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ABSTRAK 

 

PROSES PEMBERIAN MARGA KEPADA ORANG NON BATAK 

(SILEBAN) PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA 

DI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Agustina Fero Br Situmorang 

 

Masyarakat adat Batak Toba di Bandar Lampung merupakan masyarakat 

perantauan dengan sistem kekerabatan patrilineal (meneruskan garis keturunan 

ayah atau laki-laki) dan menggunakan sistem perkawinanexsogami (perkawinan di 

luar clan/marga). Masyarakat adat Batak digolongkan dalam suatu marga yaitu 

suami isteri tidak boleh memiliki margasama, harus berbeda dan tidak boleh 

dalam satu keturunan yang sama. Hal tersebut menimbulkan masyarakat adat 

Batak Toba perantauan mencari pasangan dari suku berbeda. Perkawinan berbeda 

suku tak terelakkan lagi, maka proses pemberian marga kepada orang non Batak 

(sileban) harus dilakukan dengan bertanggung jawab untuk menghindari orang 

non Batak (sileban) yang simarbatak-batak tanpa menghayati sistem adat Batak. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberian marga 

kepada orang non Batak (sileban) pada masyarakat adat Batak Toba di Bandar 

Lampung. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data 

yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer 

dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan 

wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi 

data, dan penyusun data. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkanmasyarakat adat Batak Toba tetap 

menjunjung tinggi sistem adat Batak Toba terhadap perkawinan berbeda suku 

dengan melakukan proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban). 

Proses pertama yang dilakukan adalah mangampu (mengangkat) anak dengan 

meminta ijin kepada keluarga untuk dijadikan anak angkat, selanjutnya pemberian 



ii 

 

marga sesuai marga yang mangampu (mengangkat). Anak laki-laki non Batak 

(sileban) meminta ijin ke amangboru (saudara laki-laki ayah), sedangkan 

perempuan non Batak (sileban) meminta ijin ke tulang (saudara laki-laki ibu) dari 

pasangannya. Proses yang dijalani melibatkan keluarga kandung, keluarga angkat, 

ketua adat serta kerabat berdasarkan struktur Dalihan Na Tolu.  

Kata Kunci: Sileban, Adat Batak. 

  

Agustina Fero Br Situmorang 
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MOTTO 

 

“Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan 

menerimanya” 

(Matius 21:22) 

 

“Posma roham among inong, ingkon pasonangonku do rohami” 

Yakin dan percayalah bapak dan mama, nanti aku kasih yang terbaik buatbapak 

dan mama 

 

“If youfail to prepare, you’re prepared to fail” 

Jika kamu gagal untuk mempersiapkan, kamu persiapkan untuk gagal. 

(Mark Spitz) 

 

“Berdamailah dengan dirimu sendiri dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab 

baiklah Dia karena nikmatnya begitu indah” 

(Agustina Fero Br Situmorang) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”,  atau dengan 

istilah ilmiah,  saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai 

prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi.
1
Masyarakat 

tradisional memiliki bagian-bagian tertentu diantaranya yang paling umum adalah 

masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat adalah orang yang 

terikat kepada masyarakat tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya,  ia 

terutama menurut paham tradisional hukum adat adalah warga golongan. 

Sedangkan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara 

turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal 

usul leluhur,  adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,  serta adanya 

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,  sosial,  dan hukum.
2
 

 

Masyarakat terkecil ialah keluarga yang anggotanya terdiri ayah,  ibu,  dan anak-

anak,  dan kebanyakan yang menjadi kepala keluarga adalah ayah.Pertalian darah,  

pertalian perkawinan,  dan pertalian persaudaraan,  keluarga kecil menjadi 

                                                           
1
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 1981, hlm. 143. 

2
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan, Bandung: 

Alfabetta, 2008, hlm. 146. 
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keluarga besar dan kemudian menjadi kerabat dan kerabat seketurunan yang besar 

biasa disebut klen/clan,  atau disebut juga suku.
3
 

 

Konteks yang akan menjadi pembahasan yaitu mengenai masyarakat adat Batak 

Toba. Sistem kekerabatan orang Batak adalah patrilineal yang artinya menurut 

garis keturunan ayah.Garis keturunan ayah atau laki-laki diteruskan oleh anak 

laki-laki yang dilahirkannya. Sehingga masyarakat adat Batak menyebut anggota 

marga-nya dengan sebutan dongan-sabutuha (mereka yang berasal dari rahim 

yang sama). 

 

Masyarakat adat Batak menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang menjadi 

tulang punggung masyarakat adat Batak.Terdiri dari turunan-turunan,  marga,  

dan kelompok-kelompok suku,  semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-

laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan,  affinal 

relationship (perempuan menciptakan hubungan besan) karena ia harus kawin 

dengan laki-laki dari kelompok patrilineal lain.
4
Perkawinan menimbulkan 

hubungan kekerabatan,  dalam masyarakat adat Batak hubungan kekerabatan 

masih terus diterapkan dan diutamakan. 

 

Masyarakat adat Batak untuk mengetahui kekerabatan antara seseorang dengan 

lainnya yaitu dengan mengetahui silsilah leluhur dari beberapa generasi di atas 

mereka yang dalam Bahasa Batak disebut Martarombo atau 

Martutur.Martarombo atau Martutur yaitu mencari atau menentukan titik 

pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan 

                                                           
3
Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah, Lembaga Adat Sekala Brak Perlibatan Masyarakat 

Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 7. 
4
J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Yogyakarta: LKiS 

Yogyakarta, 2014, hlm. 1. 
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kekerabatan.
5
Maka sangatlah penting bagi masyarakat adat Batak Toba untuk 

mengetahui silsilah para leluhur dan kerabatnya. 

 

Perkawinan adat Batak menganut sistem exsogami dengan dasar boleh melakukan 

perkawinan di luar clan atau marganya. Artinya,  pada masyarakat adat Batak di 

golongkan dalam suatu marga yaitu suami isteri tidak boleh memiliki marga yang 

sama,  harus berbeda dan tidak boleh dalam satu keturunan yang sama. Bahasa 

lain yaitu terdapat masyarakat adat Batak yang melakukan perkawinan campuran 

dengan masyarakat non Batak (sileban) di masa sekarang yang akan menimbulkan 

akibat hukum. 

 

Hukum perkawinan adat masyarakat adat Batak Toba menggunakan bentuk 

perkawinan jujur.Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian 

(pembayaran) uang (barang) jujur,  pada umumnya berlaku di lingkungan 

masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak 

(lelaki).Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga,  suku) 

calon suami kepada pihak kerabat calon isteri,  sebagai tanda pengganti pelepasan 

mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya,  

pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.
6
 

 

Masyarakat adat Batak dikenal sangat menjunjung tinggi hukum adatnya sendiri 

sehingga pesta perkawinan secara adat Batakpun harus dilakukan.Jika terdapat 

orang Batak menikah dengan orang non Batak (sileban),  maka pihak yang non 

Batak (sileban) harus diangkat (diampu) sebagai warga Batakdan selanjutnya 

                                                           
5
Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu, Jakarta: Dian Utama, 2012, hlm. 22. 

6
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 

2003, hlm. 183. 
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orang non Batak (sileban)tersebut harus diberi marga.Adapula yang hanya diamai 

yaitu hanya diwakili di pesta adat itu saja tanpa memberi marga kepada calon 

pasangan atau pasangan yang non Batak (sileban)tersebut.
7
 Hal itu dikarenakan 

pada dasarnya masyarakat adat Batak bersifat fleksibel,  tidak dapat memaksakan 

kehendak kepada seseorang non Batak (sileban) tersebut serta pihak keluarga 

untuk diadakan upacara pemberian marga apabila faktor ekonomi yang belum 

memadai,  sehingga proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) 

dapat ditunda. 

 

Sebelum terjadinya proses perkawinan dengan suku yang berbeda,  terdapat 

alasan-alasan mengapa melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda serta 

alasan mengapa harus terjadinya proses pemberian marga kepada orang non Batak 

(sileban). Setelah mengetahui beberapa alasan,  selanjutnya dilakukan proses 

pemberian marga kepada orang non Batak (sileban). Proses pemberian marga 

kepada orang non Batak (sileban) dapat dilakukan sebelum perkawinan,  setelah 

perkawinan dan pada saat keadaan mendesak (overmacht) seperti keadaan orang 

tua meninggal.
8
 

 

Proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) tersebut pada dasarnya 

harus dilakukan saat sebelum perkawinan agar dapat diakui sah secara adat dan 

tidak terjadinya kesenjangan atau perbincangan pada masyarakat adat Batak. 

Tujuannya agar kelak kedudukan,  hak dan kewajiban yang sama dengan orang 

Batak lainnya. Proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) berlaku 

untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan non Batakyang dilakukan haruslah 

                                                           
7
Ibid., hlm. 194. 

8
Wawancara dengan Sondang Dameria Sihombing. 
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dengan penuh tanggung jawab dan tidak dengan asal-asal karena merupakan salah 

satu bentuk penghormatan kepada leluhur Batak. 

 

Perkawinan yang berbeda suku contohnya masyarakat adat Batak dengan orang 

non Batak (sileban) di masa akan datang tidak lagi terelakkan dengan faktor sudah 

banyak masyarakat adat Batak yang merantau ke daerah lain dan faktor 

lingkungan di sekitar,  maka mangampu (mengangkat) anak hendaklah dilakukan 

lebih bertanggung jawab tidak dengan asal-asal. Tidak dilakukannya proses 

pemberian marga kepada orang non Batak (sileban),  maka akan semakin banyak 

orang sileban yang menyandang marga Batak habatahon (tanpa sedikitpun 

menghayati adat orang Batak) dan agar menghindari bertambahnya populasi 

Batak yang simarbatak-batak artinya kurang mengerti dan menghormati sistem 

adat Batak. Selain itu akan timbul salah satu pasangan yang masih belum diakui 

sebagai orang Batak walaupun sudah menikah dengan orang Batak. 

Kedudukannya belum diakui di lingkungan orang Batak ataupun keluarga 

pasangannya sehingga proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) 

harus dilakukan. 

 

Terjadinya proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) harus 

mengikuti aturan yang sudah berlaku. Setelah diberikan marga Batak maka timbul 

ketertarikan untuk mengetahui pengetahuan akan adat yang baru dikenalnya. 

Masyarakat adat Batak diharapkan untuk ikut membantu mengenalkan dan 

mengajarkan adat Batak tersebut serta diimbangi dengan keinginan belajar untuk 

mempelajarinya.Pemberian marga Batak kepada orang non Batak (sileban) 

tersebut bukan berarti menghilangkan jati diri dari suku aslinya,  hanya saja 
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kedudukan yang berbeda di dalam persekutuan hukum adat pasangannya (dalam 

hal ini masyarakat adat Batak Toba). 

 

Masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilineal 

dengan mendiami daerah-daerahnya sendiri,  yang dibedakan dalam enam 

kesatuan yang terdiri dari masyarakat adat Batak Toba yang berdiam di sekitar 

Danau Toba,  Batak Karo yang berdiam di sekitar dataran tinggi Karo 

(Kabanjahe),  Batak Simalungun yang mendiami daerah Simalungun 

(Pematangsiantar),  Batak Pak-Pak yang mendiami daerah Dairi (Sidikalang) dan 

Batak Mandailing yang mendiami daerah Tapanuli Selatan (Padangsidempuan).
9
 

 

Marga Situmorang terdapat silsilah keluarga besar yang bernama “Pomparan 

Oppu Tuan Situmorang” yang dikenal pula dengan “Sipituama”. Sipituama 

merupakan 7 (tujuh) keturunan dari Oppu Tuan Situmorang yang terdiri dari 

marga Situmorang Pande ke-1,  Situmorang Lumba Nahor ke-2,  Situmorang 

Suhut Nihuta ke-3,  Siringo-ringo ke-4,  Sitohang Uruk ke-5,  Sitohang Tonga-

tonga ke-6,  Sitohang Toruan.
10

 

 

Ketertarikan penulis mengambil judul ini adalah terdapat masyarakat adat Batak 

Toba menikah dengan suku yang berbeda dan ada yang belum diberikan marga 

serta ada juga yang diberi marga dalam keadaan mendesak (overmacht) seperti 

orang tua meninggal. Alasan lain tertarik pada judul yang diambil adalah ketika 

masa yang akan datang mendapatkan pasangan dari suku berbeda sudah 

mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan dan dipersiapkan. Salah satu 

                                                           
9
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op. Cit., hlm. 120. 

10
Wawancara dengan Zulkarnaen Situmorang. 
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contoh yang berhubungan dengan proses pemberian marga kepada orang non 

Batak (sileban) ialahmasyarakat Batak adat Toba dengan marga Situmorang 

Sipituama di Bandar Lampung. Penjabaran secara ringkas mengenai terjadinya 

proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) dapat dijelaskan 

seperti perkawinan yang dilakukan orang Batak (laki-laki/perempuan) dengan 

orang Jawa (laki-laki/perempuan (Batak x Non Batak). 

 

Data keluarga yang ikut perkumpulan Situmorang Sipituama di Bandar Lampung 

terdapat beberapa pasangan yang melakukan pemberian marga kepada orang non 

Batak (sileban) yaitu 9 (sembilan) pasangan. Berikut tabel data masyarakat adat 

Batak Toba yang melakukan pemberian marga Batak Toba kepada orang non 

Batak (sileban) di Bandar Lampung: 

 

Tabel 1: Pasangan yang melakukan pemberian marga Batak Toba kepada 

orang non Batak (Sileban) di Bandar Lampung  

No. Sektor/Daerah Jumlah 

KK 

Jumlah Pasangan yang melakukan 

Pemberian Marga Batak Toba 

1. Sektor Natar 40 KK 1 pasang (Jaseng/ Br Situmorang) 

2. Sektor Kedaton 70 KK 2 pasang (Situmorang/ Br Jawa),  

(Situmorang/ Br Cina) 

3. Sektor Tj. Senang 25 KK 1 pasang (Situmorang/ Br Palembang) 

4. Sektor Kotamadya 40 KK 1 pasang (Situmorang/ Br Jawa) 

5. Sektor Sukarame 25 KK 1 pasang (Situmorang/ Br Jawa) 

6. Sektor Kota 

Karang/ Teluk 

30 KK 1 pasang (Sitohang/ Br Cina) 

7. Sektor Panjang 35 KK 2 pasang (Situmorang/ Br Jawa),  

(Situmorang/ Br Palembang) 

 TOTAL 265 KK 9 pasangan 

Sumber: Hasil wawancara kepada pasangan yang melakukan perkawinan dengan suku berbeda,  

dan Tokoh Adat pada 15 Januari-20 Februari2017 dan 6 April 2017. 

 

Data ini merupakan data masyarakat adat Batak Toba perantauan yang berada di 

Bandar Lampung.Masyarakat adat Batak Toba cederung membentuk kelompok-
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kelompok atau kumpulan kekeluargaan (kesatuan masyarakat adat) dari daerah 

asalnya dan berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya. 

 

Terdapat beberapa alasan-alasan mengapa melakukan perkawinan dengan suku 

yang berbeda serta alasan harus melakukan proses pemberian marga kepada orang 

non Batak (sileban). Setelah diketahui alasan-alasannya maka dilanjutkan dengan 

proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) dengan cara diangkat 

terlebih dahulu menjadi anak,  lalu diberi marga oleh keluarga yang mangampu 

(mengangkatnya). Proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) 

dapat dilakukan sebelum perkawinan,  setelah perkawinan,  dan pada saat keadaan 

mendesak (overmacht)seperti orang tua meninggal.Berdasarkan latar belakang 

tersebut,  maka peneliti tertarik meneliti proses pemberian marga kepada orang 

non Batak (sileban) pada masyarakat adat Batak Toba di Bandar Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas,  maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:pBagaimanakah proses 

Pemberian Marga kepada orang non Batak (sileban) pada masyarakat adat Batak 

Toba di Bandar Lampung? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan 

spesifikasi hukum adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum adat dalam hukum 

keluarga yang di dalamnya membahas tentang proses adat hukum perkawinan 

masyarakat rantauan Batak Toba di Bandar Lampung yang dikenal dengan istilah 

sileban dengan pokok bahasan yaitu alasan melakukan perkawinan berbeda suku 

antara suku Batak dan non Batak (sileban),  alasan dilakukannya proses 

pemberian marga kepada orang non Batak (sileban). Bagaimana proses pemberian 

marga kepada orang non Batak (sileban),  dan akibat hukum dari pemberian 

marga kepada orang non Batak (sileban). 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas,  maka tujuan penelitian dalam skripsi ini 

adalah untuk: 

1. Mengetahui alasan melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda: 

2. Mengetahui alasan melakukan proses pemberian marga kepada orang non 

Batak (sileban): 

3. Memahami proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) pada 

masyarakat adat Batak Toba; 

4. Mengetahui dan memahami akibat hukum pemberian marga kepada orang non 

Batak (sileban). 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis,  yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan 

kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama hukum adat lebih 

khususnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis karya tulis atau skripsi ini adalah untuk: 

a. Memperluas wawasan penulis dalam lingkup hukum adat khususnya hukum 

adat Batak dalam bidang perkawinan adat Batak Toba; 

b. Bahan informasi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari hukum 

adat; 

c. Referensi bahan bacaan atau acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan 

hukum adat,  khususnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat 

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat 

 

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika,  yang 

berbeda-beda Suku,  Agama,  Ras,  dan Antar golongan (SARA),  yang kemudian 

bersatu dalam satu kesatuan negara pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. 

Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai 

kepulauan yang besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing- 

masing,  sehingga van Vollenhoven membagi-bagi bangsa Indonesia itu kedalam 

19 lingkungan hukum adat (adat rechtskringen) nya masing-masing,  

sebagaimana telah dikemukakan di atas. 

 

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat 

itu,  para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan genealogis.Di 

samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut.Ter 

Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-

raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang.Kelompok-

kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat 

kediaman yang terpisah dari masyarakat umum. 
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2. Jenis-jenis Masyarakat Hukum Adat 

a. Masyarakat Hukum Territorial 

 

Masyarakat hukum territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur,  yang 

anggota- anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu,  

baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani 

sebagai pemujaan terhadap roh-roh leluhur.Para anggota masyarakatnya 

merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar 

maupun ke dalam.Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara 

masih tetap merupakan anggota kesatuan territorial itu.Bagitu pula orang yang 

datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi 

persyaratan adat setempat. 

 

b. Masyarakat Hukum Genealogis 

 

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu 

kesatuan masyarakat yang teratur,  di mana para anggotanya terikat pada suatu 

garis keturunan yang sama dari satu leluhur,  baik secara langsung karena 

perkawinan atau pertalian adat. Masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan 

dalam tiga macam,  yaitu bersifat patrilineal,  matrilineal,  dan bilateral atau 

parental. 

 

c. Masyarakat Territoral- Genealogis 

 

Masyarakat hukum yang territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang 

tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman 

pada suatu daerah tertentu,  tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam 
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ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.Kita dapat membedakan masyarakat 

territorial-genealogis itu dalam bentuknya yang asli dan dalam bentuk yang 

campuran. 

 

d. Masyarakat Adat Keagamaan 

 

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan di atas akan 

terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa 

daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut 

kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu,  Islam,  

Kristen/Katholik,  dan ada yang sifatnya campuran. 

 

Di kalangan orang Batak masih ada yang percaya pada roh (begu),  mereka 

menyebut dirinya “sipelebegu” (pemuja roh),  roh-roh itu mempunyai berbagai 

nama,  misalnya “begun na jahat” (roh yang jahat),  “homang” (roh yang hidup di 

hutan),  “solo bean” (roh air),  “begu antuk” (roh penyakit). Di Batak bagian utara 

ada “persekutuan pujaan” yang disebut “Horja”. Begitu pula dikalangan orang-

orang Daya mempunyai konsep pandangan tentang “Ilah” tertinggi yang 

mendiami alam atas dana lam bawah,  dan masih ada lagi di daerah-daerah lain: 

sehingga masyarakat penganut aliran kepercayaan itu merupakan masyarakat 

adat/keagamaan. 

 

e. Masyarakat Adat di Perantauan 

 

Masyarakat desa adat keagamaan Sadwirama tersebut merupakan suatu bentuk 

baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan 

agama Hindunya di daerah perantauan.Di kalangan masyarakat adat Jawa,  di 
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daerah-daerah transmigrasi,  seperti di Lampung dapat dikatakan tidak pernah 

terjadi yang membentuk masyarakat desa adat tersendiri,  di samping desa yang 

resmi.Masyarakat adat Jawa yang bersifat Ketatanegaraan itu mudah membaur 

dengan penduduk setempat. 

 

Lain halnya dengan masyarakat adat Melayu,  seperti orang-orang Aceh,  Batak,  

Minangkabau,  Lampung,  Sumatera Selatan,  Kalimantan,  Sulawesi,  Maluku 

dan lainnya yang berada di daerah perantauan cenderung untuk membentuk 

kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan seperti “rukun kematian” atau 

bahkan membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai 

pengganti kerapatan adat di kampung asalnya. 

 

f. Masyarakat Adat Lainnya 

 

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang 

anggota-anggotanya terikat satu sama lain Karena berasal dari satu daerah yang 

sama,  di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan 

organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan 

sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang 

sama,  melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku 

bangsa dan berbeda agama.
11

 

 

Masyarakat adat Batak Toba yang berada di Bandar Lampung merupakan 

masyarakat adat perantauan. Masyarakat adat Batak Toba yang berada di daerah 

perantauan cenderung untuk membentuk kelompok-kelompok kumpulan 

                                                           
11

Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op. Cit., hlm. 105-115. 



15 
 

kekeluargaan seperti “rukun kematian” atau bahkan membentuk sebagai 

“kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di 

kampung asalnya. 

 

3. Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat 

 

Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum,  sementara hukum 

menentukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu 

masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang 

mereka terapkan. Hukum perkawinan dan kewarisan berpangkal dari garis 

keturunan.Adapun bentuk keturunan yang kemudian membentuk garis 

kekerabatan itu ada tiga macam.Pertama patrilineal,  kedua matrilineal,  ketiga 

parental bilateral.
12

 

 

Sistem Patrilineal,  yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis katurunan 

pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak 

laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol,  contohnya pada masyarakat adat 

Batak. Ahli waris hanya laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan 

cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami,  

selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal. 

 

Sistem Matrilineal,  yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis katurunan 

pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki 

tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya.Anak-anak yang menjadi ahli waris 

dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari 

                                                           
12

Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam 

Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 177. 
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keluarga ibunya,  sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya 

sendiri,  contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.Namun 

demikian,  bagi masyarakat adat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah 

aslinya,  kondisi tersebut sudah banyak berubah. 

 

Sistem Parental atau Bilateral,  yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari 

dua sisi,  baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini 

kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. 

Artinya,  baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari 

harta peninggalan orang tua mereka.
13

 

 

Sistem kekerabatan orang Batak adalah patrilineal yang artinya menurut garis 

keturunan ayah.Garis keturunan ayah atau laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki 

yang dilahirkannya. Sehingga masyarakat adat Batak menyebut anggota marga-

nya dengan sebutan dongan-sabutuha (mereka yang berasal dari rahim yang 

sama). Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung 

masyarakat adat Batak,  yang terdiri dari turunan-turunan,  marga,  dan kelompok-

kelompok suku,  semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki 

yang membentuk kelompok kekerabatan dan perempuan menciptakan affinal 

relationship (hubungan besan) karena perempuan harus kawin dengan laki-laki 

dari kelompok patrilineal lain.
14

 

  

                                                           
13

H. Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia–Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW, 

Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 41-42. 
14

J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Log. Cit., hlm. 1. 
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B. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat Batak 

1. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Batak 

 

Masyarakat adat Batak memiliki sistem kepercayaannya sendiri,  terutama di 

daerah pedesaan yang masih mempertahankan sistem religi atau 

kepercayaan.Orang Batak memiliki konsepsi,  bahwa alam semesta beserta isinya 

diciptakan oleh Debata Mula Jadi Na Balon.Ia bertempat tinggal di atas langit dan 

mempunyai nama-nama sesuai dengan tugas dan kedudukannya. 

 

Nenek moyang orang Batak berasal dari daerah Pangunguran-Samosir kira-kira 

3000 tahun yang lalu.Induk marga Batak dimulai dari Si Raja Batak yang diyakini 

sebagai asal mula orang Batak.Si Raja Batak mempunyai dua orang putra,  yakni 

Guru Tatea Bulan dan Si Raja Isumbaon.Guru Tatea Bulan sendiri mempunyai 5 

(lima) orang putra yakni Raja Uti (Raja Biakbiak),  Saribu Raja,  Limbong 

Mulana,  Sagala Raja dan Malau Raja. Sementara Si Raja Isumbaon mempunyai 3 

(tiga) orang putra yakni Tuan Sorimangaraja,  Si Raja Asiasi dan Sangkar 

Somalidang.Dari keturunan (pinompar) mereka inilah kemudian menyebar ke 

segala penjuru daerah di Tapanuli baik ke utara maupun ke selatan sehingga 

munculah berbagai macam marga Batak. 

 

Suku bangsa yang dikategorikan ke dalam suku Batak terdiri dari masyarakat 

Batak Toba yang berdiam di sekitar Danau Toba,  Batak Karo yang berdiam di 

sekitar dataran tinggi Karo (Kabanjahe),  Batak Simalungun yang mendiami 

daerah Simalungun (Pematangsiantar),  Batak Pak-Pak yang mendiami daerah 

Dairi (Sidikalang) dan Batak Mandailing yang mendiami daerah Tapanuli Selatan 

(Padangsidempuan). 
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Masyarakat Batak Toba memiliki jumlah marga sangat banyak dan mempunyai 

beberapa cabang,  hal ini dikarenakan pada masyarakat Batak Toba,  marga–

marga yang besar sudah banyak yang dipecah–pecah menjadi beberapa sub marga 

yang lebih kecil. Berikut marga-marga dalam Batak Toba,  yaitu: 

1) Ambarita, Aritonang, Aruan, Anakampun (Nahampun); 

2) Bakkara(Bangkara), Banjarnahor, Baringbing, Batubara, Butar-Butar 

(Butarbutar); 

3) Girsang, Gorat, Gultom, Gurning; 

4) Habeahan, Harahap, Harianja, Hariara, Haro, Haro (Rajagukguk), Hasibuan, 

Hasugian, Hutabalian, Hutabarat, Hutagalung, Hutagaol, Hutahaean, 

Hutajulu, Hutapea, Hutasoit, Hutasuhut, Hutauruk; 

5) Limbong, Lubis, Lumbanbatu, Lumbangaol, Lumbannahor, Lumbanpea, 

Lumbanraja, Lumban Siantar, Lumbantobing/(Tobing), Lumbantoruan, 

Lumbantungkup; 

6) Mahulae/(Nahulae), Malau, Manalu, Manihuruk, Manik, Manurung, 

Marbun, Marpaung, Matondang, Munthe; 

7) Napitupulu; 

8) Pakpahan, Pandiangan, Pane, Pangaribuan, Panggabean, Panjaitan, Parapat, 

Pardede, Pardosi, Parhusip, Pasaribu, Pintubatu, Pohan, Purba; 

9) Ompsunggu; 

10) Rambe, Rajagukguk, Ritonga, Rumahorbo, Rumapea, Rumasingap, 

Rumasondi; 

11) Sagala, Samosir, Saragi (tanpa huruf H di akhir), Saruksuk, Sarumpaet, 

Siadari, Siagian, Siahaan, Siallagan, Siambaton, Sianipar, Sianturi, Sibarani, 
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Sibagariang (Sinagabariang), Sibangebange,  Siboro, Sibuaton (Buaton), 

Sibuea, Sidauruk, Sidabalok, Sidabariba, Sidabutar, Sidabungke 

(Dabungke), Sigalingging (Galingging), Sihaloho (Haloho), Sihite, 

Sihombing, Sihotang, Sijabat, Silaen, Silaban, Silalahi, Silitonga, 

Simamora, Simandalahi (Mandalahi), Simangunsong, Simanjorang, 

Simanjuntak, Simanullang (Manullang), Simanungkalit, Simaremare, 

Simargolang, Simarmata, Simatupang, Simbolon, Simorangkir, Sinaga, 

Sinambela, Sinurat, Sipahutar, Sipangkar, Sipayung, Sirait, Sirandos, 

Siregar, Siringoringo, Sitanggang, Sitindaon (Tindaon), Sitinjak, Sitio, 

Sitohang, Sitompul, Sitorus, Situmeang, Situmorang, Situngkir, Sormin,  

Solin; 

12) Tambun, Tambunan, Togatorop, Tinambunan, Tobing, Tumanggor. 

Berdasarkan marga-marga diatas,  maka sangat penting bagi masyarakat Batak 

Toba untuk mengetahui marga apa saja yang segaris dan serumpun dengan 

marganya.
15

 

 

Pengetahuan orang Batak tentang asal usulnya merambah jauh sampai ke masa 

lampau.Ini berlaku baik bagi orang per orang
16

 maupun kelompok. Setiap orang,  

yang moyangnya tidak tercerabut dari kelompok kerabatnya (misalnya,  karena 

diculik,  diambil sebagai budak karena hutang yang tak dapat dibayarnya,  atau 

karena lari setelah melakukan pelanggaran),  selama kemelut zaman Pidari yang 

mendahului kedatangan Gubernemen (pemerintahan) Belanda,  dan mengetahui 
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sesuatu tentang fakta-fakta ia dapat menuturkan enam,  delapan,  bahkan sepuluh 

turunan atau lebih tentang garis keturunan nenek moyangnya. 

 

Di dalam kelompok kekerabatan yang lebih kecil (sasuhu=termasuk ke dalam satu 

kelompok,  saompu=berasal dari satu leluhur),  setiap orang tahu persis 

bagaimana hubungannya dengan para anggota. Hubungan yang terjalin di antara 

marga-marga pada umumnya diketahui dengan baik oleh semua orang,  kecuali 

menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus.Tak seorang pun yang tidak tahu di 

mana kedudukan dirinya di dalam marga atau cabang marga. Setiap anak tahu 

persis masuk dalam marga apa,  dari marga mana ibunya berasal,  dan bahwa 

saudara perempuannya akan pergi ke marga lain bila saat perkawinannya telah 

tiba. 

 

Marga seorang laki-laki mungkin bermula sejak 15 (lima belas) atau bahkan 20 

(dua puluh) turunan yang lalu,  ini berarti telah berlangsung paling tidak 4 (empat) 

abad yang silam. Titik temu marga seseorang dengan marga orang lain dalam 

suatu kelompok suku berada pada beberapa turunan yang lebih awal,  dan 

begitulah seterusnya hubungan itu berlanjut semakin ke belakang,  sampai ke 

zaman paling tua yang masing dikenal,  dan akhirnya sampai pada legenda. 

 

Namun pengetahuan mengenai hubungan silsilah antara marga yang satu dengan 

yang lain tidak sama di masing-masing tempat,  begitu juga dalam hal 

pelestariannya. Jika orang-orang hidup memusat di suatu daerah,  dan selalu hidup 

bersama di sana sehingga masih terus saling berhubungan,  dan oleh karenanya 

mereka selalu bisa saling berkomunikasi,  maka biasanya kita akan menemukan 
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suatu pengetahuan yang terpercaya mengenai tali-temali silsilah,  cabang dan 

ranting silsilah,  sampai pada kepada nenek moyang yang menduduki wilayah itu.  

 

Hubungan yang terjalin antara marga dan garis keturunan diketahui oleh semua 

orang,  dan meskipun terdapat perbedaan pengetahuan tentang hal itu di antara 

masing-masing orang,  namun perbedaan yang ada hanya menyangkut hal-hal 

kecil,  misalnya menyangkut siapa yang lahir lebih dahulu.
17

Untuk mengetahui 

hubungan kekerabatan anatara seseorang dengan lainnya dan menentukan siapa 

yang lahir lebih dahulu,  dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa 

generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut Martarombo atau 

martutur.Martarombo atau martutur adalah mencari atau menentukan titik 

pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan.
18

 

 

2. Struktur Masyarakat Hukum Adat Batak Toba 

 

Masyarakat adat Batak Toba sangat menjunjung tingi sistem dan nilai-nilai hukum 

adat yang berlaku sejak nenek moyang untuk mengatur kehidupan seseorang 

sebagai masyarakat adat Batak Toba,  sehingga masyarakat adat Batak Toba 

dalam kehidupannya betingkah laku sesuai yang diterapkan,  sedangkan 

masyarakat adat Batak Toba yang tidak sesuai dengan adat (naso maradat) akan 

dikenakan sanksi yang berpedoman pada falsafah hidup masyarakat Batak Toba 

yaitu Dalihan Na Tolu. 

 

Dalihan Na Tolu merupakan sesuatu yang unik di dunia,  lahir sendiri di tanah 

Batak sejak zaman dahulu kala dan masih dihayati serta diamalkan oleh suku 
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J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, Op. Cit., hlm. 2-3. 
18

Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu,Log. Cit., hlm. 22. 
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Batak.Tanah Batak adalah daerah pedalaman di Sumatera Utara dengan Danau 

Toba sebagai pusatnya.Apa itu yang dinamai Dalihan Na Tolu? Arti kata ini 

secara harafiah ialah “tungku nan tiga” yang merupakan lambang jika 

diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang 

penopang yaitu dongan sahuta,  Hula-hula dan Boru.
19

 

 

Dalihan Na Tolu sebagai tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak yang 

diibaratkan dengan pemilihan tungku masak berkaki tiga.Dalihan adalah tungku 

yang dibuat dari batu,  sedangkan Dalihan Na Tolu ialah tungku tempat memasak 

yang terdiri dari tiga batu.
20

Ketiga dalihan yang ditanam berdekatan ini berfungsi 

sebagai tungku tempat memasak.Dalihan harus dibuat sama besar dan ditanam 

sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama 

dan harmonis. 

 

Dalihan Na Tolu salah satu bentuk adat yang sangat ditaati oleh masyarakat Batak 

Toba,  dimana struktur sosial masyarakat Batak Toba ditentukan dengan Dalihan 

Na Tolu yang berfungsi menentukankedudukan, hak dankewajibanseseorang dan 

juga sebagaidasarmusyawarahdanmufakatbagi masyarakat BatakToba. 

Dimanasajaadamasyarakat Batak Toba, secaraotomatis berlaku fungsi Dalihan Na 

Tolu,  dan selama orang Batak Toba tetap mempertahankan kesadaran bermarga,  

                                                           
19

Djaren Saragih, dkk. Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungun, Toba, 

Karo, dan UU Tentang Perkawianan (UU. No 1/1974),Bandung: Tarsito, 1980, hlm. 29. 
20

Rajamarpodang Gultom, Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak, Medan: 

Phorus Media, 1995, hlm. 32. 
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selama itu pulalah fungsiDalihan Na Tolutetap dianggap baik untukmengatur tata 

cara dantata hidup masyarakat Batak Toba.
21

 

 

Ketiga struktur dan fungsi sosial pada masyarakat Batak Toba adalah dasar 

berpijak dan tonggak penopang (pilar) dari pergaulan hidup masyarakat Batak 

atau dengan kata lain sebagai suatu tatanan sosial masyarakat Batak Toba. Nama 

setiap kelompok juga mengisyaratkan fungsi sosial setiap kelompok.Satu dari kaki 

tungku mempresentasikan kelompok dan fungsi Dongan Sabutuha,  yaitu orang 

yang satu marga dengan fungsi kepada sesama.Kaki kedua mempresentasikan 

kelompok dan fungsi Hula-hula,  yaitu kumpulan beragam marga asal para istri 

dari orang semarga.Kaki ketiga mempresentasikan kelompok dan fungsi Boru 

yaitu kumpulan beragam marga asal suami dari perempuan semarga.
22

 

 

a. Hula-hula 

 

 

 

Tabel 2: Gambar posisi Hula-hula pada masyarakat adat Batak Toba 

 

Hula-hula secara singkat dapat digambarkan sebagai keluarga pihak mempelai 

wanita.Hula-hula adalah sapaan terhadap saudara laki-laki istri kita,  saudara laki-

laki ibu yang melahirkan kita,  saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah 

                                                           
21

S.P Napitupulu, Nani Rusmini, Sinan P Hutabarat, Dharmansyah, Corry, Dampak 

Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara, Jakarta: Depdikbud, hlm. 

39. 
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P.L Situmeang Doangsa, Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba, 

Jakarta: Kerabat, 2007, hlm. 205. 

Ayah Ibu Laki-laki perempuan 

Laki-laki perempuan 

HULA-HULA 
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kita,  saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek kita.Selain yang 

disebut diatas,  saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan istri kita,  saudara laki-

laki dari istri saudara kita laki-laki,  dan orang tua dari istri anak kita adalah juga 

sebagai hula-hula.
23

Sebagai contohnya yaitumisal seorang gadis boru Simarmata 

(dari keluarga marga Simarmata) menikah dengan seorang pemuda bermarga 

Situmorang.Maka hula-hula dari pemuda bermarga Situmorang tersebut adalah 

marga Simarmata. Setelah terikat oleh pernikahan,  si gadis akan masuk keluarga 

Situmorang,  dan secara adat sudah menjadi tanggungan pihak keluarga 

Situmorang (pihak laki-laki). 

 

Kehidupan sehari-harinya,  hula-hula berperan sebagai pemberi pasu-pasu atau 

restu. Itu sebabnya jika manortor,  hula-hulaakan memposisikan tangannya 

dengan telapak menghadap ke bawah dan sedikit lebih tinggi dari bahu,  atau 

sejajar dengan kepala. Gerakan ini di simbolkan sebagai pemberian restu atau 

berkat.Dalam kehidupan sehari-hari,  hula-hula juga ditempatkan sebagai pemberi 

nasehat tertinggi di dalam adat. 

 

Pada satu upacara perkawinan,  peran hula-hula dapat digolongkan menjadi dua,  

yaitu hula-hula dalam kedudukan sebagai keluarga asal pengantin perempuan dan 

hula-hulasuhut pengantin laki-laki.Kedudukan hula-hula dalam hal sebagai 

keluarga asal pengantin perempuan ini merupakan kedudukan baru karena baru 

resmi dalam upacara tersebut. Setelah semua kewajiban adat ditunaikan keluarga 

pengantin laki-laki,  maka keluarga pihak perempuan yang mulai saat itu telah 

berperan sebagai hula-hula keluarga pengantin memberikan restu baik berupa 
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Richard Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu, Op. Cit., hlm. 16. 
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wejangan,  doa,  atau/dan simpul-simpul budaya. Pemberian restu ini kemudian 

diikuti oleh hula-hula keluarga suhut marga pengantin wanita. 

 

Sedangkan untuk kedudukan hula-hulaSuhut pengantin laki-lakidalam hal ini 

merupakan keluarga semarga asal pengantin perempuan dan juga hula-hulasuhut 

keluarga pengantin perempuan memberi restu kepada pengantin,  maka hula-hula 

keluarga pengantin laki-laki diberikan kesempatan memberi restu,  dan 

merupakan penutup dari rangkaian pemberian restu dari pihak hula-hula. 

 

b. Dongan Tubu 

 

 

 

 

Tabel 3: Gambar posisi Dongan Tubu pada masyarakat adat Batak Toba 

 

Dongan tubu adalah semarga,  saudara laki-laki yang semarga dengan ayah. Ayah 

dengan marga Situmorang memiliki saudara kandung laki-laki Situmorang dan 

laki-laki yang marga Situmorang di lingkungan sekitar itu menjadi dongan 

tubu.Setiap orang Batak pasti punya marga.Marga adalah identitas keluarga dalam 

suku Batak.Karena bersifat patrilineal,  maka marga hanya dapat diturunkan atau 

diwariskan oleh kaum lelaki saja.Di dalam realita kehidupan sehari-harinya,  

Dongan tubu (semarga) memiliki tugas yang sangat penting dan sangat banyak. 

Baik suka maupun duka,  Dongan tubuakan tetap berkewajiban membantu. Dalam 

upacara perkawinan,  Dongan tubu lah yang harus pertama kali diberitahu rencana 

untuk melamar seorang gadis.Cakupan semarga ini bisa sampai puluhan generasi 

LAKI-LAKI 

(SITUMORANG) 

PEREMPUAN 

SITUMORANG 

AYAH 

(SITUMORANG IBU 

DONGAN 

TUBU 
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keturunan seorang moyang sepanjang semua keluarga itu masih tetap memelihara 

garis keturunan atau silsilahnya dan masih tetap setia untuk tidak saling 

mengawinkan keturunan masing-masing.
24

 

 

Pihak dongan tubu yang berperan sebagai boru dalam satu acara adat karena 

dipihak pengantin pria mempunyai kewajiban adat untuk ikut berpartisipasi 

menunjukkan rasa hormat dan menunaikan kewajiban adat kepada hula-hula 

sebagai wujud dukungan kepada suhut. Disisi lain dongan tubu pihak keluarga 

pengantin juga ikut berpartisipasi memberi berkat melalui doa dan simpul-simpul 

budaya berupa penyerahan ulos kepada pengantin dan kerabat keluarga pengantin 

pria,  dan sebaliknya ikut memperoleh hak adat yang diberikan keluarga pengantin 

laki-laki. 

 

c. Boru 

 

 

 

 

Tabel 4: Gambar posisi Boru pada masyarakat adat Batak Toba 

 

Pada bahasa Batak,  boru artinya anak perempuan. Boru ini adalah kebalikan dari 

hula-hula.Boru ini ialah para suami anak perempuan suhut dan suami anak 

perempuan dongan tubunya atau saudara perempuan ayah.Boru juga dapat 

berlaku ketika suatu lingkungan terdapat perempuan dengan marga yang sesuai 

contohnya marga Situmorang menikah dengan Simarmata,  maka saudara 
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perempuan dari ayah (Situmorang) atau suami (Pasaribu) dari saudara perempuan 

ayah menjadi Boru.Anak dari anak perempuan suhut yang sudah berkeluarga yang 

disebut bere itu juga tergolong boru di sebuah acara adat.
25

 

 

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah elek marboru yang artinya 

agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau pasu-pasu.Dalam pelaksanaan 

perkawinan,  boru dapat digolongkan menjadi dua yaitu boru yang berasal dari 

keluarga yang isterinya semarga dengan pengantin pria dan boru yang berasaldari 

keluarga pengantin perempuan. 

 

Istilah Boru dalam adat Batak tidak memandang status,  jabatan,  kekayaan.Oleh 

sebab itu mungkin saja seorang pejabat harus sibuk dalam suatu pesta adat Batak 

karena posisinya saat itu sebagai Boru. Pada hakikatnya setiap laki-laki dalam 

adat Batak mempunyai 3 (tiga) status yang berbeda pada tempat atau adat yg 

diselenggarakan misalnya,  waktu anak dari saudara perempuannya menikah maka 

posisinya sebagai Hula-hula,  dan sebaliknya jika marga dari istrinya mengadakan 

pesta adat,  maka posisinya sebagai Boru dan sebagai Dongan Tubu saat teman 

semarganya melakukan pesta. 

 

Boru yang berasal dari keluarga yang istrinya semarga dengan pengantin pria 

dalam hal ini merupakan kelompok boru yang berperan membantu suhut keluarga 

pengantin laki-laki.Bantuan boru ini dapat berupa tenaga dalam merencanakan 

dan melaksanakan jalanya upacara adat dan ada juga berupa materi yang disebut 

tumpak.Disamping kewajiban adat tersebut,  boru juga mendapat hak adat dari 

hula-hula baru (keluarga pengantin perempuan) berupa restu,  doa,  maupun 
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simpul-simpul budaya. Sedangkan untuk boru yang berasaldari keluarga 

pengantin perempuan dalam hal ini juga mempunyai kewajiban dan hak adat. 

 

Misal,  apabila ada sebuah keluarga bermarga Simarmata memiliki seorang anak 

gadis yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki bermarga Situmorang,  

maka marga Situmorang akan menjadi boru bagi keluarga Simarmata karena salah 

satu anggota keluarga mereka telah menikahi putri dari keluarga mereka. 

Sebaliknya keluarga Simarmata adalah hula-hula keluarga Situmorang. 

 

C. Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Adat 

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat 

 

Menurut Hukum Adat,  perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting 

bagi mereka yang masih hidup saja,  tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa 

yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-

arwah para leluhur kedua belah pihak. Menurut Hukum Adat pada umumnya di 

Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”,  tetapi 

juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan 

dan ketetanggaan”.
26

 Dengan demikian,  perkawinan menurut hukum adat 

merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan,  yang 

membawa hubungan lebih luas,  yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan 

perempuan,  bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. 
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Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang 

berlaku di dalam masyarakat itu.
27

 

 

Menurut para ahli,  perkawinan dalam hukum adat adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Hilman Hadikusuma,  perkawinan adalah “perilaku ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak”. 

Perkawinan dalam arti perkataan adat ialah “perkawinan yang mempunyai 

akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat 

bersangkutan” 

2. Soerojo Wignjodipoero perkawinan adalah “salah satu peristiwa yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat kita,  sebab perkawinan itu tidak 

hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja,  tetapi juga orang 

tua kedua belah pihak,  saudara-saudaranya,  bahkan keluarga-keluarga 

mereka masing-masing”. 

3. B Ter Haar Bzn diterjemahkan oleh K. Ng Soebakti Poesponoto,  menurut 

hukum adat perkawinan adalah “urusan kekerabat,  urusan keluarga,  urusan 

masyarakat,  urusan derajat dan urusan pribadi,  satu sama lain dalam 

hubungannya yang sangat berbeda-beda”. 

4. Menurut R Subekti,  perkawinan adalah “pertalian yang sah antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. 

 

Menurut Ali Afandi,  perkawinan adalah “suatu persetujuan antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga”. Perkawinan sah 

adalah “perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Pencatatan 
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Sipil”.Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama saja tidaklah sah. Dan 

dalam hubungan ini maka ada ketentuan yang melarang petugas agama untuk 

melakukan suatu perkawinan menurut tata acara agama sebelum perkawinan 

perdata dilangsungkan. 

 

2. Sistem Perkawinan Adat 

 

Sistem perkawinan adat di Indonesia dibedakan menjadi 3 macam,  yaitu sistem 

perkawinan exsogami,  endogami,  dan eleutherogami.
28

 Sistem perkawinan 

exsogami yaitu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melangsungkan 

perkawinan dengan pasangan hidup yang berasal dari luar clan atau marganya dan 

melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan pasangan hidup yang 

berasal dari clan atau marga yang sama dengan dirinya.
29

 

 

Sistem perkawinan endogami yaitu orang hanya diperbolehkan kawin dengan 

seseorang dari suku keluarganya sendiri.Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi 

di Indonesia.Menurut Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis 

mengenal sistem endogami ini,  yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang,  di daerah 

ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu 

dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah,  erat dan meluas. Sebab sistem 

tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogami 

sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu,  

yaitu parental.
30
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Sistem Eleutherogami yaitu sistem yang tidak mengenal larangan-larangan atau 

keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun 

exogami.Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-

larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena nasab 

(turunan yang dekat) seperti kawin dengan ibu,  nenek,  anak kandung,  cucu 

(keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah) juga dengan saudara kandung,  

saudara bapak atau ibu.Musyaharah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri,  

menantu,  mertua,  anak tiri.Eleutherogami ternyata yang paling meluas di 

Indonesia,  terdapat misalnya di Aceh,  Sumatera Timur,  Bangka Biliton,  

Kalimantan,  Minahasa,  Sulawesi Selatan,  Ternate,  Irian Barat,  Timor,  Bali,  

Lombok dan seluruh Jawa Madura. Di kemudian hari sistem ini akan lebih merata 

di Indonesia.
31

 

 

3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat 

 

Oleh karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda di antara yang bersifat 

patrilinial,  matrilinial,  parental dan campuran,  maka bentuk-bentuk perkawinan 

yang berlaku berbeda pula dalam bentuk perkawinan jujur,  perkawinan semanda,  

perkawinan bebas (mandiri),  perkawinan campuran. 

 

a. Perkawinan Jujur 

 

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan 

jujur kepada pihak perempuan.Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya 

benda-benda yang memiliki kekuatan magis.Pemberian jujur diwajibkan adalah 

                                                           
31

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung, 

cet. XVI, 2010, hlm. 132-133. 



32 
 

untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah,  oleh 

karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena 

menikah tersebut.Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal,  

baik yang murni maupun yang beralih-alih.Ciri-ciri umum perkawinan jujur 

adalah patrilokal,  artinya isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau 

keluarga suami.
32

 

 

Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah 

kawin jujur,  oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib 

tinggal di tempat kediaman suami.Di samping itu,  perkawinan jenis ini bersifat 

exogami,  yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se-klan atau se-

marga.Masyarakat yang masih konsekuen menjalankan perkawinan jujur adalah 

kalangan Tapanuli,  dengan menambah cirri lagi yaitu asimetri konubium yang 

merupakan larangan perkawinan timbale balik antara dua keluarga walaupun 

berlainan marga,  apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada perkawinan.
33

 

 

b. Perkawinan Semanda 

 

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilokal dan exogami;matrilokal 

berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman 

suami.
34

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat 

adat yang matrilinial,  dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu 

(wanita),  merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur.Dalam perkawinan 

semanda,  calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang 
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jujur kepada pihak wanita,  malahan sebagimana berlaku di Minangkabau berlaku 

adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. 

 

Setelah perkawinan terjadi,  maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri 

dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang 

berlaku,  apakah perkawinan semanda dalam bentuk “semanda raja-raja”,  

“semanda lepas”,  “semanda bebas”,  “semanda nunggu”,  “semanda ngangkit”,  

“semanda anak dagang”.
35

 

 

c. Perkawinan Bebas (mandiri) 

 

Bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri 

harus tinggal,  hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak,  yang pada 

akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut.Pada umumnya 

bentuk kawin bebas bersifat endogami,  artinya suatu anjuran untuk kawin dengan 

warga kelompok kerabat sendiri,  bentuk ini banyak dijumpai di Jawa,  

Kalimantan,  dan sebagainya.
36

 

 

d. Perkawinan Campuran 

 

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di 

antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa,  adat budaya,  dan atau berbeda 

agama yang dianut.Undang-undang perkawinan nasional tidak mengatur hal 

demikian,  yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang 

berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

                                                           
35

Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op. Cit., hlm. 185. 
36

Laksanto Utomo, Hukum Adat, Op. Cit., hlm. 94. 



34 
 

e. Perkawinan Lari 

 

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat,  tetapi yang 

terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat adat Batak,  Lampung,  Bali,  

Bugis/Makasar,  Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu 

merupakan pelanggaran adat,  namun terdapat tata-tertib cara menyelesaikannya. 

Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan 

merupakan sistem pelamaran,  oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat 

berlaku bentuk perkawinan jujur,  semanda atau bebas mandiri,  tergantung pada 

keadaan dan perundingan kedua pihak.
37

 

 

4. Perkawinan Hukum Adat Batak Toba 

 

Perkawinan adat Batak Toba adalah salah satu upacara ritual masyarakat adat 

Batak Toba.Dalam adat Batak Toba,  penyatuan dua orang dari anggota 

masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok 

masyarakat bersangkutan.Perkawinan menurut masyarakat adat Batak Toba 

adalah dimana seorang laki-laki mengikatkan diri dengan seorang wanita,  untuk 

hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan prosedur yang ditentukan dalam 

ketentuan-ketentuan hukum adat Batak Toba. Adapun hal-hal yang akan 

dilakukan ketika terjadi pergeseran adat dengan dilakukan pertemuan dengan para 

ketua adat ataupun keluarga untuk menjaga sistem adat yang sudah di pegang 

teguh sekian lama. 
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Itikad yang baik haruslah menjadi dasar untuk mengikuti proses-proses agar tidak 

terjadi penyimpangan ataupun kesenjangan dari masyarakat adat Batak Toba 

sekitar dan juga salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur.Masyarakat adat 

Batak Toba sangatlah fleksibel atau tetap seimbang dikarenakan untuk 

menjalankan proses-proses tersebut harus membutuhkan mental,  faktor ekonomi 

yang mencukupi dan mendapatkan persetujuan dari keluarga. Sehingga proses-

proses dapat ditunda dan bisa dilakukan ketika segala kebutuhan sudah memadai 

dan sudah mencukupi. Demikianlah ringkasan mengenai rangkaian perkawinan 

adat Batak Toba mengajarkan pentingnya peran masyarakat,  bahkan ia tak dapat 

dipisahkan dari peran masyarakat. 

 

D. Akibat Hukum 

 

Akibat hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa,  perbuatan,  

dan hubungan hukum. Suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan 

atau tindakan yang sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai 

dengan peraturan hukum,  missal membuat surat pengakuan atau membuat surat 

wasiat. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah suatu hak dan kewajiban.Hak 

adalah suatu kenikmatan yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah suatu 

beban yang harus dijalankan. 

 

Akibat yang muncul dapat berupa lahir,  muncul atau bahkan lenyapnya suatu 

peristiwa (keadaan) hukum,  missal karena kematian melahirkan hak waris 

sekaligus lenyapnya alimentasi ialah kewajiban memberikan nafkah kepada 

anak.Akibat yang muncul dari suatu hubungan hukum dapat berupa hak dan 

kewajiban,  dan sanksi hukum apabila berupa perbuatan yang melanggar hukum. 
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Missal dua orang subyek hukum melakukan transaksi yang diatur oleh hukum,  

jual-beli misalnya,  maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang 

bersifat timbal balik yang apabila dilanggar akan terkena sanksi.
38

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Masyarakat adat Batak Toba pada dasarnya menggunakan sistem perkawinan 

dengan sistem exsogami yang artinya perkawinan di luar clan atau marga. 

Perkawinan dengan berbeda suku antara seorang laki-laki Batak dengan 

perempuan non Batak (sileban) tersebut harus dilakukan dengan proses pemberian 

marga kepada orang non Batak (sileban). Proses pemberian marga kepada orang 

non Batak (sileban) dapat dilakukan sebelum perkawinan,  setelah perkawinan 

atau dalam keadaan mendesak (overmacht) seperti orang tua meninggal. Alasan 

melakukan perkawinan berbeda suku adalah karena adanya faktor pergaulan,  
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lingkungan,  pekerjaan,  intensitas pertemuan dan intensitas komunikasi yang 

terjalin. 

 

Proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) dapat dilaksanakan 

sebelum perkawinan ataupun dapat ditunda ketika keadaan ekonomi belum 

mencukupi dan dapat dilaksanakan setelah perkawinan serta keadaan ekonomi 

yang sudah mencukupi. Alasan dilakukannya proses pemberian marga kepada 

orang non Batak (sileban) adalah untuk meneruskan garis keturunan keluarga dan 

menghindari kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi seperti anaknya hamil 

7 (tujuh) bulan siapa dongan sabutuha yang mendampingi hela untuk menerima 

ulos,  ketika melahirkan cucu dan cucu-cucunya akan melakukan perkawinan. 

 

Apabila seorang laki-laki non Batak (sileban) ingin melangsungkan perkawinan 

dengan perempuan Batak.Langkah yang harus dilakukan adalah laki-laki non 

Batak (sileban) tersebut datang kepada amangboru (paman) dari keluarga ayah 

pihak calon pasangan perempuan atau isteri untuk melakukan pendekatan kepada 

keluarga meminta ijin dijadikan anak angkatnya lalu diberi marga Batak dan sah 

menjadi orang Batak dengan pemberian marga yang mangampunya 

(mengangkatnya). 

 

Sebaliknya apabila seorang perempuan non Batak (sileban) ingin melangsungkan 

perkawinan dengan laki-laki Batak.Langkah yang harus dilakukan adalah calon 

pasangan laki-laki atau suami Batak memperkenalkan kepada tulang (paman) dari 

keluarga ibu pihak calon pasangan laki-laki atau suami untuk dikenalkan kepada 

keluarga dan meminta ijin untuk dijadikan anak angkatnya lalu diberi marga 
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Batak dan sah menjadi orang Batak dengan pemberian marga yang mangampunya 

(mengangkatnya). 

 

Akibat yang ditimbulkan adalah hak,  kewajiban dan kedudukan yang berbeda di 

lingkungan baru yaitu lingkungan masyarakat adat Batak berdasarkan kedudukan 

di tiga peranan dalam Dalihan Na Tolu yang terjadi ketika setelah dilakukannya 

perkawinan. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem adat Batak 

tidak boleh menduduki sebagai anak pertama ataupun anak terakhir,  walaupun 

secara usia lebih tua. Anak pertama dan anak terakhir memiliki peran yang sangat 

penting di kemudian hari. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,  baik dari 

segi teoritis maupun praktis.Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu 

pengetahuan,  yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalami 

segala segi kehidupan.
39

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris.Pengertian penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah 

penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota 

masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain,  penelitian hukum 

empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat 

melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian empiris merupakan 

dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian 

lapangan (field research). 

 

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana penelitian 

ini akan menganalisis tentang proses pemberian marga Situmorang Sipituama 

                                                           
39

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, 

hlm. 3. 
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kepada orang non Batak (sileban) pada masyarakat adat Batak Toba di Bandar 

Lampung. 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

menggambarkan secara jelas,  rinci dan sistematis mengenai objek yang akan 

diteliti.
40

 Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas,  

rinci,  dan sistematis mengenai proses Pemberian Marga kepada orang non Batak 

(sileban) Situmorang Sipituama pada masyarakat adat Batak Toba di Bandar 

Lampung. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis 

sosiologis,  yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam 

masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat,  perilaku ini berfungsi 

ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum 

dan perilaku dalam masyarakat.
41

 Subjek dan objek penelitian ini adalah 

masyarakat Batak Toba dengan marga Situmorang Sipituama yang berdomisili di 

Bandar Lampung tentang proses Pemberian Marga kepada orang non Batak 

(sileban). 

  

                                                           
40

Ibid., hlm. 155. 
41

Ibid.,hlm. 102. 
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D. Jenis Data 

 

Dalam penelitian hukum normatif empiris,  data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di 

lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada tokoh adat,  sesepuh adat,  sebagai 

informan dan pembagian kuisioner kepada masyarakat Batak Toba dengan marga 

Situmorang Sipituama yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu 

Bandar Lampung.  

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,  sumber 

hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang Pemberian Marga 

kepada orang non Batak (sileban) pada masyarakat adat Batak Toba,  literatur-

literatur tentang hukum dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 

perkawinan adat. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan,  maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi,  studi 

lapangan dan studi pustaka. 

1. Observasi 

 

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan pasif.Observasi partisipan 

adalah dimana observer mengamati fenomena sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat dan mencatatnya secara sistematis namun tidak ikut terlibat dalam 

aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat.Sedangkan menurut sifatnya observasi 
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dilakukan secara sistematis yaitu observasi dilakukan menurut struktur yang 

berisikan faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori dan masalah yang 

hendak diobservasi.Obyek observasi dalam hal ini dalah masyarakat Batak Toba 

dengan marga Situmorang Sipituama di Bandar Lampung. 

 

2. Studi lapangan  

 

Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer,  sedangkan data primer 

diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan yaitu tokoh adat marga 

Situmorang Sipituama dan marga lainnya serta pasangan yang melakukan proses 

pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) dengan marga Situmorang 

Sipituama di Bandar Lampung. 

 

Informan terdiri dari: 

1) Marudin Situmorang juru bicara adat Batak (Parsinabung) sebagai 

Penasehat Situmorang Sipituama Propinsi Lampung; 

2) Marudut Sitohang juru bicara adat Batak (Parsinabung) selaku Penasehat 

Situmorang Kota Bandar Lampung; 

3) M. Porman Situmorang sebagai Penasehat Situmorang sektor Panjang; 

4) Roganda Siringo-ringo sebagai Ketua Perkumpulan Situmorang Sipituama 

sektor Panjang; 

5) Zulkarnaen Situmorang sebagai anggota perkumpulan Situmorang 

Sipituama sektor Panjang; 

6) Sondang Dameria Br Sihombing  
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Responden dalam penelitian ini adalah: 

1) Yohanes Sahat Situmorang dan Maria Veronika Br Sitinjak (Sileban suku 

Jawa); 

2) Chandro Siringo-ringo dan Nanda Rini Anis Trianti (Sileban suku 

Palembang); 

3) (Sileban suku Jaseng) dan Br Situmorang; 

4) A. Karina Situmorang dan (Sileban suku Jawa); 

5) Situmorang dan (Sileban Cina); 

6) A. Devi Situmorang dan (Sileban suku Palembang); 

7) A. Loksa Situmorang dan (Sileban suku Jawa); 

8) A. Ando Situmorang dan (Sileban suku Jawa); 

9) Sitohang dan (Sileban Cina). 

 

Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan 

yang telah dipersiapkan dan ditujukan langsung kepada informan dengan datang 

langsung kepada perkumpulan keluarga (arisan keluarga) Situmorang Sipituama 

sektor Panjang di salah satu rumah keluarga.Setelah kuisioner diberikan kepada 

para tokoh dilakukan diskusi mengenai pertanyaan yang diajukan apabila terdapat 

masukan secara jelas yang dipimpin langsung oleh Marudut Sitohang selaku 

penasehat Situmorang Sipituama Kota Bandar Lampung.Kuisioner yang 

dilakukan kepada responden terhadap perkawinan berbeda suku tersebut dengan 

mendatangi langsung ke rumah dan membawa kuisioner yang telah 

disiapkan.Kuisioner tersebut menceritakan secara jelas mengenai pembahasan 

yang diajukan. 
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3. Studi Pustaka 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca serta 

mengutip materi yang diperlukan seperti buku-buku literatur dan dokumen-

dokumen adat yang berhubungan dengan permasalan yang dimaksud. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Setelah semua data terkumpul,  selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga 

data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara: 

1. Pemeriksaan data,  yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah 

data yang diperoleh sudah cukup lengkap,  sudah cukup benar dan sesuai dengan 

permasalahan; 

2. Klasifikasi data,  yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai 

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis; 

3. Penyusunan data,  yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan 

data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang 

sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya. 

G. Analisis Data 

 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis secara kualitatif.Kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat dan angka yang tersusun secara teratur,  runtun,  logis,  
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tidak tumpang tindih dan efektif.Sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis.
42

 

 

Penyusunan data dari hasil penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat 

yang tersusun secara sistematis,  sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas 

dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban 

singkat dari obyek permasalahan yang diteliti. 
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2000, hlm. 127. 



 

 

IV. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka dapat disimpulkan: 

 

1. Alasan dari melakukan perkawinan berbeda suku antara suku Batak dan non 

Batak (sileban) adalah faktor pergaulan,  lingkungan,  pekerjaan,  sering 

bertatap muka dan intensitas komunikasi yang baik. 

2. Alasan melakukan proses pemberian marga kepada orang non Batak 

(sileban) pada masyarakat adat Batak Toba adalah ada kekhawatiran orang 

tua untuk masa depan anaknya baik itu jangka pendek atau jangka panjang. 

3. Proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) pada masyarakat 

adat Batak Toba hal yang pertama dilakukan adalah dikenalkan kepada 

keluarga terdekat lalu diadakannya proses mangampu (mengangkat) anak 

dengan meminta ijin kepada tulang dan amangboru dan setelah itu 

pemberian marga sesuai marga yang mangampu (mengangkat).  

4. Akibat hukum yang ditimbulkan dari proses pemberian marga kepada orang 

non Batak (sileban) adalah status sah menjadi anak orang Batak dan 

memiliki marga Batak. Kedudukan di keluarga yang mangampu 

(mengangkat) adalah menjadi anaak tengah,  tidak boleh menjadi anak 

pertama ataupun terakhir walaupun secara usia lebih tua. 
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B. Saran 

1. Proses pemberian marga kepada orang non Batak (sileban) pada masyarakat 

adat Batakseharusnya diberikan batasan waktu ketika proses tersebut belum 

dapat dilaksanakan karena berbagai faktor,  untuk menghindari orang non 

Batak (sileban) yang kurang menghormati sistem adat Batak ketika proses 

pemberian marga tersebut tidak segera dilaksanakan.   
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