos sihunti ampang, ulos simolohan, 

lalu ada juga ulos ompungna, todoan dan hela. Ulos hela ini untuk pengantin 

menggambarkan restu dari orang tua. Mereka juga bawa babi dan ikan arsik, yang 

mana ini adalah symbol orang batak, sudah khas nya lah orang batak bawa hal hal ini.  

A: Kenapa Tulang tetap menjalankan adat ini tulang?  

B: Ya seperti yang kubilang, banyak kali lah keturunan adat batak ini. Tapi aku ini 

adalah batak toba, tugasku adalah menjaga adat ini supaya ga hilang. Kekmana lah 

adat ini harusnya turun temurun jadi seumuran kau harusnya paham, itulah tugas para 

tua tua untuk menjelaskan kepada orang orang yang belum paham dan juga harus 

diceritakan dan diajarkan ke generasi selanjutnya. Kalau menurut saya pribadi pun, 

dimana kita ada disitu kita orang harus menjalankan adat batak.  



 


