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Mampukah Keturunan Naipospos Bertutursapa?

Oleh: Maridup Hutauruk

Budaya Bertutur

Bahasa bertutursapa merupakan perangkat komunikasi untuk menyampaikan suatu maksud
berdasarkan kaidah-kaidah sopan santun yang berlaku dalam sebuah komunitas. Adakalanya
maksud yang akan disampaikan oleh seseorang kepada seseorang lainnya tidak menjadi
komunikasi yang saling bersambut, hanya karena kesalahan penempatan bahasa bertutursapa.
Oleh karena itu, bahasa bertutur menjadi cerminan budaya sebuah komunitas untuk mengetahui
tingkat pemahaman hubungan seseorang dengan orang lainnya.

Dalam hal bertutursapa, maka di dunia ini, Batak adalah bangsa yang paling kaya akan predikat
untuk bertutursapa melalui predikat-predikat (sebutan) yang melekat pada diri seseorang. Tak
ada bangsa lain yang memiliki predikat untuk tutursapa seperti bangsa Batak. Bagi Bangsa Batak
(Batak adalah bangsa, bukan suku) predikat untuk bertutursapa adalah identitas diri dari seorang
pribadi yang akan menentukan bagaimana pribadi itu harus bersikap terhadap pribadi lainnya,
baik sebagai sikap dalam bertutur bahasa, maupun sikap dalam gerak tubuh dan mimik.

Ada lebih dari seratusan predikat yang melekat pada seorang pribadi Batak, dimana predikat ini
menentukan sikap berkomunikasi dengan pribadi Batak lainnya, baik antara laki-laki dengan laki-
laki, antara perempuan dengan perempuan, atau antara laki-laki dengan perempuan. Maka untuk
seorang pribadi Batak akan menyandang hampir seratusan predikat bertutursapa sebagai identitas
seorang pribadi Batak. Oleh karena itu pula apabila seorang mengaku sebagai seorang Batak,
maka seorang pribadi Batak memiliki hampir seratusan identitas dirinya, yaitu marga dan
predikat bertutursapa, dan identitasnya ini harus dipertanggungjawabkannya di dalam dirinya
sendiri.

Oleh karena itu pula, Bangsa Batak harus bangga sebagai bangsa yang memiliki norma-norma
sopan santun yang paling tinggi di antara semua bangsa di dunia ini, bila harus dibandingkan
dengan standar sopan santun yang diakui secara universal. Maka tidak perlu ada sebutan sinisme
kepada seorang insan Batak seperti sebutan: kasar, bengis, bebal, bodoh, keras kepala, masa-
bodoh, dan lain-lain, kalau dianya memang menganut dan memahami kearifan leluhur mereka.
Maka jadilah seorang Batak yang mewarisi nilai-nilai kesopanan diatas standar kesopanan bangsa
lain.
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Predikat Bertutursapa Pada Bangsa Batak

Sebutan bertutursapa yang disampaikan dalam bentuk ucapan antara seorang pribadi Batak
dengan pribadi Batak lainnya, secara alamiah dilakukan bersamaan dengan gerak tubuh dan
mimik, sesuai dengan hirarki pribadi-pribadi yang berkomunikasi secara oral. Sementara Sikap
bertutursapa secara tulisan juga disampaikan berdasarkan hirarki melalui bahasa tulis, dimana
antara sipenyampai tutursapa dan sipenerima tutursapa juga seolah ada tergambar gerak tubuh
dan mimik sesuai hirarkinya.

Berikut ini sejumlah predikat untuk bertutursapa yang berlaku pada Bangsa Batak:

Tutursapa Dalam Kultur Bangsa Batak (Toba)

No Sebutan Pengartian dan Penjelasan
1 Ahu Aku, saya (Lk)
2 Aleale Teman akrab, biasanya berbeda marga (Pr terhadap Pr atau Lk terhadap Lk)
3 Amang Ayah, bapak (Lk/Pr terhadap Lk)
4 Amang Bapak, sapaan umum menghormati kaum laki-laki (Lk/Pr terhadap Lk)
5 Amang Naposo Anak laki-laki dari abang/adik hula-hula (Pr terhadap Lk)
6 Amang siadopan Suami (Pr terhadap Lk)
7 Amangbao (Bao) Suami dari adik/kakak (ito) suami (Pr terhadap Lk)
8 Amangboru Suami kakak/adik perempuan ayah (Lk/Pr terhadap Lk)
9 Amangtua Uwak, abang dari ayah (Lk/Pr terhadap Lk)
10 Amangtua Uwak, suami dari kakak ibu (Lk/Pr terhadap Lk)
11 Amangtua mangulaki Ompung (Kakek) ayah (Lk/Pr terhadap Lk)
12 Amanguda Pak Cik (Bapak Kecil, Kecik), Pak De (Bapak Adekan), adik laki-laki dari ayah (Lk/Pr terhadap Lk)
13 Amanguda Pak Cik (Bapak Kecil, Kecik), Pak De (Bapak Adekan), suami dari adik ibu (Lk/Pr terhadap Lk)
14 Amanta Bapak kita, orang tua Lk kita (Lk/Pr terhadap Lk)
15 Amanta jabu Suami (Pr terhadap Lk)
16 Amanta raja Bapak-bapak, Kaum Bapak, dalam sebuah acara formal (Lk/Pr terhadap Lk)
17 Ampara Saudara, penyapa awal semarga/seketurunan masih sebaya (Lk terhadap Lk)
18 Anak Anak laki-laki (Lk/Pr terhadap Lk)
19 Anggi Adik laki-laki (Lk terhadap Lk)
20 Anggi Adik suami (Pr terhadap Lk)
21 Anggi Adik kita (Pr terhadap Pr)
22 Anggi Adik, boru tulang sudah nikah (Lk terhadap Pr)
23 Anggi doli Adik, suami dari boru ulang suami (Pr terhadap Lk)
24 Anggi doli Adik suami sudah nikah (Pr terhadap Lk)
25 Anggiboru Isteri adik laki-laki (Lk terhadap Pr)
26 Anggiboru Istri adik laki-laki suami (Pr terhadap Pe)
27 Anggiboru Adik, boru tulang sudah nikah (Lk terhadap Pr)
28 Angkang Abang, abang kandung sendiri (Lk terhadap Lk)
29 Angkang Abang, anak namboru istri (Lk/Pr terhadap Lk)
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30 Angkang Kakak kandung (Pr terhadap Pr)
31 Angkang Kakak, boru tulang sudah nikah (Lk terhadap Pr)
32 Angkang boru Isteri abang (Lk terhadap Pr / Pr terhadap Pr)
33 Angkang boru Kakak, boru tulang sudah nikah (Lk terhadap Pr)
34 Angkangboru mangulaki Namboru ayah dari seorang perempuan (Pr terhadap Pr)
35 Angkangdoli Abang yang sudah kawin (Lk terhadap Lk)
36 Angkangdoli Abang, abang dari suami (Pr terhadap Lk)
37 Bere Anak (lk+prp) dari kakak/adik (pr) (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
38 Bere Kakak/adik dari menantu laki-laki (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
39 Bona niari Tulang dari kakek (Lk/Pr terhadap Lk)
40 Bona niari binsar Tulang dari ayah kakek (Lk/Pr terhadap Lk)
41 Bonatulang Tulang dari ayah (Lk/Pr terhadap Lk)
42 Boru Anak perempuan sendiri (Lk/Pr terhadap Pr)
43 Boru Anak perempuan + Suaminya (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
44 Boru Semua marga keluarga menantu laki-laki (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
45 Boru Semua marga keluarga dari kakak/adik perempuan ayah (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
46 Boru diampuan Keturunan dari namboru ayah (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
47 Boru Nagojong Keturunan namboru kakek (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
48 Boru namatua Keturunan namboru kakek (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
49 Borutubu Semua menantu laki-laki & isteri dari satu ompung (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
50 Dahahang (baoa) Abang, sebutan sayang (Lk/Pr terhadap Lk)
51 Dahahang (boru) Istri Abang, sesbutan sayang  (Lk/Pr terhadap Pr)
52 Dainang Sebutan kasih sayang anak kepada ibu  (Lk/Pr terhadap Pr)
53 Dainang Digunakan juga oleh ayah kepada anak perempuannya (Lk terhadap Pr)
54 Damang Sebutan kasih sayang dari anak kepada ayah (Lk/Pr terhadap Lk)
55 Damang Panggilan digunakan juga oleh ibu kepada anaknya (lk) sendiri (Pr terhadap Lk)
56 Damang parsinuan Ayah/Bapak kandung (Lk/Pr terhadap Pr)
57 Daompung Orangtua dari bapak/ibu kandung kita (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
58 Daompung (baoa) Kakek, sebutan sayang (Lk/Pr terhadap Lk)
59 Daompung (boru) Nenek, sebutan sayang (Lk/Pr terhadap Pr)
60 Datulang Paman, sebutan hormat kepada Abang/adik (lk) dari ibu (Lk/Pr terhadap Pr)
61 Dongan saboltok Abang-adik, serupa marga (Lk terhadap Lk)
62 Dongan sabutuha Abang-adik, serupa marga (Lk terhadap Lk)
63 Dongan sahuta Sahabat yang tinggal sekampung (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
64 Dongansapadan Saudara, dianggap semarga karena diikat oleh padan/janji (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
65 Dongantubu Saudara semarga (Lk terhadap Lk)
66 Eda Sapaan umum (Pr terhadap Pr)
67 Eda Kakak atau adik ipar (Pr terhadap Pr)
68 Haha Saudara tua/abang (Lk terhadap Lk)
69 Haha Ni Hela Abang dari mantu (Lk/Pr terhadap Lk)
70 Haha Ni Uhum Paling tua dalam silsilah sekelompok (Lk/Pr terhadap Lk)
71 Haha boru Sebutan hormat utk Isteri abang (Lk/Pr terhadap Pr)
72 Haha doli Abang kandung suaminya (Pr terhadap Lk)
73 Haha doli Abang dari urutan struktur marga; dapat juga tidak semarga lagi (Lk/Pr terhadap Lk)
74 Halak Orang lain
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75 Hami Kami (Lk/Pr), jamak
76 Hamu Kamu (Lk/Pr), jamak
77 Hela Menantu laki-laki (Lk/Pr terhadap Lk)
78 Hela Menantu, suami dari anak abang/adik (Lk/Pr terhadap Lk)
79 Hita Kita (Lk/Pr) jamak
80 Ho Kau, sebutan utk satu orang (tutur dibawah)
81 Hula-hula keluarga abang/adik dari isteri (Lk/Pr terhadap Lk)
82 Iba (ahu) Saya/aku, lebih sopan (Lk/Pr)
83 Ibana Dia, sebutan sebaya (Lk/Pr)
84 Ibebere Keluarga (marga) suami bere perempuan (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
85 Inang Ibu (Lk/Pr terhadap Pr)
86 Inang Sebutan untuk putri sendiri (Lk/Pr terhadap Pr)
87 Inang baju Semua adik perempuan ibu (Lk/Pr terhadap Pr)
88 Inang bao (Bao) Isteri hula-hula atau tunggane (abang/adik isteri) (Lk terhadap Pr)
89 Inang Naposo Isteri dari paraman/amangnaposo (Pr terhadap Pr)
90 Inang Siadopan Istri Lk terhadap Pr)
91 Inang Simatua Ibu mertua (Lk/Pr terhadap Pr)
92 inang tua mangulaki Ompung ayah kita (Lk/Pr terhadap Pr)
93 Inang uda Isteri dari adik ayah. Ada juga inanguda marpariban (Lk/Pr terhadap Pr)
94 Inang tua Isteri dari abang ayah. Juga inangtua marpariban (Lk/Pr terhadap Pr)
95 Inanta Ibu, sebutan hormat untuk perempuan menikah (Lk/Pr terhadap Pr)
96 Inanta Soripada Kaum ibu yang lebih dihormati dalam acara (Lk/Pr terhadap Pr)
97 Indik-indik Cucu dari cucu perempuan (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
98 Iboto Kakak/Adik perempuan sendiri atau serupa marga (Lk terhadap Pr atau Pr terhadap Lk)
99 Ito Sapaan pertama untuk Lk/Pr (sebaya) (Lk terhadap Pr atau Pr terhadap Lk)
100 Ito Kakak/Adik perempuan sendiri atau serupa marga (Lk terhadap Pr atau Pr terhadap Lk)
101 Ito Anak gadis Amang boru/namboru (Lk terhadap Pr)
102 Ito Anak Lk tulang (Pr terhadap Lk)
103 Iba Aku, saya (Lk/Pr)
104 Jolma Manusia, orang lain (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
105 Jolmana Istrinya (Lk/Pr terhadap Pr)
106 Jolmaku Istriku (Lk terhadap Pr)
107 Lae Tutur sapa awal perkenalan (Lk terhadap Lk)
108 Lae Tutur sapa anak laki-laki tulang dengan kita (lk) (Lk terhadap Lk)
109 Lae Suami dari kakak/adik kita sendiri (lk) (Lk terhadap Lk)
110 Lae Anak laki-laki dari namboru kita (lk) (Lk terhadap Lk)
111 Maen Anak perempuan dari hula-hula (Lk/Pr terhadap Pr)
112 Marsada inangboru Abang/Kakak adik karena ibu kita kakak-adik (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
113 Namboru Kakak/adik dari ayah (Lk/Pr terhadap Pr)
114 Nantulang Isteri Tulang (Lk/Pr terhadap Pr)
115 Nantulang Mertua dari adik kita laki-laki.
116 Nantulang Mangulahi Cucu terhadap mertua Pr (Lk/Pr terhadap Lk)
117 Nasida Dia/mereka, orang yang dihormati (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
118 Nasida, halak-nasida Disebutkan oleh (lk) atau (pr) amat dihormati karena berpantangan (Lk terhadap Pr atau Pr terhadap Lk)
119 Natoras Orangtua kandung (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
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120 Natua-tua Orangtua/ orang dituakan, sebutan hormat (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
121 Nini Anak dari cucu laki-laki (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
122 Nono Anak dari cucu perempuan kita (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
123 Ompung Ayah dari bapak kita (Lk/Pr terhadap Lk)
124 Ompung suhut Ayah/ibu dari bapak kita (Lk/Pr terhadap Lk)
125 Ompung bao Orangtua dari ibu kandung kita (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
126 Ompung boru Ibu dari ayah (Lk/Pr terhadap Pr)
127 Ompung doli Ayah dari bapak kita (Lk/Pr terhadap Lk)
128 Ondok-ondok Cucu dari cucu laki-laki kita (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
129 Pahompu Cucu, anak-anak dari semua anak kita (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
130 Paidua ni suhut Orang kedua pemilik hajatan (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
131 Pamarai Abang/adik dari suhut utama, orang kedua (Lk/Pr terhadap Lk)
132 Paramaan Anak (lk) dari hula-hula kita (Lk/Pr terhadap Lk)
133 Parboruon Semua kelompok namboru atau menantu (lk) kita (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
134 Pardijabu. Isteri (Lk terhadap Pr)
135 Pargellengon Tingkatan anak secara umum (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
136 Pariban Abang-adik karena isteri juga kakak-beradik (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
137 Pariban Semua anak prp dari tulang (Lk terhadap Laki)
138 Pariban Anak prp dari pariban mertua prp (Lk terhadap Pr)
139 Parrajaon Semua kelompok dari hula-hula dan tulang kita (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
140 Parsonduk bolon Isteri (Lk terhadap Pr)
141 Parumaen Mantu prp/ istri dari anak (Lk/Pr terhadap Pr)
142 Pinaribot Sebutan hormat kepada wanita dalam acara (Lk/Pr terhadap Pr)
143 Rorobot Tulang isteri (bukan narobot) (Lk terhadap Lk)
144 Simandokhon Iboto, kakak atau adik lk.
145 Simatua boru Mertua (Pr) (Lk/Pr terhadap Pr)
146 Simatua doli Mertua (Lk) (Lk/Pr terhadap Lk)
147 Simolohon Iboto, kakak atau adik lk.
148 Sinonduk Suami (Pr terhadap Lk)
149 Suhut Pemilik hajatan (Lk/Pr terhadap Lk/Pr)
150 Tulang Abang atau adik lk dari ibu kita (Lk/Pr terhadap Lk)
151 Tulang Mertua Lk dari abang/adik kita (Lk/Pr terhadap Lk)
152 Tulang mangulaki Mertua Lk ayah (Lk/Pr terhadap Lk)
153 Tulang mangulaki Cucu terhadap mertua Lk (Lk/Pr terhadap Lk)
154 Tulang naposo Paraman yang sudah kawin (Lk terhadap Lk)
155 Tulang Ni Hela Tulang dari menantu laki-laki (Lk/Pr terhadap Lk)
156 Tulang rorobot Tulang isteri (bukan narobot) (Lk terhadap Lk)
157 Tunggane Abang/adik (lk) dari isteri (Lk terhadap Lk)
158 Tunggane Anak laki-laki dari tulang  (Lk terhadap Lk)
159 Tunggane boru Istri (Lk terhadap Pr)
160 Tunggane doli Suami (Pr terhadap Lk)
161 Tunggane huta Raja dalam sebuah huta, kelompok pendiri huta (Lk terhadap Lk)



Maridup Hutauruk

Oleh Maridup Hutauruk untuk Naipospos Online di http://www.naipospos.com

6

Patokan Sikap Bertutursapa

Sedemikian banyaknya predikat yang memungkinkan melekat pada seorang Batak, baik sebagai
laki-laki atau perempuan, sehingga seorang Batak tidak boleh melepaskan diri dari sikap
bersopansantun dalam bertutursapa dengan orang lain diluar dirinya. Setiap predikat yang
dipaparkan di atas merupakan patokan spesifik untuk bersikap dalam berkomunikasi dengan
orang lain. Namun secara umum sikap tersebut dikelompokkan dalam tiga hirarki yang
difahamkan oleh Bangsa Batak sebagai falsafah kehidupannya di dalam sistim kekerabatan yang
disebut Dalihan Natolu, atau yang didefinisikan sebagai tiga kelompok kekerabatan Dongan
Tubu – Hulahula – Boru.

Dalam kelompok kekerabatan Dongan Tubu, secara filosofis disebutkan ‘manat mardongan tubu’
yang diartikan ‘harus ada keperdulian terhadap saudara semarga’. Nilai filosofis manat
mardongan tubu sering diterjemahkan dengan pengartian ‘berhati-hati’ yang diambil dari kata
‘manat = hati-hati’, sehingga dalam praktek kehidupan sehari-hari diantara yang mardongan
tubu (saudara semarga) menjadi terpaku dalam kehatihatian untuk berkomunikasi terhadap teman
semarga, padahal makna yang terkandung secara filosofis adalah ‘care = perduli; bukan
‘becareful = awas, hati-hati’. Mungkin cekokan pengartian yang salah ini mengakibatkan
komunikasi diantara saudara semarga menjadi seolah menjaga jarak, yang seharusnya interaktif.
Olehkarena itu predikat bertutursapa diantara saudara semarga terlihat kurang ‘friendly used’.

Dalam kelompok kekerabatan Hula-hula, secara filosofis disebutkan ‘somba marhula-hula’ yang
diartikan ‘bersikap sembah raja terhadap hula-hula’. Nilai folosofis somba marhula-hula sering
pula diterjemahkan secara salah, dan secara sigap ditangkap oleh orang-orang dari kalangan
agamais sebagai tuduhan menduakan Tuhan, dimana Hula-hula dianggap sebagai saingan Tuhan.
Kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh kalangan agamais itu untuk memojokkan kultur Bangsa
Batak kearah pandangan paganisme sebagai pemujaan leluhur. Dengan sendirinya mempengaruhi
banyak kalangan di komunitas Batak menghilangkan sikap bertutursapa kepada kelompok Hula-
hula yang seharusnya bersikap sembah raja. Lalu predikat untuk kelompok Hula-hula menjadi
cenderung disamaratakan atas pandangan ‘manusia itu sama dihadapan Tuhan’.

Dalam kelompok kekerabatan Boru, secara filosofis disebutkan ‘elek marboru’ yang diartikan
‘bersikap pengayoman’. Nilai filosofis elek marboru sering pula disikapi sebagai tuntutan untuk
bersikap sembah raja oleh kelompok kekerabatan boru kepada Dongan Tubu. Padahal sikap yang
seharusnya ditunjukkan oleh Dongan Tubu adalah pengayoman, bukan tuntutan, karena dengan
sendirinya tanpa ada tuntutanpun bahwa kelompok kekerabatan boru sudah dengan sendirinya
membawakan sikap sembah raja, dan bukan karena tuntutan untuk bersikap demikian. Oleh
karena itu, kelompok kekerabatan boru akan cenderung bersikap menghindar menjaga jarak,
karena dalam lingkaran yang simultan merekapun punya posisi yang sama sebagai hula-hula.
Kerenggangan jarak komunikatif antara Hula-hula dan boru dengan sendirinya merubah sikap
bertutursapa, lalu predikat dongan tubu sebagai hula-hula terhadap boru, kurang kental dalam
gerak-tubuh dan mimik dalam bertutursapa.
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Demikianlah pengelompokan predikat dalam bertutursapa dalam sistim kekerabatan Dalihan
Natolu. Konsep kekerabatan Dalihan Natolu memang tidak dipaparkan secara detail dalam
bahasan ini, yang dikhususkan untuk menyampaikan nilai-nilai bertutursapa pada komunitas
Batak.

Sikap Generasi Muda Dalam Bertutursapa

Generasi muda tentu dipentingkan sebagai penyambung segala sesuatu yang berkaitan dengan
nilai-nilai yang dianut secara alami oleh sebuah komunitas. Kita tidak mempermasalahkan
tentang definisi generasi muda dalam bentuk kelompok-kelompok umur, akan tetapi dalam
konteks kultur Batak, generasi muda sering digambarkan sebagai generasi yang baru memasuki
jenjang perkawinan secara adat.

Generasi muda dalam konteks kultur Batak akan selalu berada pada posisi ‘bagai telur diujung
tanduk’. Generasi muda Batak pada jaman moderen sekarang, terutama yang berada diluar
bonapasogit (kampung halaman), berada pada posisi pola pikir alternatif dengan mindset-nya
merasa punya hak untuk memilih, sementara dalam kultur Batak, hal hak untuk memilih tidak
berlaku, melainkan suatu keharusan yang alami untuk ikut terlibat dalam komunitas yang
menerapkan kultur-kultur tradisionalnya. Mengapa demikian?

Ada kelemahan yang mendasar dalam pelaksanaan tatanan adat istiadat Batak, terutama setelah
masuknya agama-agama impor dan dianut secara kerubutan oleh komunitas Batak. Banyak
prosesi adat istiadat yang terpotong di awal-awal tahap-tahap kehidupan seseorang insan Batak,
sehingga pada saat seseorang sudah harus terlibat dalam prosesi adat-istiadat utama, seorang
generasi muda Batak seolah berada ditengah lautan yang tidak terlihat olehnya dimana daratan,
sehingga pula seseorang tersebut tidak tau harus memulai dari mana mulai bergerak untuk
menjejakkan kakinya di daratan kultur Batak.

Seorang generasi muda pada masa memasuki jenjang perkawinan secara adat, banyak yang
merasa shock bila harus mengalami prosesi adat yang sedemikian panjangnya, sementara dianya
dari sejak masa kecil belum pernah merasakan atau mengalami pelaksanaan prosesi adat hingga
tiba masa jenjang perkawinan. Ada pandangan pada generasi muda yang berasumsi bahwa
prosesi adat adalah sesuatu hal yang samasekali tidak berguna menurut mereka, tak dapat
disalahkan karena mereka sejak awal memang tak tersentuh dengan kultur adat Batak, yang
seharusnya sudah dialaminya sejak dianya berada dalam kandungan, sejak lahir, masa kanak-
kanak, dan seterusnya.

Ketidakpernahan mengalami dan menjalani kultur adat semasa muda, mengakibatkan minimnya
interaksi hubungan kekerabatan dalam dirinya. Pengenalan persaudaraan yang beragam tidak
pernah dialaminya, sehingga dia tidak akan pernah mengenal bahwa dirinya sebagai seorang
Batak yang memiliki sekitar seratusan predikat yang melekat sebagai modal untuk bertutursapa
dengan orang lain di komunitas Batak. Yang muncul adalah kata-kata menyederhanakan
semuanya, menerapkan jalan-jalan pintas, membawakan standar dari luar kultur kedalam kultur
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Batak, yang dikenalnya hanya sebatas kulit membalut tulang. Tergambarlah komunitas Batak
sebagai image kasar, keras kepala, bebal, cavemen, jeruk makan jeruk, sesama supir angkot
saling mendahului, dan lain-lain. Bahkan tak jarang komunikasipun berwujud kompensasi sosial,
mengalir deras dengan kata-kata sakti: arroa, adong karupuk, asa huropuk; dan yang muncul,
otak-encer berganti menjadi otot dan urat leher.

Kaidah-kaidah Tutursapa Diantara Keturunan Naipospos

Generasi Tua keturunan marga-marga Naipospos sudah harus menjadi tertuduh sebagai sumber
kebutaan nilai-nilai luhur para leluhurnya apabila pada generasi muda keturunan Naipospos
sekarang ini mengalami kegamangan dan kebingungan dalam bertutursapa kepada saudaranya
sedarah yang berlainan marga. Generasi yang belum cukup tua, tetapi sudah terbekali
kematangan berpikir, serta mapan dalam pemahaman dan praktek habatakon, juga harus menjadi
tertuduh sebagai penghilang nilai-nilai luhur leluhurnya.

Memang sungguh sulit untuk menyampaikan pesan moral yang pernah didengungkan oleh
tingkat leluhur keturunan Naipospos terutama kepada generasi yang sekarang ini yang sedang
menikmati kehidupan modernisasi. Sementara tingkat leluhur terdahulu, boleh jadi menyatukan
niat yang luhur untuk membuat pesan moral kepada keturunannya masing-masing, agar masa
yang ditinggalkan oleh mereka menjadi modal kebersamaan bagi keturunan Naipospos
menghadapi tantangan jaman.

Apa yang terjadi pada keturunan Naipospos yang sudah memuliakan marganya masing-masing?
Dengan gampang, kita harus jujur mengatakan bahwa ada komunikasi yang stagnan. Mengapa
komunikasi menjadi stagnan? Dengan jujur pula kita harus mengakui bahwa keturunan
Naipospos sudah berhasil memuliakan marganya masing-masing, sehingga keturunan Naipospos
yang sudah melahirkan marga-marga itu secara nyata sebenarnya tidak perlu lagi memiliki wadah
yang bernaung dalam nama Naipospos. Apa benar wadah Naipospos yang menaungi marga-
marga keturunannya memang sudah tidak diperlukan lagi? Untuk menjawab ini sebenarnya
bergantung pada rumput yang bergoyang.

Rumput yang bergoyang dapat diartikan kearah mana kebutuhan atau kepentingan adanya wadah
Naipospos. Kalau angin bertiup dari barat maka rumput akan bergoyang condong ke timur,
demikian sebaliknya dan selanjutnya. Kalau memang diperlukan sebuah wadah yang bernaung
menamai Naipospos, maka yang diperlukan adalah adanya motifasi untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang ada pada keturunan Naipospos. Lalu apa rupanya yang menjadi masalah
dialami oleh keturunan Naipospos jaman sekarang ini? Salah satunya adalah tutursapa diantara
keturunan Naipospos, terutama pada generasi muda yang mendapat warisan kebingungan,
kegamangan, ketidaktauan, kemasabodohan, ketidakperdulian, kemunafikan dari orang-orang tua
yang mulai menganggap bahwa hal-hal kultur leluhur bukanlah sebuah kearifan yang mampu
memposisikan keturunannya dikemudian hari menjadi manusia-manusia kesatria.
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Pada tahun 1933 tercatat bahwa para raja-raja dari marga-marga keturunan Naipospos
mengadakan hajatan besar di Sipoholon yang dinamakan ‘Partangiangan Luhuian Bolon’ pada
tanggal 15 Maret 1933. Kita sekarang ini tidak tau persis apakah hajatan itu bermotifasi untuk
unjuk gigi kepada marga-marga lain di kawasan sekitar Sipoholon, atau memang ada pesan moral
yang mereka sampaikan kepada keturunannya.

Diriwayatkan oleh para tetua terdahulu yang tertangkap oleh telinga dan diaminkan oleh hati
nurani bahwa ada pesan moral yang sangat elegan untuk diterapkan oleh keturunan Naipospos,
berkaitan dengan bentuk-bentuk tutursapa diantara komunitas keturunan Naipospos. Pesan moral
yang diriwayatkan tersebut sedemikian elegannya sehingga pada dasarnya generasi muda
sekarang tidak lagi perlu mempersoalkan tentang kesemrawutan partuturan diantara keturunan
Naipospos. Sedemikian cerdiknya tetua marga-marga Naipospos terdahulu sehingga mampu
merumuskan  hal yang oleh generasi sekarang dianggap sepele, namun sebenarnya ada nilai-nilai
kearifan yang sangat tinggi di dalamnya.

Bentuk-bentuk bertutursapa diantara marga-marga keturunan Naipospos merupakan satu contoh
yang unik di masyarakat Bangsa Batak, dan kalaulah para marga-marga keturunan Naipospos
mampu menterjemahkan rumusan yang diwariskan oleh leluhur tersebut kepada generasi
sekarang, dan mempraktekkannya secara konsekwen, maka niscaya marga-marga keturunan
Naipospos menjadi marga-marga yang mulia diantara komunitasnya sendiri dan bahkan di
komunitas Batak secara keseluruhan.

Ada tiga patokan dasar utama yang harus dipahami oleh marga-marga keturunan Naipospos
yang selaras dengan pesan-pesan moral yang disampaikan oleh leluhur, yaitu:

1. Naipospos dipandang sebagai wujud pemersatu diantara marga-marga utama keturunannya
(Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Situmeang, Lumbanbatu, Banjarnahor,
Lumbangaol), terlepas dari marga-marga lainnya yang terbentuk sebagai marga sabungan-
nya. Saya tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan kehendak mengatur urutan marga-
marga yang saya tuliskan diatas, tetapi harus dimaklumi bahwa saya yang asal Sipoholon
harus difahamkan bahwa iklim Sipoholon melekat di tubuh saya walaupun pikiran saya tidak
mempersoalkan urutan marga-marga yang saya tuliskan di atas.

2. Harus saling mengakui bahwa ada pengelompokan marga-marga yang berwujud pada
munculnya dua toga plus Sibagariang. Dua toga plus Sibagariang harus secara jelas difahami
sebagai pengelompokan yang bukan untuk menjerumuskan kepada jurang perbedaan, akan
tetapi sesungguhnya untuk memetakan parameter-parameter sebagai rujukan, sehingga
memungkinkan rumusan elegan yang dikemukakan oleh tetua marga-marga keturunan
Naipospos di tahun 1933 kita hormati sebagai kesepakatan yang dilandasi atas doa (tonggo-
tonggo) yang tulus kepada yang maha kuasa Mulajadi Nabolon (pada masa itu masih
sebagai istilah umum untuk pemujaan kepada Tuhan). Pada saatnya nanti, penulis akan
menerbitkan tonggo-tonggo yang dimaksud, dimana tonggo-tonggo tersebut dipanjatkan
kepada Mulajadi Nabolon oleh Raja Ihutan – Ompu ni Halto Lumbanbatu dari Negri
Sionom Hudon – Parlilitan.
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Pada masa setelah Ulaon Luhutan Bolon di tahun 1933, ada kesan bahwa Sibagariang masuk
dalam pengelompokan Toga Sipoholon, tetapi pada hakekatnya mereka berdiri sendiri
sebagai Siabangan untuk dua toga yang terbentuk yaitu Toga Sipoholon dan Toga Marbun.
Wujud nyata dari munculnya pengelompokan dua toga adalah adanya kesepahaman bersama
dalam bentuk padan (sumpah janji) diantara dua toga. Apabila kita harus saling ngotot dan
ngoyo untuk mengatakan pengelompokan marga-marga yang menjadi toga adalah sebagai
generasi anak dari Naipospos seperti dalam tarombo yang banyak beredar, apakah diantara
kita tidak sedang memunculkan kenistaan yang menghilangkan Sibagariang dari Tarombo
Naipospos? (catatan ini belum memasukkan paparan sejarah Naipospos berdasarkan
hasandaran yang ditulis oleh Rosa br. Sinaga dalam komentar interaktif di situs ini).

3. Harus difahami bahwa tujuh marga-marga keturunan Naipospos merupakan kemuliaan
marga yang secara tulus dan konsekwen harus dijunjung oleh keturunannya masing-masing.
Dalam hal ini bukan dimaksudkan untuk menganulir pemakaian marga Naipospos dan marga
Marbun yang secara turun temurun sudah dipakai oleh keturunan Naipospos yang berlatar
belakang sejarah masing-masing keturunannya. Penyebaran keturunan Naipospos ke
berbagai penjuru Tanah Batak sebelum terbentuknya pengelompokan dalam bentuk toga,
mensyahkan mereka tetap menggunakan nama leluhurnya sebagai keturunan Raja
Naipospos, dan marga-marga lainpun mengakuinya sebagai nama dinasti yang kemudian
menjadi marga.  Penggunaan Marbun sebagai marga mengesankan keingkaran akan adanya
padan, terutama saat bertutursapa antar sesama keturunan Naipospos. Bukankah
keturunannya sudah memuliakan marganya masing-masing? Bukankah terbentuknya marga-
marga mengartikan pembukaan sekat-sekat larangan perkawinan sedarah? Nyatanya marga-
marga keturunan Naipospos sudah saling marsibuatan dalam wujud perkawinan antar
marga, kecuali yang diikat oleh padan.

Apabila kita sudah mampu untuk memaknai patokan dasar utama yang disebutkan di atas, maka
akan terbuka akal-pikiran dan hati nurani untuk mengakui bentuk-bentuk tutursapa dalam
partuturan marga-marga keturunan Naipospos sekarang ini. Kita akan terhindar dari sikap
menyepelekan tonggo-tonggo, padan, dan kemuliaan marga, dengan mengambil jalan pintas
partuturan yang disederhanakan. Bila ini yang terjadi maka seratusan predikat yang melekat
kepada seorang insan Batak akan menjadi identitas diri yang dapat dibanggakannya dalam wujud
bersikap dan berperilaku melalui budaya bertutursapa, khususnya antar sesama keturunan
Naipospos dan secara umum pada komunitas Bangsa Batak.

Praktek Bertutursapa Diantara Marga-marga Keturunan Naipospos

Pemaparan ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah berdasarkan tiga patokan dasar di atas.
Apabila pemaparan di atas dapat diterima maka layaklah bentuk-bentuk bertutursapa diantara
marga-marga keturunan Naipospos dipraktekkan seperti disebutkan berikut ini:
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I. Naipospos dan Marbun dikenal sebagai marga.

Keturunan Naipospos yang memakai marga Naipospos dan marga Marbun sampai sekarang
ini tetaplah sebagai marga yang sudah dibawakan secara turun temurun dari nenek-moyang
yang dulunya memang masih menggunakan nama ini sebagai identitas keturunan. Namun
keturunan Naipospos yang masih membawakan marga Naipospos dan marga Marbun ini
tetap saja mereka mengenal identitas lain sebagai keturunan marga-marga yang lebih umum
dikenal seperti  Naipospos (Sibagariang, Hutauruk, Simanungkalit, Hutauruk, dan lain
sebagainya) dan Marbun (Lumbanbatu, Banjarnahor, Lumbangaol). Apabila marga
Naipospos dan marga Marbun yang sudah dibawakannya berkaitan dengan administrasi
pemerintahan sebagai identitas pribadi maka marga tersebut akan tetap tersemat sebagai
identitas diri secara umum. Lain halnya bila ada saat yang menurut mereka penting untuk
menggunakan marga yang sudah berkembang digunakan diluar marga induk tersebut, maka
sejak dini sudah menyematkan nama marga tersebut sebagai identitas diri di catatan
pemerintahan pada keturunannya.

Dalam hal bertutursapa diantara keturunan Naipospos yang menggunakan marga
Naipospos dan/atau marga Marbun sudah semestinya ada konfirmasi lebih lanjut untuk
menjelaskan yang lebih spesifik, misalnya: Naipospos-Sibagariang, Naipospos Hutauruk,
dan seterusnya. Atau untuk marga Marbun akan ada juga penjelasan yang lebih spesifik,
semisal: Marbun-Lumbanbatu, Marbun-Banjarnahor, Marbun-Lumbangaol. Apabila
pengidentitasan diri yang menggunakan marga induk ini tidak terlalu merepotkan berkaitan
dengan bertutursapa antar sesama keturunan Naipospos, maka hal ini adalah sah saja
berlaku selamanya.

II. Nama Kelompok Toga Sebagai Pengenalan Diri

Nama Kelompok Toga sebagai pengenalan diri lazimnya berlaku dalam bentuk hajatan
(ulaon adat). Ada daerah-daerah (wilayah) dimana komunitas marga-marga keturunan
Naipospos masih bersatu dalam dua kelompok toga, seperti Toga Sipoholon dan Toga
Marbun, menerapkan hajatan yang disebut sisada-ulaon, dan biasanya komunitas marga-
marga dari dua kelompok toga ini masih terbatas dalam jumlah jiwa. Dalam bentuk
perkumpulan marga, mereka juga menamakan diri sebagai Punguan Toga Naipospos
dengan maksud agar komunitas satu-satu marga keturunan Naipospos yang jumlahnya
sedikit menjadi terakomodir di dalam satu punguan.

Dalam hal bertutursapa diantara dua toga dalam sebuah ulaon adat seperti ini, maka akan
berlaku partuturan diantara dua toga ini sebagai berikut:

1. Dalam suatu pelaksanaan adat batak yang dilaksanakan oleh salah satu marga dari salah
satu toga, maka berlakulah tutursapa bahwa marga-marga yang diundang oleh
hasuhutan dari toga lainnya akan menjadi haha ni hasuhuton, dan suhut sihabolonan
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menjadi siampudan. Misalnya: Seseorang dari marga Hutauruk mengadakan Ulaon
Adat Batak yang mengundang Toga Marbun dalam konteks sisada-ulaon, maka marga-
marga dari Toga Marbun akan menjadi haha ni hasuhuton, sementara marga-marga
dari Toga Sipoholon menjadi hasuhuton. Dalam hal ini marga-marga Toga Marbun
menjadi sihahaan dari marga-marga Toga Sipoholon, dan panjouon ni jambar bukan
mengatasnamakan marga seperti Marbun, Lumbanbatu, Banjarnahor, dan Lumbangaol,
akan tetapi dengan menyebutkan haha ni hasuhuton Toga Marbun.

2. Dalam hal hubungan kekeluargaan (sama-sama sudah menikah). Apabila ada
kunjungan kekeluargaan (saling kunjung), maka berlaku bertutursapa bahwa yang
mengunjungi menjadi sianggian, sementara yang dikunjungi (pemilik rumah) menjadi
sihahaan. Hal ini dimungkinkan apabila keluarga yang mengunjungi karena sesuatu hal
harus menginap dan tentu saja akan menggunakan fasilitas rumah, sehingga akan
terhindar dari kesan namarsubang (berpantang) antara kakak beradik yang bersaudara.
Hubungan kekeluargaan ini tetap mengemukakan toga sebagai identitas diri, dan bukan
marga.

3. Untuk bertutursapa dalam suatu bentuk jumpa secara umum maka tingkatan nomor
generasi tidak diberlakukan lagi dan bertutursapa yang berlaku adalah:
a. Berumur lebih tua menjadi sihahaan (abang)
b. Berumur sepantar dengan orang tua kita (amang)
c. Naposo (belum nikah)  terhadap yang sudah menikah (haha = abang)

III. Bertutursapa Berdasarkan Padan

Terlepas dari cerita dibalik terjadinya padan antara marga-marga dari Toga Sipoholon dan
Toga Marbun, bahwa boleh dikata semua marga-marga keturunan Naipospos mengakui
adanya padan diantara marga-marga ini. Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu
nodok ni uhum, toguan nidok ni padan. Umpasa ini menyiratkan bahwa demikian
pentingnya makna dari padan (sumpah janji), marpadan (bersumpah janji). Kalau kita
masih mau mengakui bahwa padan adalah salah satu media pengikat persaudaraan diantara
marga-marga keturunan Naipospos, maka pola bertutursapa diantara marga-marga
keturunan Naipospos juga menjadi perlu dipraktekkan secara jujur dan konsekwen.

Disebutkan bahwa marga Hutauruk marpadan dengan marga Lumbanbatu, marga
Simanungkalit marpadan dengan marga Banjarnahor, marga Situmeang marpadan dengan
marga Lumbangaol, dimana marga-marga yang saling marpadan ini disebutkan sebagai
kakak beradik dan tidak saling kawin-mawin. Dalam konteks Naipospos, Toga Sipoholon,
Toga Marbun sebagai parsadaan ni marga-marga, tentu urutan marga-marga yang kakak-
beradik memiliki urutan sesuai konteksnya. Dari Toga Sipoholon, marga Hutauruk
memanggil adik kepada marga Simanungkalit dan marga Situmeang, dan marga
Simanungkalit memanggil adik kepada marga Situmeang. Sama halnya dari Toga Marbun
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bahwa marga Lumbanbatu memanggil adik kepada marga Banjarnahor dan marga
Lumbangaol, dan marga Banjarnahor memanggil adik kepada marga Lumbangaol. Marga
Sibagariang mendapat posisi sebagai haha (abang) dari kedua toga yaitu Toga Sipoholon
dan Toga Marbun atau enam marga dari dua toga yang dimaksudkan.

Dari sudut pandang parpadanan ini maka berlakulah bentuk-bentuk bertutursapa sebagai
berikut:

1. Marga Hutauruk dengan marga Lumbanbatu sebagai kakak-beradik akan berlaku
tutursapa seperti yang dijelaskan pada butir-II-2, 3 (a,b,c).
a) Sebaya: Hutauruk (ampara) ) <---> Lumbanbatu (ampara)
b) Sebaya: Hutauruk/naposo (adik) <---> Lumbanbatu/kawin (abang)
c) Sebaya: Hutauruk/kawin (abang) <---> Lumbanbatu/naposo (adik)
d) Sebaya usia ayah: Hutauruk (amangtua) <---> Lumbanbatu (amangtua)

2. Marga Hutauruk dengan marga Banjarnahor dan marga Lumbangaol, sebagai adik
kandung dari marga Lumbanbatu. Untuk spesifiknya:
e) Sebaya: Hutauruk (abang) <---> Banjarnahor (adik)
f) Sebaya usia ayah: Hutauruk (Amangtua) <---> Banjarnahor (amanguda)
g) Sebaya: Hutauruk (abang) <---> Lumbangaol (adik)
h) Sebaya usia ayah: Hutauruk (amangtua) <---> Lumbangaol (amanguda)

3. Marga Simanungkalit dengan marga Lumbanbatu:
i) Sebaya: Simanungkalit (adik) <---> Lumbanbatu (abang)
j) Sebaya usia ayah: Simanungkalit (amanguda) <---> Lumbanbatu (amangtua)

4. Marga Simanungkalit dengan marga Banjarnahor: Ref. butir-II-2, 3 (a,b,c)
k) Sebaya: Simanungkalit (ampara) ) <---> Banjarnahor (ampara)
l) Sebaya: Simanungkalit /naposo (adik) <---> Banjarnahor/kawin (abang)
m) Sebaya: Simanungkalit /kawin (abang) <---> Banjarnahor/naposo (adik)
n) Sebaya usia ayah: Hutauruk (amangtua) <---> Banjarnahor (amangtua)

5. Marga Situmeang dengan marga Lumbanbatu dan Banjarnahor:
o) Sebaya: Situmeang (adik) <---> Lumbanbatu (abang)
p) Sebaya usia ayah: Situmeang (amanguda) <---> Lumbanbatu (amangtua)
q) Sebaya: Situmeang (adik) <---> Banjarnahor (abang)
r) Sebaya usia ayah: Situmeang (amanguda) <---> Banjarnahor (amangtua)

6. Marga Situmeang dengan marga Lumbangaol: Ref. butir-II-2, 3 (a,b,c)
s) Sebaya: Situmeang (ampara) ) <---> Lumbangaol (ampara)
t) Sebaya: Situmeang /naposo (adik) <---> Lumbangaol /kawin (abang)
u) Sebaya: Situmeang /kawin (abang) <---> Lumbangaol /naposo (adik)
v) Sebaya usia ayah: Situmeang (amangtua) <---> Lumbangaol (amangtua)
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7. Marga Sibagariang dengan enam marga lainnya:
w) Sebaya: Sibagariang (abang) <---> Hutauruk/Lumbanbatu (adik)
x) Sebaya: Sibagariang (abang) <---> Simanungkalit/Banjarnahor (adik)
y) Sebaya: Sibagariang (abang) <---> Situmeang/Lumbangaol (adik)
z) Sebaya usia ayah: Sibagariang(amangtua) <---> Hutauruk/Lumbanbatu (amanguda)
aa) Sebaya usia ayah: Sibagariang(amangtua) <--->

Simanungkalit/Banjarnahor(amanguda)
bb)Sebaya usia ayah: Sibagariang(amangtua) <---> Situmeang/Lumbangaol (amanguda)

IV. Bertutursapa Berdasarkan Kemuliaan Marga

Marga-marga keturunan Naipospos juga sudah memuliakan masing-masing marganya
sehingga dari sudut pandang habatakon, semua marga-marga keturunan Naipospos
dipandang sebagai marga-marga yang memiliki kesetaraan satu sama lainnya, juga setara
dengan marga-marga Batak lainnya, kecuali karena diikat oleh padan. Oleh karena itu pula
marga-marga ini sudah melepaskan diri dari sekat-sekat larangan kawin-mawin kecuali
yang masih diikat oleh padan.

Diantara marga-marga keturunan Naipospos seperti diantara kelompok Toga Sipoholon dan
marga Sibagariang, termasuk diantara kelompok marga Toga Marbun atau antar kelompok
toga, sudah membuka sekat-sekat larangan dalam perkawinan, kecuali yang dibatasi adanya
padan. Oleh karena itu, diantara marga-marga keturunan Naipospos, masing-masing
memungkinkan berada dalam posisi yang silih berganti di sistim kekerabatan Dalihan
Natolu yang marhula-marboru.

Bertutursapa berdasarkan kemuliaan marga diantara marga-marga keturunan Naipospos
akan mencakup banyak predikat pada seorang keturunan Naipospos, seperti sebutan untuk
predikat tidak lagi hanya terbatas kepada tutur segaris seperti Anggi, Angkang, Bapauda,
Bapatua, dan lain-lain, tetapi berkembang menjadi predikat Tulang, Tunggane, Lae, Amang
Naposo, Pariban, Amang boru, dan lain-lain.

Bertutursapa normatif yang dikenal secara universal diantara bangsa-bangsa yang ada di dunia
ini tidak mesti menggunakan bahasa masing-masing. Gerak tubuh dan mimik dapat mewakili
cara bertutur yang dapat disampaikan dan diterima dengan pemahaman yang sama, walaupun
bertutur itu terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa dan bahasa. Tertawa, senyum,
menangis, meringis, geram, dan lain-lain merupakan cara bertutur yang diwakili oleh gerak
tubuh dan mimik, dan terekam oleh orang lain secara langsung. Tetapi bahasa dapat mewakili
cara bertutursapa yang difahami oleh komunitas dengan satu bahasa tertentu yang difahami
bersama, dan melalui bertutursapa ini, yang menangkap sapaan itu dapat menggambarkan gerak
tubuh dan mimik yang menyampaikannya, maka terjadilah komunikasi yang dimaksudkan oleh
sipenyampai bermakna sama oleh yang menerima.
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Apabila antara sipenyampai dan sipenerima tidak mampu memberi dan menangkap makna yang
sama, tentu ada sesuatu yang salah, dan biasanya adalah karena penggunaan bahasa bertutursapa
yang tidak pas penempatannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada komunitas interaktif di Naipospos Online
yang telah menggunakan predikat bertutursapa yang melekat pada dirinya dalam menyampaikan
maksud dan tujuan melalui apapun yang tertulis oleh dirinya di situs ini. Mudah-mudahan apa
yang disampaikan dan apa yang diterima oleh orang lain mempunyai makna yang sama, sehingga
siapapun dapat menilainya berdasarkan predikat bertutursapa yang dikenal oleh Bangsa Batak.
Maka saya, kau, dia, kami, kamu, mereka, dapat saling menilai diri sendiri dan orang lain diluar
dirinya.

Catatan:
1. Naipospos Online sebenarnya sudah pas menjadi media komunikasi diantara keturunan Naipospos tanpa harus

menganggap diri dirasa ada perbedaan signifikan antara satu sama lainnya. Demikian dicanangkan oleh
administrator situs sejak awal diluncurkannya layanan ini.

2. Dalam perkembangannya, layanan yang diberikan tidak terbatas hanya kepada marga-marga tertentu atau
salah satu toga diantara marga-marga keturunan Naipospos. Kalau kebetulan tulisan-tulisan atau artikel-
artikel banyak ditulis oleh penulis bermarga Lumbangaol, Hutauruk, Sibagariang, bukan berarti situs ini mutlak
didominasi oleh marga-marga tersebut.

3. Kalau tulisan-tulisan yang berbau penjelasan tentang sejarah Naipospos lebih banyak dirilis oleh pribadi-
pribadi yang membawakan marga Sibagariang dan Hutauruk (sampai saat ini), bukan berarti marga-marga ini
ingin mendominasi pengarahan opini menurut versi mereka yang paling benar, apalagi harus dianggap sebagai
pembawa suara-suara dari Toga Sipoholon.

4. Saya penulis, Maridup Hutauruk tidak pernah mengenal secara pribadi siapa Holong Friendus Lumbangaol
(administrator situs ini), dan juga tidak mengenal secara pribadi siapa Ricardo Parulian Sibagariang (Penulis
Artikel), dan juga tidak pernah mengenal secara pribadi siapa Leopold Sibagariang (Penulis Artikel). Penulis,
mengenal Hojot Marluga (Hotman Jonathan Lumbangaol) (Penulis Artikel) secara pribadi karena adanya situs
ini.

5. Penulis ingin mengatakan bahwa komentar-komentar yang muncul diberbagai tulisan, banyak dikesankan
seolah pengelolaan blog/situs ini hanya untuk golongan tertentu saja, bahkan banyak juga yang disampaikan
secara vulgar, keluar dari bahasa bertutursapa yang dikenal dalam budaya Batak.

6. Penulis ada mengelola beberapa blog yang spesific sesuai kategorinya dan Naipospos Online menjadi media
utama bagi saya untuk tulisan-tulisan yang berbau Naipospos. Terkadang ada kesempatan untuk meredam
keinginan untuk tidak memuat tulisan yang berkaitan dengan Naipospos di situs ini, dengan maksud untuk
memberikan kesempatan kepada marga-marga lain untuk membuat karyanya di situs ini, tetapi penantian yang
tidak kunjung tiba membuat penulis secara lancang meluncurkan tulisan-tulisan sehingga seolah terlihat
mendominasi. Mohon maaf apabila hal ini menjadi sikap miris dikalangan keturunan Naipospos yang
membacanya, yang penting bagi saya bahwa informasi yang saya posting adalah dari niatan yang tulus dan
bukan untuk merusak tatanan, dan kalau memang dapat diterima dengan akal sehat, ya syukur dan puji tuhan.

7. HORAS/SYALOM/GBU


