
 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1.  Sejarah Singkat IMBK Dosroha 

Kurangnya pengenalan akan sesama pemuda yang memiliki sama kultur, budaya 

dan atau yang berasal dari tanah Batak. Oleh karena itu timbul keinginan untuk 

membentuk wadah kepemudaan di Bandar Lampung. Adanya harapan kumpulan 

dapat menjadi tempat informasi, komunikasi, mewujudkan visi saling mengenal, 

bantu membantu serta menambah wawasan melalui koridor keimanan Kristen 

tanpa melupakan kelestarian, nilai budaya dengan tidak memandang perbedaan 

usia, status ekonomi, pendidikan, dan tidak mengarah kepada satu ajaran Gereja. 

Sehingga tepat pada tanggal 30 September 2001, pemuda-pemudi Batak yang ada 

di Bandar Lampung sepakat untuk membentuk wadah kepemudaan yakni IMBK 

(ikatan muda-mudi Batak Kristen) Dosroha. 

 

Kata Dosroha merupakan nama dari perkumpulan pemuda-pemudi Batak yang 

ada di Bandar Lampung  ini yang artinya sehati. Nama ini diambil karena 

pemuda-pemudi IMBK Dosroha Bandar Lampung berharap bahwa dengan adanya 

perkumpulan ini dapat menjalin ikatan kebersamaan yang sepaham sehingga 

menimbulkan satu tujuan yakni menumbuhkan solidaritas sosial guna menjaga 

dan melestarikan budaya Batak.  

(Sumber: hasil penelitian di IMBK Dosroha tahun 2014) 
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4.2.  Visi, Misi, dan Tujuan IMBK Dosroha 

4.2.1 Visi IMBK Dosroha 

 Sehati – sepikir dan setindakan dalam menanggapi masa depan yang lebih 

baik. 

 

4.2.2 Misi IMBK Dosroha 

 Menciptakan kader-kader pemuda-pemudi Batak Kristen yang terampil. 

 

4.2.3 Tujuan IMBK Dosroha 

 1. Membina muda-mudi untuk lebih meningkatkan iman Kristiani. 

 2. Mengajak muda-mudi Batak Kristen untuk dapat lebih mengenal dan 

melestarikan budaya dan adat istiadat Batak. 

 3. Mempersiapkan muda-mudi untuk mampu menyelesaikan masalah-

masalah secara organisasi dan keimanan dengan mengutamakan 

kekeluargaan. 

 4. Membantu muda-mudi meningkatkan taraf hidup sosial. 

 5. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan muda-mudi sesuai dengan 

tuntutan kemajuan zaman. 

(Sumber: hasil penelitian di IMBK Dosroha tahun 2014) 

 

4.3.  Hak dan Kewajiban Anggota 

Adapun di perkumpulan IMBK Dosroha ini syarat-syarat untuk menjadi anggota, 

yang melingkupi: 

1. Muda-mudi beragama Kristen. 

2. Garis keturunan Batak / ber-marga. 
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3. Daerah berdomisili di Bandar Lampung 

4. Mau menerima dan melaksanakan tujuan dan kegiatan-kegiatan IMBK 

Dosroha. 

 

4.3.1 Hak Anggota 

1. Hak suara untuk dipilih dan memilih. 

2. Mengetahui kegiatan-kegiatan dan keadaan keuangan IMBK Dosroha 

melalui warta dalam kebaktian bulanan. 

3. Mendapatkan dukungan moril dan bantuan materil sesuai dengan 

kemampuan IMBK Dosroha. 

 

4.3.2 Kewajiban Anggota 

1. Membayar iuran bulanan tepat waktu. 

2. Memenuhi tata administrasi IMBK Dosroha. 

3. Menjaga dan menjunjung tinggi azas dan nama baik IMBK Dosroha. 

4. Mengikuti setiap kegiatan IMBK Dosroha. 

 

4.4 Kegiatan-kegiatan IMBK Dosroha 

1. Kegiatan Kerohanian, yang terdiri dari:  

a. Kebaktian Bulanan.  

Kegiatan bulanan diadakan disetiap minggu kedua, yang bertempat 

di rumah anggota atau orang tua yang bersedia. 

b. Kebaktian Padang 

Kebaktian padang diadakan dua kali dalam setahun di tempat wisata. 

Dalam kebaktian padang biasanya berbeda dari kebaktian bulanan, 
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karena selain ibadah, kebaktian padang ini mengadakan permainan  

dan karaoke bersama lagu Batak. 

c. Kunjungan Gerejawi 

Kunjungan gerejawi diadakan dua kali dalam setahun. Melalui 

kunjungan gerejawi, IMBK Dosroha dapat memberikan sumbangan 

berupa uang ke gereja-gereja yang membutuhkan.  

d. Kunjungan Kasih 

Kegiatan ini berbentuk kunjungan bilamana salah satu anggota 

IMBK Dosroha sedang berdukacita yaitu ada anggota keluarga atau 

orangtua dari anggota  yang berduka misalnya meninggal, sakit, atau 

terkena musibah. Ada juga kunjungan sukacita bilamana salah satu 

anggota bersukacita misalnya ulangtahun, wisuda, atau menikah.  

 

2. Kegiatan Budaya 

Sesuai dengan latar belakang terbentuknya IMBK Dosroha, yaitu untuk 

melestarikan budaya Batak, maka diadakanlah berbagai kegiatan untuk 

mendukung kegiatan tersebut yaitu: 

a. Tahun Baru Ceria  

Tahun baru ceria biasanya diadakan diawal tahun mengikuti tradisi 

orang batak dari zaman dahulu sampai sekarang, di mana 

kegiatannya berisi tentang kebaktian, maaf-maafan dan tarian Tor-

Tor. 
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b. Pesta Budaya Batak. 

Pesta budaya Batak ini biasanya diadakan tentatif, karena diadakan 

pada saat ulang tahun IMBK Dosroha, di mana dalam kegiatannya 

terdiri dari kebaktian, Tor-Tor Batak dari Toba, Simalungun, Karo, 

dan lain sebagainya. Dalam acara inilah, kebersamaan dan kesatuan 

muda-mudi Batak terlihat nyata. 

c. Seminar Budaya Batak 

Seminar budaya Batak ini biasanya diadakan dengan melihat kondisi 

anggota atau sesuai dengan kebutuhan, yang dimaksud adalah jika 

anggota baru banyak yang kurang memahami budaya Batak tersebut. 

 

3. Kegiatan Rutin, yang terdiri dari : 

a. Kegiatan Rapat 

Kegiatan ini dilakukan sekali sebulan di minggu terakhir. Biasanya 

dalam rapat ini membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

seperti jadwal kebaktian bulanan, jadwal kunjungan, dan kegiatan-

kegiatan lainnya. 

b. Kegiatan Olahraga 

IMBK Dosroha juga mengadakan kegiatan olahraga dengan tujuan 

menjalin kesatuan antar anggota dan kesatuan antar pemuda Batak di 

Bandar Lampung dengan mengadakan atau mengikuti pertandingan 

olahraga seperti bola voli, sepakbola, dan catur. Kegiatan ini 

dilakukan dua kali dalam sebulan. 

(Sumber: hasil penelitian di IMBK Dosroha tahun 2014) 


