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ta membuat segala sesuatu indah pada waktunya, 

bahkan la memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang 

dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
(Pengkotbah 3:11)

Kupersembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Jalan Terang hidupku. 
2. Kerdua Orangtuaku yang tercinta.

3. Kedua Adik-adiku. 
4. Sahabat-sahabatku tercinta, yang selalu ada untukku.

5. Guru-Guruku Pahlawanku.
6. Almamaterku.
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Noting Is Impossible With You,
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Bapak Drs. Suriya Bukit,M.Pd.K dan Mamak Erna Wati Br Bangun
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- Kb&b adik-sdSk Jhon FrentB Bukit dai Ende Perbina Br Bukit=
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Ayo™terus berjuang mewujudkan cita-cita Idta semua, semoga nant kita bertiga bisa 
mengharumkan nama kahurga kita.

Jadi aku tunggu berita hasil perjuangan kalian berdua, *Canmwi Bruto B Crnnmon Sister*
Ghm althebest

Enggak Lupa juga aku mau fatiang ‘Terima Kasfc' buat keluarga keduaku selama aku berjuang dl 
tanah perantauan. Keluarga Bapak Ir. Kira Tarigan dan kedua kakakku Nmndita Br Tarigan, 

Hovita Rahmawati Br Tarigan dan Abangku Bang Dri Tarigan. Terima Kasih atas 

dukungan semangat dari kafan samun.

Keluarga Besar MAKASRI (Mahasiswa Karo Sriwijaya) terima hasih untub 
teman-teman semua atas bantuan halkm, semangat serta pengalaman 
teman-teman semua yang bisa membuat abu lebih semangat serta lebih 

dewasa MeJuah-Juah Kita Kerina Meia Mulih Adi La Rulih.
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ABSTRAK

Masyarakat Batak Karo adalah salah satu masyarakat yang memiliki 
banyak keunikan mulai dari bahasa, sistem kekerabatan dan sistem perkawinan 
yaitu Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu dan falsafah hidup yang mereka junjung 
tinggi yaitu Daliken Si Telu. Masyarakat Batak Karo banyak kita jumpai di 
berbagai tempat di Indonesia tak terkecuali di Palembang.

Penelitian ini beijudul “Perubahan nilai-nilai sosial pada Kerja Adat 
Tumbuk Erdemu Bayu dalam acara perkawinan Suku Batak Karo di Palembang.” 
Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah nilai-nilai sosial apa yang 
telah berubah pada Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu dalam acara perkawinan 
Suku Batak Karo yang ada di Palembang, mengapa terjadi perubahan nilai-nilai 
sosial Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu pada masyarakat Suku Batak Karo di 
Palembang, serta bagaimana cara yang dilakukan masyarakat Suku Batak Karo 
yang ada di Palembang dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan Suku Batak 
Karo. Nilai sosial adalah sesuatu hal-hal yang berharga dan berfungsi sebagai 
pedoman hidup manusia dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
unit analisis adalah komunitas Suku Batak Karo di Palembang. Pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara mendalam pada dua belas orang informan serta 
dengan melakukan observasi langsung. Data di analisis secara deskriptip kualitatif 
melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan nilai-nilai Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu 
telah terjadi penyesuaian namun tetap mempertahankan nilai yang sebenarnya. 
Sedangkan faktor yang mempengaruhi masyarakat Suku Batak Karo yang berada 
di Palembang, perubahan yang teijadi disesuaikan dengan daerah domisili asli 
Suku Batak Karo serta kemajuan zaman yang menjadikan masyarakat Suku Batak 
Karo secara umum mengarah kepada aliran pragmatisme.

Dalam mengatasi permasalahan faktor geografis dan kemajuan 
yang berakibat pada perubahan nilai-nilai sosial Kerja Adat Tumbuk Erdemu 
Bayu dalam acara perkawinan Suku Batak Karo secara umum maupun di 
Palembang maka dilakukan beberapa penyesuaian dalam sistem pelaksanaan 

perkawinan Suku Batak Karo. Dengan adanya penyesuaian tersebut 
dirasakan tetap dapat mempertahankan nilai-nilai Keija Adat Tumbuk Erdemu 
Bayu yang sebenarnya.

Kata k"™1 • Nilai Sosial, Tumbuk Erdemu Bayu, Batak Karo Palembang

zaman

acara
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suku Batak adalah salah satu suku dari banyak suku bangsa di Indonesia. 

Secara fisik Suku Batak tidak berbeda dengan etnis lainnya . Suku Batak termasuk 

mongoloid dan lebih dekat ke subetnik Melayu atau bangsa-bangsa yang 

menempati daerah di sekitar kepulauan Nusantara, Asia Tenggara dan kepulauan 

di selatan Pasifik, (http://www.karoweb.or.id/suku-karo/ . diakses 20 April 2012).

ras

Suku Batak terdiri dari lima subetnis yang secara geografis dibagi menjadi

Batak Toba (Tapanuli), mendiami Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, 

Tapanuli Tengah mengunakan bahasa Batak Toba, Batak Simalungun mendiami 

Kabupaten Simalungun dan menggunakan bahasa Batak Simalungun, Batak Karo
Batakmendiami Kabupaten Karo dan menggunakan bahasa Batak Karo, 

Mandailing mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan menggunakan bahasa 

Batak Mandailing. Batak Pakpak mendiami Kabupaten Dairi dan menggunakan

bahasa Batak Pakpak.

Masyarakat Batak Karo adalah suku bangsa yang berasal dari daratan 

tinggi tanah karo, dan ada sebagian yang menyebar (merantau) keseluruhan 

pelosok tanah air. Menurut Neumann (1972:8) wilayah Karo adalah suatu wilayah 

yang luas, yang terlepas dari perbedaan-perbedaan antar suku yang menganggap 

dirinya suatu dialek yang dapat dimengerti dimana-mana dan hampir tidak ada 

perbedaannya antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat Batak Karo 

bermukim di Kabupaten Karo, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Dairi, dan 

Aceh Tenggara. Mereka memiliki adat istiadat, bahasa, kesenian dan tata 

pergaulan yang spesifik (Bangun, Tridah, 1986:148).

Masyarakat Batak Karo yang tinggal di dataran tinggi (gunung) biasanya 

lebih baik kedudukannya menurut konsep budaya Karo baik secara politis maupun 

secara ekonomis. Adat istiadat asli terasa lebih kuat dikalangan mereka, 

sedangkan didataran rendah Gahe) dipengaruhi kebudayaan melayu tampak kuat.

http://www.karoweb.or.id/suku-karo/
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Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Karo masih tetap merupakan 

suatu unsur yang penting dalam segala aspek kehidupan, ada lima klen besar 

(marga) pada masyarakat Batak Karo, yaitu Ginting, Karo-Karo, Tarigan,
Susunan kekerabatan bersifat assymetrischSembiring, Perangin-angin. 

connubium sehingga sistem perkawinan yang dianut adalah eksogami, yaitu

seorang pria harus mencari istri di luar marga dan dilarang kawin dengan wanita

yang semarga.

Masyarakat Karo juga sebagai sekelompok masyarakat yang terbuka, 

seperti etnis lain yang juga menyerap moderenisasi ke dalam kebudayaannya, 

maka budaya masyarakat Batak Karo juga mengalami pergeseran, baik secara 

transmisi maupun dalam bentuk transformasi. Dampak perubahan ini terlihat di 

dalam semua bidang kehidupan, salah satu bidang yang mudah dilihat adalah pada 

pelaksanaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Karo sehari-hari, semakin 

mengarah kepragmatisme.

Perkembangan zaman terus bergulir dan akan mengikis kebudayaan- 

kebudayaan dari peradaban manusia, baik dari sisi kebiasaan manusia seperti 

kebiasaan gotong royong dan nilai tradisi lainnya. Modernisasi memiliki kaitan 

terhadap tingkat aktivitas manusia yang semakin tinggi, hal ini juga berdampak 

kepada sikap matrealisme dan persaingan yang semakin tinggi.

Proses modernisasi pada saat sekarang ini juga melahirkan anggapan 

bahwa materi dan kedudukan yang paling utama dalam kelangsungan hidup yang 

berujung pada pergeseran hingga kepada perubahan nilai-nilai sosial dalam 

masyarakat. Nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang telah terkikis oleh 

perkembangan zaman harus menjadi perhatian penting bagi individu-individu 

dalam masyarakat karena apabila tradisi-tradisi yang berbentuk positif dalam 

masyarakat semakin hilang maka kemungkinan terjadinya konflik dan perpecahan 

dalam masyarakat akan semakin besar.
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Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dalam hal ini perkawinan 

merupakan satu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih 

membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan 

dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hal ini istimewa 

yang mempengaruhi banyak orang.

Perkembangan moderenisasi dalam kontek pesta perkawinan sekarang ini 

cenderung bentuknya hanya dilakukan dan disahkan oleh lembaga keagamaan 

saja. Pada Suku Batak Karo hal ini meminimalkan peranan daliken si telu kedua 

belah pihak sehingga pesta perkawinan bergeser menjadi urusan individu.

Pada masyarakat Batak Karo, perkawinan menjadi pertanda bahwa 

seseorang telah mempunyai hak untuk berbicara dalam pertemuan adat maupun 

hak untuk mengadakan upacara adat. Perkawinan juga merupakan sarana 

perluasan tali ikatan antara kelompok kekerabatan yang tercakup dalam daliken 

sitelu (tungku yang berkaki tiga) yaitu kalimbubu, senina, dan anak beru.

Salah satu bentuk perkawinan berdasarkan silsilah dalam Suku Batak Karo 

adalah Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu. Pada saat dahulu Keija Adat Erdemu 

Bayu ini adalah salah satu bentuk idelaisme dari bentuk perkawinan yang teijadi 

dalam suku Batak Karo, dimana Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu ini adalah 

bentuk perkawinan yang teijadi antara pasangan suami istri, dimana ayah si 

perempuan bersaudara baik bersaudara kandung maupun se-merga, atau sub- 

merga dengan ibu si laki-laki. Dalam adat Karo hubungan ini si laki-laki dan 

perempuan disebut “rimpaT’, adat Karo sangat mendukung dan menyarankan 

hubungan pernikahan seperti ini. Dalam hal ini si perempuan disebut dengan beru 

puhun atau lebih luas dikenal dengan beru singumban.

Pada saat ini teijadi suatu pergeseran dalam pemahaman Keija Adat 

Tumbuk Erdemu pada Suku Batak Karo secara umum dikarenakan ada proses 

rekonsiliasi didalamnya sehingga terlahir beberapa kesepakatan atau sistem yang
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dalam memahami serta mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Tumbuk Erdemu Bayu. Hal itupun tidak dapat terlepas dari
baru

Keija Adat
perkembangan zaman dan perkembangan pola pikir dalam individu-individu Suku 

Batak Karo secara umum yang juga sudah mengarah kepada pragmatisme.

Melihat dari arti Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu maka terkadang calon 

pengantin yang melangsungkan acara perkawinan tersebut tidak tepat untuk 

melakukan proses perkawinan Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu karena 

pernikahan yang dilakukan tersebut, ayah si perempuan bukan bersaudara, baik 

bersaudara kandung maupun se-merga, atau sub-merga dengan ibu si laki-laki, 

dalam adat Karo hubungan ini disebut bukan erimpal melainkan erturang.

Fenomena perkawinan seperti ini banyak teijadi pada Suku Batak Karo 

saat sekarang ini, tetapi melalui rekonsiliasi dan musyawarah adat yang teijadi 

antar keluarga sehingga pada akhirnya pasangan suami istri ini dapat 

melangsungkan acara perkawinan Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu meskipun 

sebenarnya pasangan yang akan menikah tersebut tidak boleh karena memiliki 

sedarah baik dari merga ataupun submarga namun inilah fenomena 

perkawinan yang teijadi dalam Suku Batak Karo secara umum baik dalam lingkup 

luas dan juga termasuk Suku Batak Karo yang ada di Palembang. Teknis 

pelaksanaan acara perkawinan Suku Batak Karo pada saat ini ada perubahan yang 

berpengaruh pada nilai-nilai dari kegiatan tersebut. Salah satu gambaran dari 

perubahan yaitu peran dari Kalimbubu pada acara perkawinan Suku Batak Karo 

sekarang ini, biasanya Kalimbubu adalah pihak yang menyerahkan wanita dan 

sangat dihormati dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo. Masyarakat Karo 

yakin bahwa kalimbubu adalah pembawa berkat sehingga sering disebut juga 

dengan Dibata Ni Idah (Tuhan yang nampak).

unsur

Pada konsep perkawinan Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu maka ada 

harga yang harus dibayar oleh pihak laki-laki untuk mendapatkan pasangan 

perempuannya. Pihak laki-laki (dalam istilah suku karo disebut anak beru) harus
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membayar sejumlah benda kepada pihak keluarga perempuan (istilah karo disebut 

kalimbubu). Dalam istilah karo disebut Uang Jujuran/unjuken. Besar jumlah dari 

uang tersebut tergantung dari musyawarah kedua pihak keluarga.

Akhir-akhir ini luah kalimbubu banyak disoroti dan sisi negatifnya karena 

adanya pandangan bahwa kegiatan penyerahan luah kalimbubu adalah pura-pura 

bukan merupakan suatu kenyataan. Pada beberapa kasus tertentu luah kalimbubu 

atau mahar berupa kuitansi pembayaran seperangkat alat tidur dan kunci mobil 

tinggal mengambilnya dari toko. Kalau dilihat pada saat upacara penyerahan 

hadiah maka luah kalimbubu adalah milik orang lain atau pengantin laki-laki 

padahal bila ditinjau secara keseluruhan luah kalimbubu adalah merupakan hak 

kalimbubu.

Dalam pelaksanaan pesta perkawinan biasanya yang menjadi seksi 

konsumsi dan bertanggung jawab mulai dari pembelian bahan, dimasak sampai 

dihidangkan kepada para undangan adalah tugas para anak beru tetapi sekarang ini 

peranan anak beru dalam seksi konsumsi mulai berkurang, peranan anak beru 

dalam tingkat tertentu diambil alih oleh orang lain, yaitu para juru masak bayaran. 

Keadaan ini memang praktis mudah mengontrolnya tetapi dari sisi lain 

kebersamaan dan budaya gotong royong bobotnya mengalami kemunduran. 

Biasanya yang membantu memasak dan menghidangkan makanan tersebut 

dibantu para muda-mudi yang ini dengan istilah serayaan, seiring dengan 

dipergunakannya juru masak bayaran maka aktivitas serayaan mulai ditiadakan.

Aktivitas serayaan itu juga merupakan salah satu alat bersosialisasi para 

muda-mudi Karo agar mereka kelak saling beijodoh. Hilangnya kegiatan serayaan 

ini terutama di kota-kota besar menunjukkan salah satu bentuk sosialisasi muda- 

mudi dan konsep pembelajaran mengenai praktik daliken si telu dalam pesta adat 

mulai kurang diperhatikan, dimana seharusnya kepada merekalah diwariskan 

tradisi daliken si telu ini. Hal ini berpotensi menghilangkan daliken si telu bagi 

generasi muda masyarakat Karo terutama yang tinggal di kota-kota besar.
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Penelitian yang dilakukan Parlindungan Marpaung tahun 2000 tentang 

perubahan nilai sosial budaya dan pengaruhnya terhadap pembangunan wilayah di 

Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil penelitian iniKecamatan
menunjukkan bahwa perubahan sosial di Kecamatan Pangururan ternyata tidak

bersifat struktural melainkanmenyebabkan perubahan nilai budaya yang 

menyebabkan pergeseran nilai yang berdasarkan tradisi menjadi sistem baru tanpa

menimbulkan pola baru. Orientasi nilai sosial budaya masyarakat di Kecamatan 

Pangururan masih tetap bertumpu pada pola dan nilai — nilai filosofi yang 

diderivasi dari nilai budaya nenek moyang yang dikenal dengan nama dalihan 

natolu. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa dari populasi dimana sampel 

ditarik, nilai budaya dan hasil pembangunan itu berhubungan, dan menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh nilai budaya terhadap pembangunan.

Perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan 

hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan sosial akan terus berlangsung 

sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan 

sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan 

keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, 

biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan tersebut dilakukan untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Berdasarkan latar belakang di atas maka adat istiadat dan kebudayaan 

Batak Karo yang asli diduga telah mengalami pergeseran seiring dengan 

perkembangan modernisasi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial suatu 

kebudayaan dari suku-suku yang ada. Suku Batak Karo yang ada di Palembang 

merupakan suatu komunitas kecil yang berada jauh dari domisili Suku Batak Karo

secara umum. Dalam hal ini peneliti akan mencoba melihat fenomena kebudayaan 

dari salah satu suku yang begitu banyak yakni Suku Batak Karo yang ada di
Palembang.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah:

1. Nilai-nilai sosial apa yang telah berubah pada Kerja Adat Tumbuk 

Erdemu Bayu dalam acara perkawinan Suku Batak Karo yang ada di 

Palembang?
2. Mengapa terjadi perubahan nilai-nilai sosial Kerja Adat Tumbuk 

Erdemu Bayu pada masyarakat Suku Batak Karo di Palembang?

3. Bagaimana cara yang dilakukan masyarakat Suku Batak Karo yang ada 

di Palembang dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaaan Batak Karo?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1.Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai sosial apa 

yang berubah dalam acara perkawinan Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu pada 

Suku Batak Karo, serta menggambarkan proses Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu 

di Suku Batak Karo pada umumnya dan perubahannya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis nilai-nilai sosial apa yang telah berubah pada 

perkawinan Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu Suku Batak Karo 

yang ada di Palembang.

acara

2. Untuk menganalisis mengapa terjadi perubahan nilai-nilai sosial pada 

perkawinan Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu Suku Batak Karo
yang ada di Palembang.

3. Untuk menganalisis bagaimana

acara

mempertahankan atau 

melestarikan nilai-nilai sosial Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu dalam
cara
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acara perkawinan yang dilaksanakan pada masyarakat Suku Batak 

Karo yang ada di Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 

digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan akademisi terutama 

pengembangan wawasan mengenai konsep nilai budaya Keija Adat 

Erdemu Bayu, yang dilihat dengan menggunakan pendekatan sosiologi, 

khususnya sosiologi kebudayaan.

1.4.2. Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan informasi tentang perubahan nilai-nilai sosial dalam acara 

perkawinan Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu khususnya kepada Suku 

Batak Karo secara umum, serta melalui penelitian ini masyarakat Suku 

Batak Karo secara keseluruhan dapat menjadi filter dari perubahan yang 

terjadi dan dapat melestarikan kembali nilai-nilai budaya Suku Batak Karo 

pada saat sekarang ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

Nilai merupakan sesuatu yang sangat berharga dan berguna bagi 

kehidupan manusia, baik dalam jasmani dan rohaniah, dan sebagai sesuatu wujud 

yang dibutuhkan oleh pribadi manusia dalam kehidupannya, baik jasmaniah 

maupun rohaniah. Sejalan dengan itu Brubacher (Daiji Darmodihaijo, 1986:36) 

mengemukakan bahwa:

Pikiran sepintas akan mengerti bahwa pengertian nilai yang tak 
terbatas meliputi istilah nilai (value) dan penilaian (evaluation) 
perbedaan yang sama nampak pula dalam istilah atau pengertian
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harga (price) dan penghargaan (appraise), seperti juga istilah 
menghormati (esteem) dan memperkirakan (estimate)”.

Pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai merupakan sebagai 

perwujudan kesadaran manusia sebagai mahluk berakal-budi yang menunjukkan 

harkat martabatnya dan pendapat tersebut menegaskan bahwa nilai itu merupakan 

seperangkat kesimpulan tentang segala sesuatu yang baik maupun yang buruk, 

dan diyakini sebagai pedoman dalam bertingkah laku keterkaitan orang 

kelompok. Nilai relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosiaonal oleh karena itu 

disamping sebagai pedoman dalam bertingkah laku, nilai juga sekaligus sebagai 

tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Dan yang paling penting merupakan sesuatu 

yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas,dan berguna bagi 

Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan 

manusia.

atau

manusia.

Pada masyarakat Suku Karo yang terdahulu sangat menekankan nilai-nilai 

hidup seperti lebih baik memberi dari pada meminta. Prinsip hidup ini tercermin 

dalam ungkapan berikut ini keri gia lau pola e, gelah i sangketken kitangna 

(walaupun air nira itu telah habis diminum, tidak masalah, asal tempat air nira itu 

di simpan kembali pada tempatnya) ungkapan ini menjelaskan sifat individu Karo 

dalam bentuk lain. Pada umumnya individu-individu Batak Karo sangat 

menekankan nilai hidup seperti ini, dimana “cara” dari seseorang itu merupakan 

suatu hal sangat penting. Pada saat seseorang itu melakukan suatu “cara” yang 

tidak benar maka biasanya dia akan marah sekali. Hal inilah yang biasanya 

individu-individu Suku Batak Karo kerap sekali bertengkar hanya karena harga 

dirinya merasa direndahkan.

Pada masyarakat Karo, pelaksanaan gotong royong selalu dan tetap 

berlandaskan hubungan kekerabatan dalam sangkep sitelu (Kalimbubu, Senina 

dan Sembuyak serta Anak Beru). Pelaksanaan gotong royong ini mencakup 

bidang antara lain pada upacara kematian, membangun rumah, menanggulangi 

penderitaan akibat bencana begitu juga dengan pelaksanaan pesta perkawinan.
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Pelaksanaan gotong royong ini selalu dikaitan dengan kegiatan adat, atau bagian 

dari pelaksanaan adat. Adapun jenis-jenis gotong royong dalam masyarakat Karo 

adalah:
1. Urup-urup yaitu suatu sistem nilai keijasama dengan cara dibantu 

beramai-ramai tanpa memandang kerabat atau tidak.

2. Sampati (dibantu), biasanya yang dibantu adalah kerabat, boleh jadi 

dengan melibatkan anakberu, kalimbubu, sembuyak.
3. Serayan adalah salah satu bentuk gotong royong yang para pelakunya 

adalah muda-mudi. Gotong royong ini dilakukan pada acara-acara adat, 

misalnya pesta perkawinan, penguburan orang meninggal. Bentuk 

gotong royong ini adalah para muda-mudi yang saling membantu 

menyelesaikan pekeijaan yang berhubungan dengan konsumsi, 

pekerjaan ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan materi.

4. Aron adalah satu kelompok kerja gotong royong bergiliran di ladang 

atau sawah yang terdapat di sebuah desa, dimana para anggotanya 

semua terdiri dari wanita yang telah dewasa dan dapat saling bekerja 

sama. Aron dipimpin oleh seorang wanita yang disebut nande aron (Ibu 

Aron), dan dikawal oleh seorang pria yang disebut Bapa Aron (Bapak 

Aron). Fungsi Bapa Aron ini adalah menjaga seluruh anggota aron dari 

kejahilan pria-pria nakal, biasanya jumlah kelompok kerja ini berjumlah 

sebelas orang.

Berdasarkan penilaian masyarakat Karo sendiri (Seminar Adat Istiadat 

Karo 1977:1-2), ciri-ciri pribadi orang Karo itu adalah jujur dan berani, tabah, 

sopan santun beradat, suka menolong dan mengetahui harga diri, kalau orang 

berbuat baik terhadapnya, dia bisa lebih baik lagi. Pribadi-pribadi Suku Batak 

Karo secara umum termasuk ke dalam pribadi yang bersifat sedikit tempramental, 

terbuka, jujur, tidak mau mengganggu, namun kalau diganggu, akan diingatnya 

sampai lama (pendendam). Satu prinsip hidup masyarakat Karo adalah seperti 

yang tertulis dalam Surat Ukat (surat sendok adalah tulisan yang dituliskan pada 

sendok nasi yang terbuat dari sepotong bambu). Di sendok tersebut dituliskan kata
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er-endi enta (memberi dan meminta), sifat er-endi enta ini, berbalas; tidak hanya 

memberi atau meminta saja, tetapi pelaksanaan memberi dan meminta ini harus 

pada tempatnya.
Pada saat seseorang memberi sesuatu kepada kita, maka kita juga harus 

membalasnya dengan memberikan sesuatu juga kepada orang tersebut, nilai dan 

barang yang kita berikan itu tidak senilai dengan yang diberikan seseorang, itu 

tidak dipersoalkan. Nilai lain yang terkandung di dalam prinsip memberi dan 

meminta ini adalah berkaitan dengan harga diri seseorang. Bila seseorang lebih 

sering meminta dari pada memberi, maka orang tersebut dinilai sebagai pengemis 

sedangkan jika seseorang lebih banyak memberi akan dinilai sebagai dermawan. 

(http://budayakaro.wordpress.com/2009/03/18/sifat-dan-tabiat-orangkaro/.Diakses 

21 April 2012)
Seorang Antropolog Amerika Clark E. Cunningham (Siahaan, 1982: 1), 

pernah mengatakan bahwa dimanapun orang Batak (termasuk Karo, pen) bertemu 

khususnya apabila bertemu diperantauan, mereka seolah-olah berkerabat 

meskipun belum pernah berkenalan sebelumnya, dimana apabila mereka itu 

mempunyai klen (marga) yang sama, maka hubungan itu rasanya amat dekat.

Bentuk musyawarah dalam masyakarat Karo ada dua yaitu runggu dan 

arih-arih. Runggu adalah bentuk musyawarah besar. Semua unsur daliken si telu 

yang terkait harus hadir. Biasanya yang dimusyawarahkan adalah masalah suka 

dan duka yang berkaitan dengan keluarga. Misalnya melaksanakan acara pesta 

perkawinan atau acara penguburan dari anggota kerabat yang meninggal dunia 

dan sebagainya. Anh-arih adalah merupakan bentuk musyawarah antara dua atau 

tiga orang atau lebih dan yang hadir hanyalah orang yang berkepentingan saja.

Proses pergeseran nilai-nilai ini tidak terjadi secara spontan melainkan

dilandasi oleh kesadaran dan waktu yang cukup lama menuju kearah 

kehidupan yang lebih baik, secara tidak langsung pergeseran atau perubahan akan 

terjadi secara berlahan-lahan dan tanpa disadari

suasana

proses modernisasi akan

http://budayakaro.wordpress.com/2009/03/18/sifat-dan-tabiat-orangkaro/.Diakses
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menghasilkan “manusia-manusia modem”. Alex Inkeles (Nursid Sumaatmadja 

2000:69), mengemukakan bahwa manusia-manusia modem memiliki ciri-ciri:

a. Bersedia menerima pengalaman-pengalaman baru, memiliki sikap 
keterbukaan terhadap pembaharuan serta perubahan.

b. Sanggup mengajukan pendapat tentang berbagai persoalan, baik dari 
lingkungan dekat maupun jauh.

c. Memiliki pandangan jauh kemasa yang akan datang, atau keadaan 
yangsedang berjalan ini.

d. Memiliki keyakinan akan kemampuan manusia, karena manusia 
dapat belajar untuk memamfaatkan diri sendiri dan alam lingkungan.

e. Memiliki keyakinan bahwa “suatu keadaan dapat diperhitumgkan , 
artinya dunia atau kehidupan yang tertib, aman dan sejahtera itu 
dapat dikendalikan oleh manusia.

f. Memiliki kesadaran akan harga diri.
g. Memiliki kepercayaan terhadap kemajuan IPTEK.
h. Memiliki kepercayaan terhadap keadilan.

Berdasarkan sembilan ciri-ciri manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manusia modem itu bukan terletak pada penampilan fisiknya saja yang terlihat 

dariluar melainkan, terletak pada kadar dan nilai rohaninya yang meliputi 

kemampuan serta pandangan intelektual, sikap mental, kepedulian dan tanggung 

jawabnya terhadap diri sendiri. Akibat pembahan sosial ini, terjadi suatu 

perkembangan pranata (institutional-ization) dan pergeseran nilai-nilai (yalue 

shiff). Pada proses pembahan pranata ini sudah pasti terjadi suatu pergeseran nilai- 

nilai yang luhur, nilai-nilai tersebut telah bembah/bergeser, begitu juga dengan 

nilai-nilai hukum waris masyarakat Batak yang sudah bergeser dalam sistem 

pewarisan. Pergeseran ini menyatakan bahwa anak perempuan harus 

diperhitungkan dalam pembagian warisan orang tuanya.

Penelitian mengenai pewarisan nilai-nilai pernah dilakukan pada tahun 

1980/1981 (Laporan Penelitian Aspek-aspek Adat Istiadat dari Proyek 

Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah) di Lampung. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa cara pewarisan nilai-nilai itu tidak dilakukan 

melalui pendidikan formal, namun dilakukan secara tidak sengaja misalnya 

upacara-upacara adat maupun kegiatan-kegiatan lain seperti musyawarah 

(kerapatan) adat (yang selalu bersifat terbuka, sehingga anggota masyarakat
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lainnya dapat mengikuti acara ini), dimana dapat dipandang sebagai cara yang 

cukup efektif untuk mewariskan adat dan hukum adat yang berlaku.

Buku karangan dari E.H. Tambunan yang beijudul Sekelumit Mengenai 

Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaannya Sebagai Sarana Pembangunan,, 

penerbit Tarsito Bandung (1982). Dalam buku ini E.H. Tambunan sering memuat 

keterangan yang bersifat mitos, dan mitos tersebut sering kali bertentangan 

dengan kepercayaan yang dianut masyarakat Batak sekarang.

Bungaran Antonius Simanjuntak (2006) dengan judul Struktur Sosial 

Politik Batak Toba Hingga Tahun 1945. Dalam buku ini Bungaran Simanjuntak 

menjelaskan menganai gambaran umum wilayah Batak, keadaan geografis Tanah 

Batak, serta kehidupan bangsa Batak. Tanah Batak terletak di daerah S umat era 

dibagian utara. Pada umumnya Tanah Batak adalah daerah pegunungan. Bila 

dibandingkan daerah pegunungan dengan dataran rendahnya maka dataran 

rendahnya lebih sempit. Karena itu hutan merupakan wajah dari Tanah Batak dan 

mata pencaharian dari suku bangsa Batak adalah bertani.

Penelitian yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 1984 tentang Orientasi 

Nilai Budaya Tiga Komunitas Etnik Di Kota Medan, yaitu Jawa, Batak, dan 

Minang Kabau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kelompok etnik 

ini (dengan beberapa perbedaan variasi) ternyata berada pada posisi transisional. 

Dengan demikian maka ketiga kelompok tersebut belum dapat dikatakan memiliki 

pola orientasi budaya yang modem (progressif) setidaknya dalam konsep 

transisional modem Kluckhohn. Ini berarti bahwa ketiga kelompok masyarakat itu 

belum siap untuk mendukung pembangunan yang berskala besar dan modem.

Ahimsa-Putra dalam artikelnya “Jodoh Orang Batak Karo: ditentukan atau 

(Masyarakat Indonesia, 1986) menjelaskan bahwa dari riset dua antropolog 

Masri Singarimbun (Indonesia) dan Rodney Needham (Amerika Serikat) 

diketahui bahwa kelompok keturunan (descent group) dalam masyarakat Batak 

Karo terbagi ke dalam lima klen (merga\ yaitu merga Perangin-angin, Sembiring,

tidak”
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Tarigan, Ginting, dan Karo-karo. Merga ini masih dipilah lagi ke dalam sub- 

subklen, seperti klen Ginting mempunyai subklen Ajartambun, Munthe, dan 

seterusnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Griya dari Universitas Udayana Bali 

pada tahun 1991 tentang Pola Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Bali Dalam 

Pembangunan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pola orientasi nilai 

budaya masyarakat Bali dewasa ini tergambar dalam wujud dominannya lima 

jenis orientasi nilai, yaitu orientasi karya untuk karya, orientasi ke masa depan, 

orientasi kuasa terhadap alam, orientasi menilai tinggi kemampuan dan prestasi 

individu yang secara orientasi bahwa hidup ini berubah.

Dalam masyarakat Batak Karo dikenal adanya dua macam larangan 

perkawinan yang pokok yaitu, Pertama adalah larangan kawin dengan saudara 

sekandung (erturang) dan kerabat-kerabat lain yang termasuk dalam kategori 

erturang (saudara perempuan yang sekandung atau yang sederajat dengannya). 

”Turangtf adalah relasi antara sudara sekandung atau relasi dengan kerabat- 

kerabat lain yang termasuk dalam kategori tersebut dan masih termasuk kerabat 

dekat, ukuran dekat disini adalah kerabat yang masih merupakan keturunan dari 

satu ayah atau satu ibu. Kedua adalah seseorang juga dilarang kawin dengan orang 

satu marga dengannya (eksogami marga) dengan arti lain aturan jodoh harus 

berasal dari diluar eksogami marganya atau anggota kelompok sendiri atau harus 

dari kelompok eksogami marga lain.

Perkawinan semarga merupakan suatu bentuk penyimpangan dalam 

masyarakat berdasarkan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. 

Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap 

sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi (Kamanto Sunarto, 2000:182). 

Oleh sebab itu, pelanggaran atas ketetapan ini akan dihukum berat, seperti 

pengusiran dari kampung (desa), tidak diakui sebagai anggota marga dan dilarang 

mengikuti upacara adat.
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Para fungsional is mencatat bahwa larangan perkawinan semarga 

(sumbang/incest taboo) membantu keluarga untuk menghindari kekacauan peran 

(role confiision) yang pada akhirnya akan memudahkan sosialisasi anak-anak. 

Larangan perkawinan semarga (sumbang/incest taboo) memaksa orang 

memandang keluar keluarga untuk mencari pasangan pernikahannya (James 

Henslin, 2007:119).

Defenisi Griffith memilki keterkaitan dengan hukum perkawinan dalam 

masyarakat Batak, menurut Vergouwen (1986) perkawinan yang dibenarkan 

diantara orang Batak adalah perkawinan dengan orang di luar kelompok 

(eksogami). Seorang pria tidak boleh mengambil isteri dari agnata (kelompok) 

sendiri. Perempuan yang telah menikah akan meninggalkan kelompoknya dan 

pindah kekelompok suami dan akan terus menyandang nama marganya 

(perempuan dari marga Siregar adalah tetap menjadi boru Regar walaupun sudah 

menikah dengan marga lain), kemudian sang suami untuk seterusnya akan 

menyebut kerabat isteri sendiri sebagai hula-hulanya (kalimbubunya) (Harmoni 

Sosial, vol.l, No.3, Mei 2007:128).

Menurut Darwin Prinst (2004:75), ada beberapa fungsi dalam perkawinan 

Batak Karo, antara lain:

1. Melanjutkan hubungan kekeluargaan.

2. Menjalin hubungan kekeluargaan apabila sebelumnya belum ada 
hubungan kekeluargaan.

3. Melanjutkan keturunan dengan lahirnya anak laki-laki, perempuan.

4. Menjaga kemurnian suatu keturunan.

5. Menghindari berpindahnya harta kekayaan kepada keluarga lain

6. Mempertahankan atau memperluas hubungan kekeluargaan.

Menurut Masri Singarimbun (1975:154), bahwa masyarakat Batak Karo 

sangat menyetujui perkawinan seperti di atas sebab hal itu merupakan tanda 

bahwa keluarga-keluarga dari pasangan tersebut mempunyai hubungan yang baik,
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sebagaimana seharusnya hubungan Anak Beru dengan Kalimbubu. Lahirnya 

bahwa begitu idealnya perkawinan seorang laki-laki dengan impalnya,anggapan
sehingga seorang wanita atau ibu merasa mempunyai kewajiban moral untuk 

berusaha sebaik-baiknya agar salah satu anak laki-lakinya menikah dengan salah

seorang anak perempuan saudara laki-lakinya.

Alasan bagi orang tua untuk mempertemukan anak laki-lakinya dengan 

impalnya adalah selain agar hubungan kekerabatannya antara keluarga tetap 

terpelihara, saling menghormati dimana sang menantu menganggap mertua adalah 

orang tuanya sendiri dan tidak begitu khawatir menyampaikan persoalan apabila 

timbul masalah dalam rumah tangga. Orang tua dan mertua sendiri dengan segala 

usaha membantu bagi kesejahtraan rumah tangga anaknya tanpa selalu jauh 

mencampuri urusan rumah tangga anaknya itu, apabila suami istri ini adalah dari 

kelompok keluarga yang dekat sekali, ada hubungan darah, maka biasanya mereka 

itu mampu mengendalikan diri untuk menciptakan kerukunan rumah tangga 

walaupun sering terjadi kerikil-kerikil dalam perjalanan hidup mereka. Konsep 

perkawinan Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu merupakan hasil buah pikiran dari 

para leluhur Karo zaman dahulu. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. 

Isu utama yang dapat dijadikan hipotesa adalah konsep “mencari aman”. Yang 

dimaksudkan konsep "mencari aman” adalah dengan membuat konsep 

perkawinan Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu maka kelangsungan keluarga besar 

tersebut akan terus terjaga. Seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu setiap 

suku mempunyai kebiasaan berperang untuk mempertahankan kelangsungan suku 

tersebut. Sebagai salah satu cara untuk mencegah peperangan tersebut adalah 

melalui jalur perkawinan, (http://kudintaneh.wordpress.com/2009/01/27/tata-cara- 

adat-perkawinan-karo/.Dikases 5 Mei 2012)

Adat istiadat memang tumbuh dan berkembang dari suatu kebutuhan hidup 

yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan 

kebudayaan masyarakat tempat adat istiadat itu berlaku, maka adat istiadat adalah 

pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat di mana adat istiadai itu berlaku, maka 

hakikat adat adalah kasih sayang untuk kebahagiaan bersama secara totalitas.

http://kudintaneh.wordpress.com/2009/01/27/tata-cara-adat-perkawinan-karo/.Dikases
http://kudintaneh.wordpress.com/2009/01/27/tata-cara-adat-perkawinan-karo/.Dikases


I
17

1.6 Kerangka Pemikiran

Masyarakat patrilineal (Bushar, 1991:21-22) pada dasarnya adalah suatu 

sistem kekeluargaan dari anggota masyarakat yang menarik garis keturunan secara 

konsekuen melalui garis laki-laki. Sistem perkawinannya adalah kawin eksogami 

jujur, wanita yang menikah, dengan kelompok masyarakat ini, statusnya berubah 

dari anggota klennya semasa gadis menjadi anggota klen suaminya.

Sistem kekeluargaan masyarakat Suku Batak Karo adalah mayarakat yang 

menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja yaitu dari pihak laki-laki. 

Dengan demikian masyarakat ini juga menganut stelsel kebapaan (patrilineal) di 

mana si anak meneruskan klan bapak. Ciri dari mayarakat Suku Batak Karo yang 

berasaskan stelsel kebapaan adalah bahwa anak laki-laki saja yang dapat 

meneruskan marga ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli 

waris dan mendapat bahagian yang sama.

Menurut Hadikusuma (1995:88), perkawinan adat mengenal beberapa bentuk,

sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

Dalam masyarakat patrilineal berlaku perkawinan dengan 
pembayaran jujur, dalam masyarakat matrilineal berlaku adat 
perkawinan semanda, dan dalam masyarakat parental atau 
bilateral berlaku adat perkawinan bebas. Ketiga bentuk 
perkawinan itu membawa akibat hukum yang berbeda, terhadap 
kedudukan suami isteri, terhadap anak keturunan dan terhadap 
harta perkawinan.

Perkawinan jujur ini adalah salah satu bentuk perkawinan mempertahankan 

kekeluargaan berhukum kebapaan (patrilineal), hal ini dilatar belakangi 
bahwa dengan dilakukannya pembayaran uang jujur maka si isteri (perempuan) akan 

dibawa masuk kedalam pihak keluarga si suami (laki-laki). Hubungan dengan marga 

orang tuanya menjadi terputus. Dengan demikian nantinya apabila siwanita 

melahirkan anak, maka sianak yang lahir itu tidak menuruti marga dari siwanita itu 

melainkan menuruti marga dari laki-laki yang menjadi suami perempuan (ayah sianak 

tersebut).

susunan
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Syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh hukum adat berbeda-beda
Karo, secara umummenurut daerah masing-masing. Bagi Suku Batak 

perkawinan itu mulai dianggap sah, setelah selesai pembayaran uang jujur 

(iunjuken) pada waktu pelaksanaan pesta perkawinan baik pesta itu diadakan 

secara besar-besaran maupun secara kecil-kecilan. Oleh karena adanya 

pembayaran uang jujur pada masyarakat Karo maka bentuk perkawinannya 

dikenal dengan bentuk perkawinan hukum kebapaan artinya sifat yang terpenting 

dalam perkawinan ini adalah dengan pembayaran uang jujur.

Perkawinan dengan pembayaran uang jujur (unjukan) adalah suatu bentuk 

perkawinan yang dilakukan dengan penyerahan sejumlah barang-barang magis 

atau sejumlah uang dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarga 

perempuan yang berfungsi sebagai pengganti atau sebagai pembeli (tukur) atas 

berpindahnya siperempuan ke dalam klen si laki-laki (mengembalikan 

keseimbangan magis di keluarga pihak perempuan).

Emas kawin (tukur) pada orang Karo jumlahnya tidak pernah sampai jutaan 

rupiah. Jumlah mas kawin pada orang Karo biasanya berkisar antara Rp. 300.000 

sampai dengan Rp. 600.000. Dari jumlah yang sedikit itu, seluruh pihak kerabat 

yang termasuk dalam sangkep sitelu tetap memperoleh bagian (Prinst 1984:25). 

Dalam proses perundingan, ada banyak hal yang mempengaruhi besarnya jumlah 

mas kawin. Salah satunya adalah pertimbangan berdasarkan jenis dan jumlah yang 

biasa diterima oleh beru si wanita di daerah asalnya. Selain itu, status perkawinan 

juga dipertimbangkan, apakah ia menikah dengan orang yang bukan impalnya 

atau dengan impalnya (Bangun, 1986:20).

Pelaksanaan upacara adat perkawinan di berbagai macam bentuk tata cara 

dan nama yang berbeda (Manorek, 1998:49) Salah satu masa peralihan yang 

sangat penting adalah pada saat menginjak masa perkawinan. Masa perkawinan 

merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan 

kelompok keluarganya, dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri,
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rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula.yang secara
Dengan demikian perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dan proses

pemekaran kelompok.

Ada 3 jenis pesta perkawinan pada orang Karo, sebuah perkawinan dapat 

diselenggarakan dengan pesta yang mengeluarkan biaya yang besar akan tetapi 

jumlah mas kawinnya tidak besar. Sebaliknya dapat saja terjadi jumlah mas kawin 

besar, akan tetapi pesta yang diadakan tidak memakan biaya yang besar dan hanya 

diadakan di rumah mempelai laki-laki dan bukan diadakan di jambur.

Sebagai masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang patrilineal, 

maka yang berhak meneruskan garis keturunan ayahnya pada masyarakat Karo 

adalah anak laki-laki. Demikian juga dalam menerima warisan dari kedua orang 

tuanya menurut hukum adat Karo hanyalah anak laki-laki saja. Namun sejak tahun 

1961 hal tersebut telah menunjukkan adanya pergeseran kearah adanya persamaan 

hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima warisan dari orang 

tuanya. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Jurisprudensi Mahkamah Agung RI 

tanggal 1 November 1961 No. 179 K/SIP/1961 Jo. putusan Pengadilan Tinggi 

Medan tanggal 29 Desember 1959 No. 204/1958 Jo. Putusan Pengadilan Negeri 

Kabanjahe tanggal 8 September 1958 No 5/1957, oleh Mahkamah Agung RI 

dinyatakan:

Bahwa berdasarkan selain atas rasa perikemanusiaan dan 

keadilan umum juga atas hakikat persamaan hak antara pria 

dengan wanita, dalam beberapa keputusan diambil sikap dan 

menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia 

bahwa anak perempuan dan laki-laki seorang peninggal harta, 

bersama hak atas harta warisan; dalam arti bahwa bahagian 

anak laki-laki adalah sama dengan bahagian anak perempuan. 

(Datuk Usman, Diktat Hukum Adat, 209)
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Hubungan hukum antara anak-anak dengan kerabat ayahnya pada masyarakat 

Karo sangat erat, karena kerabat ayahnya harus bertanggung jawab untuk 

ggantikan kedudukan dan tanggung jawab dari ayahnya, dalam hal siayahmen
meninggal dunia. Anak-anak juga dapat bertindak sebagai ahli waris dalam 

keluarga kerabat ayahnya, apabila kelompok utama penerima warisan tidak ada.

Hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat 

Karo secara hukum tidak ada, tetapi secara moral bahwa anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan itu berkewajiban untuk mengabdi dan bertanggung 

jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat 

yang diselenggarakan oleh pihak kerabat ibunya.

Dengan sitem kekeluargaan patrilineal yang dianut Suku Batak Karo, di mana 

hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya 

maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. 

Atas alasan itu pula maka perempuan di dalam adat masyarakat karo sejak dahulu 

bukan merupakan ahli waris.

Dalam prakteknya seorang perempuan Suku Batak Karo tidak berarti tidak 

mendapat sama sekali kekayaan dari orang tuanya. Seorang perempuan karo juga 

memperoleh bahagian dari harta peninggalan orang tuanya. Anak perempuan 

mendapat hak yang di sebut Hak buat-buaten atau hak pakai seumur hidupnya 

atas bagian tanah dari harta peninggalan tersebut dan tidak dapat di wariskan.

Hak buat-buaten ini pada dasarnya diberikan kepada anak perempuan pada 

saat pembagian harta warisan. Di samping itu menurut kebiasaan dari masyarakat 

Suku Batak Karo, pada saat anak perempuan akan melangsungkan perkawinan 

pernikahan, maka orang tuanya akan melengkapi perhiasan anak tersebut, 

seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting dan perhiasan lain. Pemberian inilah 

yang menjadi hak milik anak perempuan. Kadangkala nilai dari pemberian ini 
melebihi harga dari sebidang tanah. Pemberian yang dilakukan orang tua terhadap

atau
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anak perempuannya ini lazim di sebut dengan istilah pemere yaitu pemberian 

yang di dasarkan kepada ”KelengAte ” (kasih sayang).

Dalam hal kedudukan janda pada masyarakat Karo, setelah kematian 

suaminya adalah tetap merupakan bagian dari kerabat suami. Dengan demikian si 

janda tetap berhak menikmati barang-barang peninggalan suaminya sehingga ia 

terjamin kehidupannya dan tidak terlantar. Teridah Bangun menyatakan bahwa 

kebiasaan dalam masyarakat karo, seorang janda yang di tinggal mati suaminya 

dapat memilih tiga kemungkinan, yaitu :
1. Kawin lagi dengan saudara/kerabat suaminya (lakoman)
2. Tetap tinggal menjanda dalam lingkungan keluarga suami
3. Kawin lagi dengan lelaki lain, dalam hal ini ia harus mengembalikan uang 

jujur yang diterima oleh keluarganya pada saat ia kawin dahulu.

Masyarakat yang telah mencapai tingkat modem bukan dikatakan 

kebudayaannya modem, melainkan peradabannya modem Nursid Sumaatmadja 

(2000:63). Perubahan sosial pada umumnya bermakna dan bernilai positif, 

berlangsung menuju kearah kemajuan dan pembaharuan proses demikian dapat 

dikonsepkan sebagai modernisasi. Koentjaraningrat (Nursid,Sumaatmadja 

2000:67) menyatakan bahwa “ modernisasi tidak lain adalah usaha untuk hidup 

sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang ”

Pada masyarakat Karo, semua masalah yang timbul dari keeratan kekerabatan 

tersebut diselesaikan berlandaskan dan berdasarkan falsafah daliken si teln. 

Dilihat dari bahasa simbolik (yang mengandung baik unsur material maupun 

spiritual dalam bentuk kode, bahasa, upacara, mimik dan lain-lain), maka 

kehidupan masyarakat Karo sehari-hari ditopang berlandaskan dan dikendalikan 

oleh ketiga aktor tersebut di atas yaitu kalimbubu, sembuyak dan senina serta anak 

beru. Makna yang terkandung di dalam konsep daliken si telu adalah gotong 

royong yang seimbang yang dapat dipahami sebagai alat pengendalian sosial. 
Berdasarkan makna ini, maka daliken si telu dijadikan sebagai sumber inspirasi 

untuk mengatasi masalah suka dan duka.

unsur
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Masyarakat Karo juga telah mengenal atau mempunyai adat istiadat sendiri 

yang berbeda dengan adat yang lain. Masyarakat Karo mempunyai ciri khas 

sendiri yang tidak dimiliki suku lain. Adat istiadat ini yang mengatur pergaulan 

hidup masyarakat Karo sehari-hari. Karena adat itu merupakan norma-norma 

sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan mengatur tindak tanduk para 

warga masyarakat.

Dasar hidup masyarakat Karo adalah Daliken sitelu (tiga tungku perapian) 

yang terdiri dari kalimbubu, sembuyak/ sukut dan anak bani yang merupakan 

suatu kebutuhan bagi masyarakat Karo dalam kehidupannya, maka adat istiadat 

Karo yang terkenal dengan merga silima, rakut sitelu, tutur siwaluh, benar-benar 

masyarakat dalam kebudayaan dan adat istiadat Karo. Ketiga kelompok ini 

merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat Karo dalam 

hubungan sosialnya dengan masyarakat. Akibatnya mulailah teijadi 

pengelompokan dalam kehidupan bersama itu sesuai dengan fungsinya dalam 

masyarakat, khususnya masyarakat Karo.

Daliken sitelu merupakan sistem sosial bagi anggota masyarakat. Dalam 

setiap pelaksanaan adat istiadat, ketiga kelompok masyarakat ini memegang 

peranan yang sangat penting dalam setiap kehidupan sosial masyarakat Karo. 

Masing-masing sudah memiliki fungsi dan batasan-batasan hubungan dalam 

berinteraksi dengan sesama atau kelompok lainnya. Fungsi sosial dalam 

masyarakat Karo ini dapat dilihat dalam wujud solidaritas dari wujud 

warga masyarakat yang merasa senasib dan sepenanggunagan untuk bekerja 

bersama-sama (gotong royong) dalam mengerjakan dan melaksanakan sesuatu. 

Bentuk kepercayaan dalam masyarakat Karo dapat dilihat dalam bentuk saling 

percaya antar sesama masyarakat. Jaringan sosial dalam masyarakat Karo didasari 
oleh hubungan antar sosial antar individu yang diikat oleh rasa kepercayaan yang 

kuat mampu memperkuat kerja sama dan rasa senasib sepenanggungan diantara 

masyarakat. Sangkep nggeluh (kelengkapan hidup) yang dipegang teguh, 

membuat masyarakat Karo saling membantu dalam melaksanakan atau mengatasi

sesama
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akan lebih mudah diselesaikan bersama-sama daripadasuatu masalah yang 

bekeija sendiri. Nilai dan norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan

kepercayaan. Nilai merupakan suatu ide, gagasan dan kepercayaan yang mejadi 

pedoman secara turun temurun dan dipatuhi serta dianggap penting untuk 

dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Pada masyarakat Karo norma dan nilai

yang menyangkut aturan dalam masyarakat Karo yang harus dipatuhi. 

(http://iidmarsanto.wordpress.com/2010/12/30/sangkep-sitelu-harmoni-dalam- 

kekerabatan-orang-batak-karo/Diakses 20 April 2012)

Adapun fungsi upacara perkawinan secara umum (Soekanto, 1996:232)

adalah:
1. Untuk mengatur perilaku seksual manusia dalam pergaulan hidupnya.
2. Untuk mengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri dan 

juga anak-anaknya.
3. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup oleh karena 

secara naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan benda materil.
5. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan prestise.
6. Dalam hal tertentu, untuk memelihara interaksi antar kelompok sosial.

Pada masyarakat Karo, semua masalah yang timbul dari keeratan 

kekerabatan tersebut diselesaikan berlandaskan dan berdasarkan falsafah daliken 

si telu. Dilihat dari bahasa simbolik (yang mengandung baik unsur material 

maupun unsur spiritual dalam bentuk kode, bahasa, upacara, mimik dan lain-lain), 

maka kehidupan masyarakat Karo sehari-hari ditopang berlandaskan dan 

dikendalikan oleh ketiga aktor tersebut di atas yaitu kalimbubu, sembuyak dan 

senina serta anak beru. Makna yang terkandung di dalam konsep daliken si telu 

adalah gotong royong yang seimbang yang dapat dipahami sebagai alat 

pengendalian sosial. Berdasarkan makna ini, maka daliken si telu dijadikan 

sebagai sumber inspirasi untuk mengatasi masalah suka dan duka.

Perkawinan semarga (sumbang/incest taboo) adalah suatu penyimpangan 

dalam masyarakat berdasarkan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. 

Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap

http://iidmarsanto.wordpress.com/2010/12/30/sangkep-sitelu-harmoni-dalam-kekerabatan-orang-batak-karo/Diakses
http://iidmarsanto.wordpress.com/2010/12/30/sangkep-sitelu-harmoni-dalam-kekerabatan-orang-batak-karo/Diakses
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sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi (Kamanto Sunarto, 2000.182). 

Oleh sebab itu, pelanggaran atas ketetapan ini akan dihukum berat, seperti 

pengusiran dari kampung (desa), tidak diakui sebagai anggota marga dan dilarang 

mengikuti upacara adat.

Teori perubahan sosial budaya adalah sebuah teori yang menjelaskan gejala 

berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan 

sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap 

masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia 

selalu ingin mengadakan perubahan, Hirschman mengatakan bahwayang
kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Dahulu menikahi saudara sepemeren/turang impal pada Suku Batak Karo, ini 

sangat dilarang. Hukuman yang diterima bagi orang yang melanggarnya adalah 

ikerceki (dimandikan di tengah desa dihadapan warga desa, ketika musim 

kemarau). Namun hal ini sekarang telah banyak dilanggar dan dibenarkan di 

lingkungan masyarakat Batak Karo. Motivasi melakukan perjodohan seperti ini 

banyak sekali antara lain demi harta, karena ketidakpahaman sosial adat, dan 

sebagainya.

Pada awal-awal terjadi kasus perkawinan seperti ini, keadaan itu belum dapat 

diterima masyarakat Suku Batak Karo secara umum, biasanya sang calon 

pengantin terpaksa pindah dari daerah setempat dan mengasingkan diri, sebagai 

dampak dari pelanggaran bentuk perkawinan itu adalah sistem kekerabatan yang 

telah baku selama ini maka kekerabatan tersebut harus ditinjau ulang kembali, 
dengan cara diadakannya kegiatan yang namanya ngubah tutur.

Menurut Gillin dan Gillin, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari 

cara-cara hidup yang diterima yang disebabkan oleh perubahan pada kondisi 

geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena 

adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial 

budaya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi cara dan pola
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pikir masyarakat, faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, 

baru, teijadinya konflik atau revolusi dan faktor eksternal sepertipenemuan
bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan

masyarakat lain.

Ada beberapa faktor yang menghambat teijadinya perubahan, misalnya 

kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan 

IPTEK yang lambat, sifat masyarakat yang sangat tradisional, ada kepentingan- 

kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat, prasangka negatif 

terhadap hal-hal yang baru, rasa takut jika teijadi kegoyahan pada masyarakat bila 

teijadi perubahan, hambatan ideologis dan pengaruh adat atau kebiasaan.

Fenomena perubahan sosial dalam kebudayaan Batak Karo merupakan suatu 

realita, hal ini seharusnya perlu mendapat perhatian penting bagi masyarakat Suku 

Batak Karo secara umum, dimana dengan adanya perhatian khusus maka akan 

menimbulkan suatu usaha yang mengarah kepada mempertahankan nilai-nilai adat 

istiadat dan nilai-nilai dari kebudayaan Suku Batak Karo ini, baik dalam bentuk 

preventif sebagai pencegahan timbulnya masalah sosial baru.

Secara konsepsional bentuk-bentuk perubahan sosial yang bersifat tradisional 

sangat menarik untuk digali dan dibina sebagai bagian dari kekayaan budaya 

bangsa baik secara faktual apabila memungkinkan maka hasilnya perlu juga di 

sosialisasikan pada zaman modem sekarang ini. Apalagi konsep-konsep 

pembahan sosial merupakan suatu bentuk dari sebab akibat dan relevansinya 

sesuai dengan kondisi pada saat ini.

Faktor lainnya yang mendorong penulis untuk meneliti masalah ini 

dikarenakan sepanjang pengamatan penulis dan termasuk proses memahami 

pergeseran dan pembahan dari nilai-nilai sosial yang teijadi pada kebudayaan- 

kebudayaan dari setiap suku-suku yang ada di Indonesia pada saat ini, maka pada 

saat ini pergeseran dan pembahan dari nilai-nilai sosial kebudayaan khsusus 

dalam Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu pada acara perkawinan Suku Batak Karo
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belum pernah ada yang meneliti dan menggambarkan proses serta penyebab dari 

bentuk perubahan itu. Tujuan lain adalah agar dapat mengefektifkannya menjadi 

power of culture untuk menetralisir masalah-masalah sosial yang dapat memecah- 

belah persatuan dan kesatuan, baik secara khusus yaitu etnis Karo maupun secara 

umum yaitu bangsa Indonesia, maka pengenalan dan pemahaman terhadap

masyarakat Karo mengendalikan masalah-masalah sosialnya dan sekaligus 

untuk mempertahankan identitasnya juga perlu teliti, diinventarisasi sebagai 

bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa dan kebudayaan Indonesia.

cara-

cara

Teori pilihan rasional pada dasarnya merupakan kristalisasi dari pemahaman 

perkembangan aliran pemikiran dari paham rasionalitas di eropa barat, yaitu 

paham teori yang muncul pada abad pertengahan, sebagai antitesis atas pemikiran 

paham naturalis. Pilihan rasional sebagai model penjelasan dari tindakan-tindakan 

manusia, dimaksudkan untuk memberikan analisa formal dari pengambilan 

keputusan rasional berdasarkan sejumlah kepercayaan dan tujuan. Paradigma teori 

pilihan rasional menawarkan aspek umum dari mekanisme tersebut di antara 

fenomena sosial. Dengan mengasumsikan bahwa individu dalam latar belakang 

sosial dan membuat pilihan tindakan atau keputusan mereka berdasarkan 

kepercayaan dan tujuan mereka. Teori ini dimaksudkan untuk dapat menerangkan 

sejumlah penyelesaian masalah sosial (social arrangement) sebagai efek 

keseluruhan dari pilihan tersebut.

Teori Pilihan Rasional menjadi berharga dalam analisis sosiologi, karena 

menyediakan aturan berdasarkan pengalaman dan praktek atau petunjuk 

praktis, ”rule of thumb” tentang mekanisme suatu tindakan itu dipilih oleh 

individu. Teori ini mampu memberikan penjelasan mengenai perubahan sosial 

yang teijadi di setiap masa tertentu yang berdampak pada perubahan stuktural dan 

kultural. Menurut Coleman bahwa setiap tindakan sosial seseorang bertujuan 

untuk mencapai hasil yang diinginkannya secara individual, hal inilah 

akhirnya membentuk nilai dan juga preferensi dari si aktor. Dengan kata lain, 

bahwa setiap individu tidak selalu memiliki tujuan dan orientasi yang sama, 

karena manusia adalah makhluk yang khas dan kreatif. Tindakan-tindakan sosial

yang
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yang dilakukan oleh setiap aktor pada dasarnya ditujukan untuk memperbesar 

manfaat yang diterimanya. Sehingga ada dua unsur yang mendasari teori ini 

yakni sumber daya dan aktor. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian 

dan dapat dikontrol oleh aktor.

Dalam menjelaskan teori ini, James Coleman membuat pandekatan yakni 

perilaku kolektif dan norma. Ia memilih perilaku kolektif karena cirinya yang 

sering tidak stabil dan kacau sukar dianalisis dengan teori pilihan rasional. Teori 

pilihan rasional dapat menjelaskan fenomena apa yang menyebabkan perpindahan 

dari aktor rasional ke berfungsinya sistem yang disebut perilaku kolektif.

Seseorang sering secara sepihak memindahkan kontrol atas tindakannya 

kepada orang lain, sebagai penjelasannya adalah menurut teori pilihan rasional 

mereka berbuat sedemikian dalam upaya memaksimalkan kepentingan mereka. 

Biasanya upaya memaksimalkan kepentingan individual itu menyebabkan 

keseimbangan kontrol antara beberapa aktor dan ini menghasilkan keseimbangan 

dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus perilaku kolektif, karena terjadi 

pemindahan kontrol secara sepihak, upaya memaksimalkan kepentingan individu 

tidak mesti menyebabkan keseimbangan sistem. Meskipun norma dapat 

digunakan untuk menerangkan perilaku individu, namun tidak dapat menerangkan 

mengapa dan bagaimana cara norma itu terwujud. Menurut Coleman 

diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang 

dihasilkan dan pengamalan terhadap norma dan kerugian yang berasal dari 

pelanggaran norma itu. Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku 

mereka sendiri tetapi dalam prosesnya mereka memperoleh pengendalian melalui 
norma terhadap perilaku orang lain.

norma

Aktor dilihat berupaya memaksimalkan nilai guna mereka sebagian 

dengan menggerakkan hak untuk mengendalikan diri mereka sendiri, dan 

memperoleh hak untuk mengendalikan orang lain. Karena pemindahan 

pengendalian itu tidak terjadi secara sepihak maka dalam norma akan terjadi
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keseimbangan. Tetapi terkadang norma berperan menguntungkan orang tertentu 

dan merugikan orang lain. Dalam kasus tertentu, aktor menyerahkan hak untuk 

mengendalikan tindakan orang lain. Selanjutnya, keefektifan norma tergantung 

kepada kemampuan melaksanakan konsensus itu.

Konsensus dan pelaksananyalah yang mencegah tanda-tanda 

ketidakseimbangan perilaku kolektif. Coleman mengakui bahwa norma saling 

berkaitan. Ia melihat internalisasi norma memapankan sistem sanksi internal, 

aktor member sanksi terhadap dirinya sendiri bila ia melanggar norma. Jadi 

seorang aktor atau sekumpulan aktor berupaya keras untuk mengendalikan aktor 

lain dengan mengingatkan norma yang diinternalisasikan ke dalam diri mereka.

Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan 

penyebab dari perubahan. Upacara tradisional merupakan salah satu manifestasi 

dari kreasi manusia sebagai mahluk sosial, yang terlahir dalam bentuk upacara 

tradisional dengan berbagai jenisnya seperti, kelahiran, kematian, dan perkawinan. 

Umunya kepercayaan tradisional terdapat pada kalangan masyarakat pedesaan 

berkaitan dengan peristiwa alam dan kepercayaan mereka. Upacara tradisional 

adalah upacara yang diselenggarakan oleh warga masyarakat sejak dahulu kala 

sampai sekarang dalam bentuk yang relatif tetapi dalam upacara tradisional 

merupakan kegiatan nasional yang melibatkan para warga masyarakat, dalam 

usaha bersama untuk mencapai tujuan keselamatan bersama (Koentjaraningrat, 
1989:225).
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Bagan Kerangka Pemikiran

Suku Batak

Keija Adat Tumbuk 
Erdemu Bayu (Cross- 

cousin pihak Ibu)

Sistem Patrilineal
- Keturunan
- Perkawinan
- Hak Waris

** Suku Batak Karo **

> Proses Interaksi Sosial <■

Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara 
hidup yang telah diterima, baik karena perubahan 
kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi 
penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi 

ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
(Soekanto, 1990).

Teori Pilihan Rasional. (Coleman) bahwa setiap tindakan 
sosial seseorang bertujuan untuk mencapai hasil yang 

diinginkannya secara individual. Pandekatan Teori 
pilihan rasional ini yakni menggunakan pendekatan 

perilaku kolektif dan norma.

Orientasi Nilai 
Pragmatisme

Orientasi 
Nilai Budaya

<■

Perubahan Sistem Sosial 
* Keija Adat Tumbuk Erdemu *

Sumber: Bagan kerangka pemikiran ini diolah dari berbagai sumber terkait.



30

Dalam masyarakat Indonesia, mengenai sistem kekeluargaan dapat di 

kelompokkan atas tiga bahagian, yaitu : Pertalian darah menurut garis bapak 

(patrilineal) seperti yang terdapat pada Suku Batak, Nias dan Bali, Pertalian darah 

menurut garis ’Tbu” (matrilineal) seperti di Minangkabau dan Pertalian darah 

menurut garis “Ibu dan Bapak” (Parental) seperti yang terdapat pada Suku Jawa, 

Sunda, Aceh dan Dayak (Prodjodikoro, 1973:86).

Sistem kekeluargaan mayarakat Batak Karo adalah sistem patrilineal 

dengan sistem perkawinan eksogami dengan membayar uang jujur dari pihak 

keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, membawa akibat bahwa :

1. Mempelai wanita setelah menikah dan setelah di bayar uang jujur harus 
mengikuti suaminya,

2. Anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan akan mengikuti klan 
ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan 
dan menerima warisan.

3. Harta yang di peroleh selama perkawinan adalah milik suami.
Djaja S Meliala (1979:30)

Masyarakat Batak Karo adalah masyarakat yang pada umumnya masih 

memegang teguh nilai-nilai norma, adat budaya yang dimiliki sejak nenek 

moyang dahulu. Masyarakat memegang nilai dan norma-norma, adat budaya yang 

merupakan hukum adat atau aturan yang harus dipelihara sepanjang hidup 

masyarakat Karo.

Konsep perkawinan Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu sebenarnya 

mempunyai sebuah kontradiksi. Di satu sisi konsep ini akan lebih memudahkan 

pihak pria untuk mendapatkan calon pasangan hidupnya karena telah mempunyai 

impal yang pasti akan dinikahinya. Tetapi di satu sisi motif utama pernikahan 

tersebut bisa saja terjadi bukan karena alasan cinta. Motif ekonomi lebih terlihat 

dibanding motif cinta, bisa juga terjadi karena adanya kepentingan tertentu dari 

pihak keluarga laki-laki maupun wanita. Pada saat terjadi perkawinan maka ada 

harga yang harus dibayar oleh pihak laki-laki untuk mendapatkan 

perempuannya. Dalam suku Batak Karo pihak laki-laki (dalam istilah suku karo
pasangan
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disebut anak beru) harus membayar sejumlah benda kepada pihak keluarga 

(dalam istilah karo disebut kalimbubu). Dalam istilah karo disebutperempuan
Uang Jujuran/unjuken. Besar jumlah dari uang tersebut tergantung dari

musyawarah kedua pihak keluarga.

Budaya Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu adalah suatu pranata dalam 

adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat Suku Batak Karo, dimana pada 

saat melangsungkan acara adat perkawinan, keluarga dan kedua belah pihak 

diwajibkan membawa barang-barang bawaan (erdemu), dan apabila hal ini tidak 

dilaksanakan maka acara pernikahan ini secara kekeluargaan dianggap tidak sah 

atau dianggap pihak yang terkait tidak mematuhi prosedur adat.

Pada masyarakat Batak Karo, perkawinan menjadi pertanda bahwa 

seseorang telah mempunyai hak untuk berbicara dalam pertemuan adat maupun 

hak untuk mengadakan upacara adat. Perkawinan juga merupakan sarana 

perluasan tali ikatan antara kelompok kekerabatan yang tercakup dalam daliken 

sitelu (tungku yang berkaki tiga) atau telu sendalanen (tiga sejalan) ataupun 

sangkep sitelu (tiga yang lengkap atau tri tunggal), yaitu kalimbubu, senina, dan 

anak beru. Salah satu syarat perkawinan sepupu-silang ini ialah pasangan ideal 

atau impal si pria adalah harus anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. 

Sementara impal bagi si gadis adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah.

Teori pilihan rasional mendasarkan gagasan bahwa tindakan perseorangan 

mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. 

Ada dua unsur yang mendasari teori ini yakni sumber daya dan aktor. Sumber

daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor. 

Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata orang tidak selalu berperilaku 

rasional. Asumsinya dalah bahwa ramalan teoritis yang dibuat sebenarnya akan 

saja apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas seperti yang 

dibayangkan atau menyimpang dari cara-cara yang telah diamati.

sama

Konsep Keija Adat Tumbuk Erdemu pada dasarnya konsep kekerabatan 

dalam masyarakat Karo yang telah diwariskan ke setiap generasi, tetapi proses
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modernisasi tetap saja memberikan pengaruh. Salah satu hal vang mudah dilihat 

adalah pada pelaksanaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Suku Batak 

Karo sehari-hari yang semakin mengarah ke pragmatisme.

Proses Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu dalam acara perkawinan Suku 

Batak Karo pada saat ini terjadi seperti adopsi terhadap modernisasi atau 

perkembangan zaman dimana pada saat sekarang mi pengaplikasian Keija Adat 

Tumbuk Erdemu Bayu ini menjadi luas cakupannya, karena pada saat sekarang ini 

setiap pasangan yang akan menikah secara adat maka dipastikan bahwa pasangan 

tersebut akan menjalani proses Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu meskipun 

mereka tidak dapat dikatakan “impal”. Tetapi keadaan seperti ini dianggap wajar 

agar tetap terjadinya hubungan kekerabatan Suku Batak Karo melalui proses 

pernikahan antara sesama Batak Karo.

Dalam Suku Batak Karo juga melarang pernikahan saudara sekandung 

(senina) dan kerabat lain yang termasuk kategori senina-senina (kerabat dekat). 

Kategori senina ini dilihat dari keturunan satu ayah atau satu kakek. Tetapi jika 

melihat dengan keadaan pelanggaran ini pada saat ini telah banyak terjadi dan ini 

menunjukkan bahwa adat istiadat kebudayaan Karo yang asli diduga telah 

mengalami pergeseran nilai budaya Batak Karo pada masyarakat Suku Batak 

Karo secara umum yang diasumsikan oleh perkembangan zaman dan kemajuan 

teknologi. (Dinamika Orang Karo, Budaya Dan Modernisme, Tarigan 2008: 68)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Sifat dan Jenis penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau berupa kata-kata lisan dari informan yang 

diamati(Moleong, 2000:3)

yang
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1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Palembang seperti di Perumahan Poligon, 

Perumnas Kenten, Komplek Pertamina Plaju. Lokasi ini dipilih karena daerah ini 

tempat kediaman orang-orang Suku Batak Karo dan diyakini dapat 

mewakili Suku Batak Karo atau informan secara keseluruhan.
secara umum

1.73 Unit Analisis

Unit analisis dalam hal ini adalah organisasi (kelompok), dalam hal ini 

organisasi atau kelompok Suku Batak Karo secara keseluruhan adalah 

Perpulungen Sada Ukur Palembang yang dijadikan sebagai suatu wadah kesatuan 

suku batak karo secara keseluruhan.

1.7.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2001:112). Penentuan 

informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara purposive, informan 

ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan 

atas kriteria atau pertimbangan tertentu untuk mendapatkan informasi sesuai 

dengan pemasalahan penelitian. Kriteria informan untuk penelitian ini adalah:

1. Informan utama dalam penelitian ini:

a. Masyarakat Suku Batak Karo yang ada di Palembang dan sekitarnya.

b. Masyarakat Suku Batak Karo yang sudah berkeluarga.

c. Masyarakat Suku Batak Karo baik laki-laki maupun perempuan.

2. Informan pendukung dalam penelitian ini:

Pemuka adat atau individu yang telah dianggap mengerti adat istiadat atau 

budaya Suku Batak Karo.



34

1.7.5 Defenisi Konsep
1. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup 

bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah 

tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar 

kegiatan dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. (Horton 

dan Hunt,1991).
2. Suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, 

Sumatera Utara, Indonesia. Nama suku ini dijadikan salah satu nama 

kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi 

Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang 

disebut Bahasa Karo. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan 

warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. (Neumann 

1972:8)
3. Masyarakat patrilineal pada dasarnya adalah suatu sistem kekeluargaan 

dari anggota masyarakat yang menarik garisketurunan secara 

konsekuen melalui garis laki-laki (Bushar, 1991:21-22).

4. Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun 

serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, dan merupakan 

suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari 
pihak istri dan suami.

5. Adat Perkawinan adalah serangkaian acara yang dilakukan secara rinci 

yang keseluruhannya wajib dilaksanakan oleh pasangan calon 

pengantin beserta keluarganya berdasarkan adat yang berlaku pada 

masyarakatnya. (sumber:http//www.culture.id diakses tanggal 16 

oktober 2011).

6. Nilai sosial adalah sesuatu atau hal-hal yang berharga atau bermutu 

(penting) dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam 

masyarakat. Nilai ini dikategorikan dalam wujud kaidah-kaidah yang 

merupakan sistem tata kelakuan dan pedoman bagi tindakan 

masyarakat, mana yang harus dilakukan, boleh dan tidak dilakukan.

http://www.culture.id
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Nilai tersebut terjadi apabila nilai dikenal, dihargai, dan ditaati dalam 

kehidupan sehari-hari.
7. Budaya Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu adalah suatu pranata dalam 

adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat Suku Batak Karo, 

di mana pada saat melangsungkan acara adat perkawinan, keluarga dari 

kedua belah pihak diwajibkan membawa barang-barang bawaan 

(erdemu), dan apabila hal ini tidak dilaksankan maka dianggap acara 

pernikahan ini secara kekeluargaan dianggap tidak sah atau dianggap 

pihak yang terkait tidak mematuhi prosedur adat.
(sumbang/incest taboo) adalah suatu 

penyimpangan dalam masyarakat berdasarkan adat yang berlaku 

ditengah-tengah masyarakat. Penyimpangan merupakan perilaku yang 

oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar 

batas toleransi (Kamanto Sunarto, 2000:182).

9. Perkawinan Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu adalah bentuk 

perkawinan yang terjadi antara pasangan suami istri, dimana ayah si 

perempuan bersaudara baik bersaudara kandung maupun se-merga, 

atau sub-merga dengan ibu si laki-laki. Dalam adat Karo hubungan ini 

si laki-laki dan perempuan disebut “rimpaT.

10. Daliken si telu adalah landasan sistem kekerabatan dan menjadi 

landasan bagi semua kegiatan, khususnya kegiatan yang bertalian 

dengan pelaksanaan adat istiadat dan interaksi antar sesama 

masyarakat Karo. Daliken si telu ini didukung oleh tiga aktor yang 

dikenal dengan kalimbubu, sembuyak/senina, dan anakberu). Atau 

dengan bahasa lain, daliken si telu adalah suatu jaringan kerja sosial- 

budaya yang bersifat gotong royong dan kebersamaan yang terdapat 

pada masyarakat Suku Batak Karo. Sifat pengendalian masalah sosial 

adalah bersifat preventif dan represif tergantung kasusnya, dan alat 

yang dipergunakan dengan mempergunakan nilai-nilai kekerabatan, 

gotong royong dengan mempertahankan/berlandaskan 

patrilineal.

8. Perkawinan semarga

sistem
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1.7.6 Data dan Sumber Data

Menurut Loflan (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan atau (data 

sekunder) (Moleong, 2006) dari pengertian itu, maka jenis data dapat diuraikan 

sebagai berikut:

1. Data Primer
Merupakan sumber data utama yang diperoleh dari informan yang 

merupakan kunci utama informasi yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung 

secara mendalam, dengan informan yang berpengalaman dan aktif 

dalam memahami budaya dan adat istiadat Suku Batak Karo dalam hal 

ini orang yang dituakan dan diakui secara umum oleh seluruh Suku 

Batak Karo yang ada di Palembang. Dengan demikian maka dapat 

diketahui gambaran tentang perubahan nilai-nilai sosial yang teijadi 

didalam acara perkawinan Suku Batak Karo di Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang dapat menunjang penelitian 

dan data ini diperoleh diluar data primer. Sumber data sekunder

diperoleh dari dokumen, catatan tertulis, laporan-laporan penelitian 

tertulis dan monografi daerah penelitian serta dari internet. Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh dari data dan informasi yang
berasal dari laporan-laporan, data-data, dokumentasi-dokumentasi

yang ada pada seluruh warga Suku Batak Karo di Palembang dan 

sekitarnya yang berkaitan dengan tradisi-tradisi Suku Batak Karo.

1-7.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data, dalam hal ini penelitian menggunakan teknik sebagai 
berikut:
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1. Wawancara Mendalam (in-depth interview)
Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, 

dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang 

diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang- 

ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat 

utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah berupa 

pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti (guide 

interview) tujuan agar mempermudah peneliti dalam proses penggalian 

informasi. Guide Interview memberikan kebebasan informan untuk 

menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran dan perasaan serta 

pengalaman hidup tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. 

Tujuannya adalah memungkinkan pihak yang diwawancara bebas 

untuk mendefenisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan 

istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti serta 

tidak sekedar menjawab pertanyaan. Hal-hal yang akan ditanyakan 

dalam penelitian ini seperti apa yang dimaksud dengan Kerja Adat 

Tumbuk Erdemu Bayu, sejarahnya, bagaimana pelaksanaannya, apa 

nilai-nilai sosial yang terkandung didalamnya dan apakah ada 

perubahannya dalam tata cara pelaksanaan Keija Adat Tumbuk 

Erdemu Bayu pada awalnya dulu sampai sekarang yang dilaksanakan 

oleh Suku Batak Karo yang ada di Palembang.

2. Pengamatan secara langsung atau observasi

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang 

diselidiki. Data yang diperlukan berupa data kualitatif yang dapat 

diukur secara langsung misalnya berupa sikap, aktivitas yang terjadi. 

Pengamatan langsung atau observasi pada penelitian ini adalah
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i Perubahan Nilai-Nilai Sosial Keija Adat Tumbuk Erdemumengenai
Bayu Dalam Acara Perkawinan Suku Batak Karo Di Palembang.

3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen, foto dengan cara peneliti 

mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari individu Suku Batak 

Karo yang ada di Palembang. Hal im dilakukan karena mengingat 

pelaksanaan Keija Adat Tumbuk Erdemu Bayu dilaksanakan dengan 

waktu yang tidak menentu. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi ini adalah data skunder yang berguna untuk 

menambahkan data-data dari data primer.

4. Studi Pustaka
Studi Pustaka ini adalah cara mengumpulkan data melalui peringatan 

tertulis terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku, majalah, diklat, 

pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Pada penelitian ini, kepustakaan dibutuhkan karena melalui 

teknik tersebut peneliti dapat memperoleh data untuk memperkuat 

penjelasan dalam memberikan penafsiran, baik bersifat teoritis maupun 

praktis.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan klasifikasi 

mengenai fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang 

berkaitan dengan masalah dan unit penelitian. (Vrendebregt, 1987:40 dalam Umar 

Febriansyah, 2005:40). Menurut Miles dan Hubermas (1992) ada tiga tahap 

analisi data:
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1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang 

telah terkumpul, yaitu data mengenai perubahan nilai-nilai sosial 

perkawinan dalam Suku Batak Karo. Data lapangan yang diperoleh selanjutnya 

dipilih dengan menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian, 

yang cocok dengan penelitian yang akan diambil, data yang terpilih 

disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas tema-tema, memadukan 

data yang terbesar menelusuri tema untuk merekomendasi data tambahan, 

kemudian dilakukan abstraksi data tersebut menjadi uraian singkat.

acara

Data

2. Tahap Penyajian Data

Dalam tahap ini dilakukan penyajian informasi dalam bentuk teks naratif 

terlebih dahulu, artinya data mengenai hal-hal yang mendasari perubahan nilai- 

nilai sosial dalam lingkup acara perkawinan di suku batak karo dan bagaimana 

usaha-usaha individu maupun kolektivitas dari suku batak karo untuk menyikapi 

perubahan-perubahan nilai-nilai sosial tersebut.

Dalam menempuh pendekatan informal dan formal, serta harus mampu 

menjalin hubungan yang akrab dengan informan. Dalam hal ini untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung dalam fokus kajian, maka diadakan 

pendekatan formal dengan menemui respon dalam hubungan yang intensif, 

diharapkan dapat kenal dan mengetahui budaya-budaya karo secara umum dalam 

hal perkawinan. Diskusi dan tanya jawab juga dilakukan agar diperoleh data 

yang valid, dilakukan adaptasi dan proses pemahaman dari sumber data tersebut 

dengan berlandaskan yang etis dan simpatik sehingga bisa mengurangi jarak dari 
dan antara informan.
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3.Tahap Kesimpulan
Dalam tahap ini selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul 

dari data mengenai hal-hal yang menyebabkan perubahan nilai-nilai sosial 

tersebut dan bagaimana usaha yang dilakukan individu-individu atau kelompok 

suku batak karo dalam menyikapi perubahan tersebut baik itu perubahan yang 

mengarah kearah positif maupun negatif. Setiap data yang menunjang 

komponen diklasifikasikan kembali baik dengan informan maupun melalui 

diskusi dengan teman sejawat. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dengan secara 

terus-menerus sebelum, sesaat dan sesudah pengumpulan data.
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