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Abstract— Hiou is a traditional woven cloth, unique 

to the Simalungun tribe in North Sumatra. There are 

several cloth like hiou, such as ulos from Toba region and 

uis from Karo region. Hiou, uis and ulos has the same 

meaning which is simply mean cloth. hiou bulang jobit is 

a traditional woven cloth from Simalungun that is use 

specifically for woman headdress and can only be use by 

a married woman. This kind of woven cloth can only be 

found in Simalungun although a cloth with similar lay 

out can be found in the Toba region, which is the ulos 

ragi idup. This paper aims to analyze the aesthetic of the 

hiou bulang jobit. The focus will be the motifs, the lay out 

and how it is inspired by Simalungun culture, beliefs and 

cosmology. 
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I. LATAR BELAKANG  

Hiou adalah kain tenun tradisional dari daerah 
Simalungun di Sumatra Utara. Selain dari hiou ada kain 
tenun tradisional seperti uis, oles dan ulos yaitu kain 
tenun tradisional dari daerah yang bertetanggaan dengan 
Simalungun. Uis merupakan kain tenun tradisional dari 
daerah Karo, oles dari daerah Pak-pak dan ulos dari 
daerah Toba. Kata hiou dalam bahas Indonesia berarti 
kain, begitu juga dengan arti dari uis, oles dan ulos. 
 

Kain tenun tradisional khas Simalungun ini, beragam 
jenisnya, dapat dibagi menurut cara menggunakannya, 
yaitu di jadikan hiasan kepala, selendang, ikat pinggang 
dan sarung. Hiou Bulang Jobit adalah kain tenun 
tradisional yang digunakan sebagai hiasan kepala. Namun 
penggunaan hiou Bulang Jobit, terbatas untuk wanita 
yang telah menikah saja dan merupakan suatu keharusan 
pada upacara pernikahan mempelai wanita menggunakan 
kain tenun tradisonal ini sebagai hiasan kepala. Oleh 
karena itu wanita yang belum menikah tidak boleh 
mengenakan kain tenun tradisional ini. 
 

Pada upacara pernikahan adat Simalungun, hiou 
Bulang Jobit merupakan objek yang harus digunakan 
pengantin wanita, sehingga kain tenun tradisional ini 
mudah ditemukan di pasaran daerah Simalungun. Maka 
dari itu dapat dikatakan hiou Bulang Jobit, merupakan 
objek yang penting bagi masyarakat Simalungun. 
Menurut Monografi Kebudayaan Suku Batak Simalungun 
di Kabupaten Simalungun (1980), ada jenis lain dari kain 
tenun tradisional yang digunakan sebagai hiasan kepala 

 
yang hanya digunakan oleh Puang Bolon atau permaisuri 
raja, namun sudah tidak ditenun dewasa ini. Hiou Bulang 
Jobit, memiliki persamaan pada pola pembagian motif 
dengan kain tenun tradisional seperti hiou Jongga. 
Seperti hiou Bulang Jobit, hiou Jongga juga hanya boleh 
digunakan wanita, namun penggunaan hiou Jongga 
terbatas pada wanita lanjut usia saja. Pada daerah Toba 
kain tenun yang memiliki pola pembagian seperti hiou 
Bulang Jobit dan hiou Jongga, adalah ulos Pinuncaan 
dan ulos Ragi Idup. 
 

Simalungun pada jaman dahulu sedikit berbeda 
dengan daerah tetangganya. Kata Simalungun sendiri 
baru digunakan pada masa kolonial. Sebelum masa 
kolonial Simalungun dikenal dengan nama Timur Raya, 
hal ini juga berkaitan dengan letaknya yang berada di 
bagian timur Danau Toba. Timur Raya diperintah sebuah 
kerajaan yang bernama Kerajaan Nagur. Kerajaan Nagur 
memiliki sistem kepemimpinan terpusat seperti mandala 
pada kerajaan Hindu maupun Buddha, hal ini yang 
membedakan Simalungun dengan daerah Toba dan Karo. 
Menurut Uli Kozok dalam Sortaman Saragih (2008), 
suku Simalungun lebih dekat dengan suku Mandailing 
yang berbatasan dengan Minang Kabau, jika dilihat dari 
aksara dan penggunaan fonem dalam bahasa daerahnya. 
Dengan kemungkinan kedua suku ini yaitu Simalungun 
dan Mandailing, lebih tua dari suku Karo dan suku Toba 
jika berdasarkan aksara daerah masing-masing. Tetapi 
baik Simalungun, Karo Toba dan Mandailing memiliki 
persamaan dalam konsep kekerabatan yaitu 
menggunakan pembagian tiga. 
 

Pembagian tiga dalam masyarakat pramodern 
Indonesia berkaitan dengan mata pencahariannya yaitu 
berladang, dan dapat dilihat pada kosmologinya yang 
juga terbagi tiga yaitu dunia atas, dunia tengah dan dunia 
bawah (Sumardjo, 2014). Pembagian tiga ini juga tidak 
hanya ditemukan pada kebudayaan Simalungun, Karo 
dan Toba, pada kebudayaan Minang dan Sunda juga 
ditemukan pembagian tiga. Karena pembagian tiga ini 
maka disebut “pola tiga” (Sumardjo, 2014). Tiga pada 
pembagian tiga ini berkonsep completio oppositorum 
yaitu penyatuan dua entitas yang beroposisi dan 
menghasilkan entitas ketiga yang bersifat keduanya. 
Maka diantara atas dan bawah ada tengah, yang di tengah 
memiliki sifat keduanya, karena berada di bawah yang di 
atas dan di atas yang di bawah. 
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Hiou Bulang Jobit, merupakan artefak seni tradisi, 
sehingga nalar yang digunakan dalam penciptaanya 
adalah nalar primordial yaitu pola pikir masyarakat 
pramodern Indonesia. Pola pikir masyarakat pramodern 
Indonesia mengenal ada sesuatu yang wingit dan sakral. 
Maka berbeda dengan pola pikir masyarakat modern 
yang pola pikirnya logis dan empiris, bertolak dari faham 
Aristotelian. Nalar primordial menjadi dasar estetika 
primordial, maka hal yang sakral dan wingit diberikan 
sebuah medium untuk hadir di dunia manusia yaitu 
estetika primordial. Hal yang paradoks sarat dalam 
estetika primordial, seperti penyatuan hal yang sifatnya 
beroposisi. Penyatuan hal dengan sifat yang beroposisi 
ini yang dapat menghadirkan daya-daya transenden. 
Bagaimana paradoks dalam estetika hiou Bulang Jobit 
dan mengapa demikian yang dianalisis dalam penelitian 
ini. 
 

II. TEORI 
 

• Estetika primordial 
Estetika primordial yaitu estetika yang digunakan 

oleh masyarakat pramodern Indonesia. Wacana pada 
estetika ini adalah mitologi dan transenden, yang 
dasarnya adalah religi dan iman. Pemikiran ini didasari 
dengan kepercayaan pada adanya yang tidak ada, bahwa 
yang diatas manusia itu ada serta lingkungan dan mata 
pencahariannya juga turut andil dalam terciptanya pola 
pikir ini. Maka estetika primordial ini dapat kita 
kategorikan menjadi empat pola yaitu, (1) pola dua 
masyarakat pemburu-peramu, (2) pola tiga masyarakat 
peladang, (3) pola empat masyarakat maritim/kepulauan 
dan (4) pola lima masyrakat bersawah. Oleh karena itu 
mentafsirkan objek tradisi yang pada dasarnya diciptakan 
oleh masyrakat yang logikanya adalah mistik dan religi, 
sebaiknya tidak ditafsirkan menggunakan logika 
Aristotelian yang empirik dan rasional.  

• Teori estetika Djelantik 

unsur estetika terdiri dari wujud, bobot dan 
penampilan (Djelantik. 1999). Dalam estetika wujud 
memiliki rupa seperti lukisan dan patung, namun ada 
wujud yang tidak berupa seperti lagu, gending dan 
tembang namun terwujud saat kita mendengarnya. Maka 
wujud adalah kenyataan konkrit maupun abstrak yang 
dapat dipersepsi oleh panca indra (Djelantik, 1999). 
Wujud terdiri dari bentuk dan struktur, dan bentuk paling 
sederhana adalah titik, kumpulan dari titik yang 
teroganisir dapat dikatakan struktur. Selain titik juga ada 
garis, bidang dan ruang. Sekumpulan garis dapat 
membentuk bidang, lalu sekumpulan bidang dapat 
membentuk ruang. Titik, garis, bidang dan ruang adalah 
bentuk-bentuk dasar dalam seni rupa. Struktur adalah 
tatanan atau susunan, yang dimaksud adalah berbagai 
cara elemen-elemen dasar dari artefak atau objek seni 
sehingga dapat membentuk sebuah rupa.  

• Teori Kebudayaan Koentjaraningrat 
Kebudayaan jika dilihat menurut asal katanya,  

kebudayaan berasal dari kata sanskerta yaitu buddhi, 
dalam bahasa indonesia dapat berarti akal atau budi. 
Bertolak dari asal kata buddhi maka budaya dapat kita 
sebut semua yang berkaitan dengan akal dan budi 
(Koentjaraningrat, 1974). Kebudayaan menurut 
Koentjaraningrat memiliki tiga wujud yaitu (1) 
kebudayaan sebagai himpunan dari ide, gagasan, nilai, 
norma, peraturan dan sebagainya, (2) kebudayaan sebagai 
himpunan kegiatan yang berpola pada manusia didalam 
masyarakat, wujud yang kedua berdasarkan wujud 

pertama yang merupakan tata kelakuan, (3) kebudayaan 
sebagai hasil karya manusia yang dapat dicerap oleh 
panca indra, dan dapat merupakan hasil fisik dari 
perbuatan manusia. 
 

III. METODOLOGI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1 Kerangka Teori (Ariokh, 2019) 
 

Dalam penelitian ini, ada tiga teori yang digunakan 
untuk menganalisis yaitu : (1) Estetika Primordial sebagai 
teori utama yang menjadi dasar dari penelitian ini. Teori 
ini digunakan sebagai acuan sebab objek yang diteliti 
adalah karya seni tradisi bukan karya seni modern. (2) 
Teori Estetika Djelantik digunakan untuk menjelaskan 
unsur-unsur estetik, yaitu wujud, bobot dan penampilan, 
namun karena yang menjadi acuan adalah estetika 
primordial, yang akan dibahas lebih dalam hanya unsur 
wujud dan bobot saja. (3) Teori Kebudayaan 
Koentjaraningrat, teori ini digunakan untuk memetakan 
kebudayaan Simalungun berdasarkan tujuh unsur 
budayanya dan tiga wujud budayanya. Ketiga teori ini 
saling berkesinambungan, dari kesinambungan ini 
disimpulkan estetika dari motif hiou Bulang Jobit dengan 
interpretasi menggunakan metode hermeneutik. 
 

Hermeneutik berasal dari kata hermeneuin yang 
berarti menafsirkan dan hermeneia yang berarti 
penafsiran (Sumaryono. E, 1999). Hermeneutik 
digunakan dalam penelitian ini bertolak dari estetika 
sebagai filsafat bukan estetika sebagai praksis. Karena 
jika memandang estetika dari praksis maka yang dilihat 
adalah dari segi keterampilan pada objek yang di teliti. 
Maka dalam penelitian ini hermeneutika sebagai metode 
interpretasi dari makna yang termafestasi pada objek 
penelitian yaitu kain tenun khas Simalungun. Dan 
penekanan dalam studi hermeneutik adalah penafsir yang 
menginterpretasi harus kembali pada pengalaman 
pencipta objek untuk menemukan maknanya. 
 
A. Batak Simalungun 
 

Simalungun merupakan sebuah kabupaten di Sumatra 
Utara, berada pada 1400 meter diatas permukaan laut. 
Daerah Simalungun memiliki tanah yang subur dan 
iklimnya mendukung pertanian, bahkan ada cerita rakyat 
tentang bagaimana pertama masyarakat Simalungun 
bertani, bahwa pertama kali masyarakat Simalungun 
berladang karena seekor burung anduhur (tekukur) yang 
membawa biji-bijian, dari biji-bijian yang dibawa burung 
tersebut yang mengilhami masyarakat Simalungun untuk 
berladang, maka ada pantangan untuk tidak boleh 
memelihara burung anduhur karena cerita ini. 
 

Nama Simalungun baru digunakan pada masa 
kolonial atau dikenal juga dengan Timoerlanden, pada 
mulanya Simalungun bernama Timur Raya dan berada 
dibawah kekuasaan Kerajaan Nagur Dinasti Damanik. 
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Kerajaan Nagur pertama didirikan oleh Sri Naguraya dari 
Nagore, India Selatan, hal ini dikemukakan oleh Sang  
Naualuh Damanik dalam buku berjudul Kerajaan Siantar, 
tahun 2011. Kerajaan ini berdiri pada masa Kerajaan 
Sriwijaya, dan sempat akan diserang oleh kerajaan 
Singhasari namun tidak jadi, dan pada akhirnya beberapa 
tentara dari Singhasari bermukim dan bercampur bersama 
masyrakat Timur Raya, hal ini yang kemungkinan 
menjadi penyebab ada daerah di Simalungun dinamakan 
Tanoh Djawa. 
 
B. Kebudayaan Simalungun 
 

Kebudayaan Simalungun dapat dipetakan dengan 
membaginya menjadi tujuh unsur kebudayaan yang dari 
poin pertama sampai ke tujuh dapat dikatakan merupakan 
yang paling sulit berubah sampai yang paling mudah 
berubah, berdasarkan teori kebudayaan Koentjaraningrat 
yaitu : 
 

• Sistem Religi dan Upacara keagamaan  

• Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan  

• Sistem pengetahuan  

• Bahasa  

• Kesenian  

• Sistem mata pencaharian hidup  

• Sistem teknologi peralatan 
 

Maka kebudayaan Simalungun dijabarkan dengan 
tujuh unsur budaya seperti berikut : 
 

1) Sistem religi dan upacara keagamaan, sistem 
religi dari kebudayaan Simalungun merupakan 
naturalistik-monistik, yaitu sistem religinya mempercayai 
keberadaan Tuhan yang Maha Esa, tetapi pada upacara 
keagamaan yang Esa tidak terlalu disinggung. Pada 
sistem religi naturalistik monistik kekuatan alam 
dipersonifikasi menjadi wakil Tuhan, maka ciptaan 
Tuhan merupakan bagian dari Tuhan. Maka pada 
kosmologi Simalungun yang mempercayai kosmos 
terbagi menjadi tiga yaitu dunia atas/Nagori Ginjang, 
dunia tengah/Nagori Tongah dan dunia/Nagori Toruh. 
Ketiga dunia ini atur oleh tiga dewa yang bersifat 
tritunggal yang merupakan aspek dari Tuhan yang Maha 
Esa atau Naibata Mula Jadina Bolon. Religi Simalungun 
dinamakan dengan Sipajuh Begu atau pemuja roh, yang 
dipuja oleh masyarakat Simalungun pada masa lampau 
ada dalam dua kategori yaitu Simagot dan Sinumbah. 
Simagot adalah roh leluhur, roh ini berasal dari tondi atau 
roh dari seorang yang meninggal dengan keadaan sayur 
matua, atau telah memiliki anak perempuan dan laki-laki 
juga telah memiliki cucu dari tiap anaknya. Simagot 
bertugas melindungi keturunannya dan dapat dimintai 
bantuan sebagai penghubung kepada Naibata Mula 
Jadina Bolon atau Tuhan yang Maha Esa untuk 
memberikan berkah. Simagot ditakuti oleh masyarakat 
Simalungun karena dapat marah jika keturunannya 
melakukan kesalah dan dapat membeberkan kesalahan 
dan kebohongan yang dilakukan, dengan seorang 
perantara yang dinamakan Sibaso. Selain Simagot adalah 
Sinumbah yaitu benda yang dikeramatkan atau memiliki 
roh. 

  
2) Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan, dalam 

sistem organisasi pada masyarakat Simalungun 
didasarkan pada sistem kekerabatan yang dinamakan 
Tolu Sahundulan, Lima Saodoran yang berarti tiga 
kedudukan dan lima manusia. Tolu Sahundulan membagi 
kerabat menjadi tiga sama seperti pada pembagian tiga 

dunia pada kosmologinya. Dalam Tolu Sahundulun, 
dibagi tiga kedudukan, dengan kedudukan tertinggi 
adalah Tondong yaitu keluarga dari pihak istri dan yang 
berada dibawah tondong adalah Sanina yaitu kerabat satu 
marga dan Anak Boru yaitu keluarga dari pihak suami. 
Maka pada setiap upacara adat yang bertugas menjadi 
supervisor adalah Tondong dan yang mengerjakannya 
adalah Anak Boru. Setelah Tolu Sahundulun ada yang 
dikenal dengan Lima Saodoran, konsep dari Lima 
Saodoran pada dasarnya mirip dengan Mancapat Kelima 
Pancer. Hal ini kemungkinan terpengaruh dari Kerajaan 
Sriwijaya atau Singhasari pada masa Kerajaan Nagur 
yaitu kerajaan dari Timur Raya (Simalungun Sebelum 
masa kolonial). Namun yang paling memungkinkan 
munculnya Lima Saodoran adalah dibawa oleh raja 
pertama Kerajaan yang merupakan seorah brahmana dari 
India Selatan. Lima Saodoran adalah Tondong, Suhut, 
Sanina, Anak Boru Jabu dan Anak Boru Mintori. 
  

3) Sistem Pengetahuan, pada Simalungun jaman 
dahulu pengetahuan dismpan pada sebuah buku yang 
terbuat dari kulit kayu yang dinamakan Pustaha Lak-lak. 
Dalam Pustaha tersimpan bermacam pengetahuan dari 
catatan sejarah, obat-obtan. Racun, ilmu perbintangan 
dan sihir. 

  
4) Bahasa, bahasa Simalungun adalah bahasa yang 

tertulis, mengggunakan aksara abugida yang berasal dari 
aksara brahmi. Pada kebudayaan Simalungun tulisan 
tidak hanya terbatas pada kaum bangsawan, rakyat biasa 
juga menggunakannya, hanya jika pada rakyat penulisan 
hanya ditoreh pada bambu saja. 

  
5) Kesenian, pada kebudayaan Simalungun, 

kesenian terbagi menjadi dua kategori yaitu kesenian 
yang bersifat aktivitas dan benda fisik. Seni yang 
berwujud aktifitas adalah seni tari, dan dapat dibagi lagi 
menjadi dua yaitu tarian sakral dan tarian hiburan dalam 
tarian ini juga terdapat seni musik dengan bermacam alat 
musiknya seperti gondang (gendang), sarunai (sejenis 
seruling) dan sordam (sejenis seruling). Sedangkan 
kesenian dengan wujud fisikal terbenda adalah arsitektur, 
ukiran, anyaman dan kain tenun. Kesenian pada 
kebudayaan Simalungun merupakan manfestasi dari 
wujud ideal kebudayaannya yaitu jika pada tujuh unsur 
merupakan poin ke satu sampai tiga.  

6) Mata pencaharian, hingga kini mata pencaharian 
di daerah Simalungun adalah bertani. Hal ini juga dapat 
dilihat dari lambang kabupaten Simalungun yang 
menggunakan simbol-simbol agraris. Pada mulanya jika 
dilihat dari kebudayaannya yang membagi kosmos 
menjadi tiga dan konsep kekerabatanya yang terbagi tiga 
juga, Masyrakat simalungun pada mulanya adalah 
masyrakat peladang. Namun kemungkina semenjak 
kedatangan brahmana dari India Selatan, mata 
pencaharian masyrakat Simalung beralih dari berladang 
menjadi bersawah.  

7) Sistem teknologi dan peralatan, khusus pada 
kain tenun tradisional Simalungun teknologi yang 
digunakan untuk bertenun adalah back strap loom atau 
Gedokan, dalam bahasa Simalungun peralatan ini 
dinamakan Parugas. Berikut adalah peralatan tenun 
gedogan yang penulis kutip langsung dari “Tenun 
Tradisional Batak Simalungun” oleh Hernauli Sipayung 
dan Samaria Ginting, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan dan 
Museum Negeri Propinsi Sumatera Utara :  
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• Pamapan, alat ini terbuat dari kayu, bambu, atau 

pelepah enau yang dibentuk bulat. Pamapan biasanya 
dipakukan pada dinding rumah untuk menahan peralatan 
menenun agar tidak bergeser pada saat digunakan dan 
pada pamapan digantungkan benang lungsi bagian atas.  

• Sitanja, alat ini terbuat dari dua belah kayu yang 
disatukan kemudian diikat lalu dihubungkan pada 
Tundalan (sandaran punggung penenun), alat ini berada 
pada bagian depan penenun tepatnya pada pangkuannya 
atau tepat di atas paha. Fungsi dari Sitanja adalah sebagi 
penjepit benang.  

• Tundalan/Situddalan, alat ini terbuat dari kayu, 
bagian tengah alat ini melengkung untuk mengikuti 
lengkungan punggung penenun. Fungsi alat ini agar si 
penenun tidak bergeser dan memudahkan penenun untuk 
mengencangkan dan melonggarkan lungsi. Posisi 
penenun akan berada tengah Tundalan dan Sitanja.  

• Baliga, alat ini terbuat dari kayu, dibuat panjang 
dan pipih seperti pedang dan berfungsi untuk merapatkan 
atau mengkertak benang.  

• Sitadaon, alat ini terbuat dari kayu atau 
sepotong broti. Alat ini merupakan tempat pijakan kaki 
penenun agar pada saat penenun dapat mengguanakn 
tenaga saat merapatkan benang menggunakan baliga.  

• Siindit-indit dan Pangguyunan, alat ini terbuat 
dari kayu kecil panjang yang fungsinya untuk mengatur 
benang lungsi. Alat ini berada pada tengah kain yang 
sedang ditenun. Siindit-indit dan Pangguyunan dijalin 
oleh benang lungsi dan bercelah-celah disusun saat 
manrumang (mengani). Disusun sedemikian rupa agar 
pada saat siindit-indit dianggkat maka lungsi bagian atas 
juga terangakat dan terpisah dari benang lungsi bagian 
bawah.  

• Sigulang-gulangi, alat ini terbuat dari sepotong 
kayu dibentuk bulat dan lebih besar dari siindit-indit, dan 
memiliki fungsi yang sama, namun diletakan di sebelah 
atas dari siindit-indit.  

• Sumbi, alat ini terbuat dari kayu atau bambu 
yang dibentuk kecil dan pipih, fungsinya sebagai 
pengencang bidang kain yang akan ditenun juga sebagai 
pengatur lebar tenunan.  

• Lili/lidi-lidi, alat ini terbuat dari bambu yang 
dibentuk bulat kecil dan panjang, fungsinya sebagai 
pemisah benang lungsi pada saat membuat motif, dan 
memudahkan pembuatan motif.  

• Balobas, terbuat dari bambu atau kayu dibentuk 
panjang dan pipih seperti belebas, digunakan untuk 
memisah-misahkan benang lungsi pada saat melakukan 
pembuatan corak suat.  

• Lundu, alat ini merupakan bulu landak, 
fungsinya untuk membuat motif suat. Dengan menjungkit 
atau manjukkit benang lungsi dengan hitung-hitungan 
tertentu untuk membuat corak. Pemakai lundu ini sejalan 
dengan balobas, benang yang telah dijungkit lalu 
dipisahkan balobas.  

• Panimbokan, alat ini terbuat dari kayu dibentuk 
bulat kecil dan panjangnya 20-25 cm. Pada panimbokan 
dililitkan benang pakan, fungsinya sebagai tempat 
gulungan benang pakan yang dilemparkan ke kiri dan ke 
kanan pada saat menenun. 
 

Dari ketujuh unsur budaya diatas, maka yang dapat 
dikaitkan dengan estetika primordial adalah poin satu, 
dua dan enam. Hal ini karena pada estetika primordial, 
mata pencaharian berperan penting dan pada estetika 
primordial seperti dalam buku Estetika Paradoks karya 
Jakob Sumardjo tahun 2014, Estetika Primordial terbagi 

menjadi empat pola yang berkaitan dengan mata 
pencaharian yaitu berburu-meramu, berladang, maritim 
dan bersawah. 
 

Tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat 
budaya dapat kita bagi berdasarkan wujud, sehingga 
terbagi menjadi tiga yaitu wujud ideal (abstrak) yang 
hanya ada dalam pikiran manusia, wujud aktivitas yang 
dapat kita cerap dari tingkah lauku manusia pada 
kebudayaan tersebut dan wujud fisik yaitu manifestasi 
dari kebudayaan berupa benda. Maka jika kita bagi tujuh 
unsur budaya dengan tiga wujudnya akan terbagi seperti 
berikut : 
 

• Wujud Ideal, dalam wujud ideal yang hanya ada 
dalam pikiran manusia, yang termasuk dalam wujud ideal 
adalah unsur sistem religi dan upacara keagamaan serta, 
sistem dan organisasi kemasyarakatan.  

• Wujud aktivitas yang dapat dicerap dari tingkah 
laku manusia yaitu sistem pengetahuan, bahasa dan 
kesenian (tidak berupa benda).  

• Wujud fisik yaitu semua manifestasi dalam 
bentuk benda hasil karya manusia yaitu kesenian (dalam 
bentuk benda) serta sistem teknologi dan peralatan. 
 

Maka hiou Bulang Jobit merupakan wujud fisik 
budaya yang merupakan manifestasi dalam bentuk benda 
hasil karya manusia. 
 
C. Konsep Kekerabatan dan Kosmologi dari Batak 
Simalungun. 
 

Konsep kekerabatan pada Batak Simalungun 
memiliki kesamaan dengan batak Toba, pada Batak 
Simalungun biasa disebut dengan Tolu Sahundulan dan 
pada Batak Toba biasa disebut Dalihan na Tolu, 
keduanya menggunakan konsep “tiga” yang saling 
menopang satu sama lain sehingga kuat dan tidak 
tercerai-berai. Tolu Sahundulan sama dengan Tri-tunggal 
(tiga yang satu). Selain Tolu Sahundulan (Tiga 
Kedudukan) pada Batak Simalungun dikenal juga dengan 
Partuturan (penyebutan gelar pada lawan bicara) sama 
seperti Tolu Sahundulan, Partuturan juga terbagi menjadi 
tiga tutur, yaitu tutur manorus, tutur holmouan dan tutur 
natipak. Tolu Sahundulan ini diduduki oleh Lima 
Saodoran atau dapat diartikan sebagai lima manusia yaitu 
Tondong, Suhut, Sanina, Anak Boru Jabu dan Anak Boru 
Mantori. Pada Tolu Sahundulan Lima Saodoran yang 
memiliki kedudukan paling tinggi adalah Tondong atau 
keluarga dari pihak istri, kedudukan Tondong dapat 
dikatakan sebagai Naibata (dewa) yang ada di Bumi. 
Maka jika disangkutkan dengan kedudukan Tolu 
Banua/Nagori, yaitu Banua/Nagori Ginjang (dunia atas), 
BanuaNagori Tongah (dunia tengah) dan Banua/Nagori 
Toruh (dunia bawah), dalam Tolu Sahundulan Banua 
Ginjang = Tondong (Saudara dari pihak istri), Banua 
Tongah = Sanina (Saudara Kandung) dan Banua Toruh 
= Anak Boru (saudara dari pihak suami). 
 
D. Hiou (kain tenun tradisional khas Simalungun) 
 

Hiou adalah harmoni dari Laki-laki dan Perempuan, 
karena hiou terbagi menjadi dua bagian yaitu tenunan 
yang dikerjakan perempuan dan anyaman atau sirat yang 
dikerjakan laki-laki. Mangotang-otang dan Mangudang-
udang (bagian Sirat) adalah pembatas Hiou agar tidak 
terurai atau melindungi tenunan. Jika dianalogikan 
sebagai yin dan yang maka yin adalah roh yang bersifat 
perempuan dan yang adalah raga yang bersifat Laki-laki. 
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Mangotang-otang adalah raga yang menjaga roh atau 
tondi agar tidak lepas. Dalam Kepercayaan masyarakat 
Batak tondi atau roh (soul) dapat keluar dari raga atau 
tubuh, hal ini akan berpengaruh buruk pada seorang 
manusia, seperti akan menjadi sakit, bahkan meninggal 
dunia. Maka dari itu hiou adalah artefak yang dibuat atas 
pandangan completio oppositorum, dualitas yang bertolak 
belakang namun menjadi satu kesatuan yang tak  
terpisahkan, masyarakat pramodern Indonesia 
mempercayai hal ini sebagai sumber keselamatan 
duniawi. Dalam tradisi masyarakat Batak memberi kain 
tenun atau pada Batak Simalungun disebut mambere hiou 
(memberi hiou/kain) adalah memberikan kehangatan dan 
keselamatan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur.2 hiou Bulang Jobit sudah dilipat untuk dikenakan (Ariokh, 2019) 
 
E. Hiou, Hubungannya dengan Konsep Kekerabatan dan 
Kosmologi. 
 

Hiou merupakan artefak budaya Batak Simalungun 
yang berkaitan erat dengan konsep kekerabatan Batak 
Simalungun yaitu Tolu Sahundulan Lima Saodoran (tiga 
kedudukan, lima manusia) dan kosmologi Batak 
Simalungun yaitu Bindu Matoguh dan Tolu Banua. Hiou 
memiliki konsep tiga konsep dalam pola pembagian 
motifnya dan konsep Pembuatannya. Dalam 
pembuatannya hiou dibagi menjadi dua yaitu usaha 
perempuan yaitu Martonun dan usaha laki-laki yaitu 
(menganyam). Lalu pada pola pembagian motifnya Hiou 
memiliki konsep pola tiga masyarakat peladang yaitu 
membagi tenunan menjadi tiga bagian yang merupakan 
penggambaran Tolu Banua/Nagori (tiga dunia). 
Kedudukan Tolu Sahundulan dalam Kebudayaan Batak 
Simalungun memiliki persamaan dengan konsep pada 
kebudayaan Sunda dan konsep Tri Bindu pada Tantra. 
Pada kebudayaan Sunda terdapat konsep Resi-Rama-Ratu 
dan Tekad-Ucap-Lampah dan pada ajaran Tantra yaitu 
Iccha (Will atau Tekad), Jnana (Mind, Knowledge, atau 
ucap) dan Kriya (Power atau Tenaga). Maka Tondong 
adalah Resi / Tekad / Iccha, Sanina adalah Ratu / Ucap / 
Jnana dan Anak Boru adalah Rama / Lampah / Kriya. 
Persamaan ini terlihat dari fungsi Anak Boru pada 
upacara adat dimana Anak Boru merupakan yang 
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pada upacara adat yang 
diadakan Tondong, maka bisa dikatakan fungsi Anak 
Boru sama dengan Rama pada kebudayaan Sunda. Selain 
Tolu Sahundulan yang dapat dijelaskan melalui ajaran 
Tantra, konsep dari penciptaan tenun hiou sendiri 
memiliki filosofi yang sama dengan ajaran Tantra, 
dimana hiou memiliki dua bagian yang disatukan yaitu 
bagian yang dikerjakan perempuan yaitu Martonun 
(menenun) dan bagian yang dikerjakan laki-laki yaitu 
Manirat (menganyam) maka hiou adalah hasil penyatuan 

kekuatan atau daya perempuan dan laki-laki, sama seperti 
bersatunya Sakti dan Shiva yang menghasilkan Amerta 
atau dalam konteks hiou yaitu menghasilkan keselamatan 
atau daya transenden. Jika memandang dari sudut yang 
telah dipaparkan diatas tidaklah sulit untuk menerima 
pandangan kebudayaan Batak yang menempatkan hiou 
pada posisi yang Sakral dan Mambere hiou (memberi 
hiou) adalah pemberian berkat dan keselamatan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure.3 Pembagian hiou Bulang Jobit (Ariokh, 2019) 
 
F. Hiou Bulang Jobit 
 

Hiou Bulang Jobit, termasuk kedalam kain tenun 
tradisional khas Simalungun yang digunakan sebagai 
hiasan kepala. Kain tenun tradisional ini hanya boleh 
digunakan oleh wanita yang telah menikah. Bulang 
adalah hiasan kepala yang hanya digunakan oleh wanita 
yang sudah menikah. dibuat menggunakan hiou yang 
disebut Jobit, yaitu hiou yang berukuran panjang namun 
tidak lebar. Hiou Bulang Jobit ini memiliki dua jenis 
yaitu Jobit umum yang dipakai rakyat dan Jobit Tongga 
Dua Puluh yang dipakai oleh Puang Bolon (Permaisuri 
Raja). Pola pembagian dari Jobit ini dapat dengan mudah 
dibedakan tidak seperti hiou lain yang bagian kepala dan 
ekornya tidak terlalu jelas, hiou Bulang Jobit pembagian 
kepala dan ekornya dapat dilihat dari motifnya yang 
dibedakan. Kedua motif yang ini adalah bagian ekor dan 
kepala atau bisa juga kita anggap laki-laki dan 
perempuan. Kedua bagian ini terdapat pada bagian yang 
di tenun yaitu bagian yang bersifat wanita dapat kita 
kaitkan dengan syarat yang harus terpenuhi untuk siapa 
yang boleh mengenakannya. Wanita yang sudah 
menikahlah yang hanya boleh mengenakan Bulang 
dikepalanya. Syarat ini berkaitan dengan konsep yang 
ada pada bagian tenun dari hiou Bulang Jobit, yaitu 
wanita yang sudah menikah. Dapat dikatakan sudah 
berhubungan badan dengan suaminya yaitu manusia laki-
laki, maka wanita yang sudah menikah sudah menjadi 
bagian dari suaminya. 
 
G. Motif pada Hiou Bulang Jobit  
 
 
 
 
 
 
Fig.4 Sidomu Hail (Ariokh, 2019)  
 
 
 
 

 
Fig.5 Bituha Boyok (Ariokh, 2019) 
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1) Sidomu Hail dan Bituha Boyok 
Kedua motif ini merupakan motif menyerupai huruf 

“S”, motif ini merupakan motif yang sangat tua dan 
tercatat dalam artefak pada jaman Dongson. Secara 
empirik kedua motif ini diambil atau mungkin terinspirasi 
dari bentuk yang berada di alam. Bentuk ini dengan 
mudah dapat kita relasikan ketika nama motif ini kita 
terjemahkan kedalam bahasa Indonesia, dimana Sidomu 
Hail yaitu nama tanaman yang memiliki duri seperti kail 
dan Bituha Boyok berarti perut kecebong. Dari kedua arti 
nama itu secara realitas memang sama seperti yang ada di 
alam, tetapi dalam estetika masyarakat pramodern 
Indonesia tidak berlaku seperti itu. Motif Sidomu Hail 
dan Bituha Boyok memiliki realitas yang lain yang 
berhubungan dengan dualitas yang mengacu pada 
completio oppositorum. Pada kebudayaan Batak 
Simalungun sarat dengan konsep completio oppositorum, 
biasanya hal ini mereka sebut dengan Patuddal 
(berbalikan atau bersebrangan) motif-motif yang 
Patuddal ini memiliki makna yang berhubungan dengan 
keselamatan dan berkah.  
 
 
 
 

 

Fig.6 Rayungan Sonduk (Ariokh, 2019) 
 

2) Rayungan Sonduk  
Rayung atau Ruyung dalam bahasa Melayu yaitu 

kayu dari pohon enau, dan Sonduk sendiri berarti 
Sendok. Rayungan Sonduk dapat berarti sendok besar 
untuk mengaduk saat memasak gula aren. Namun bentuk 
dari motif ini menunjukan dualitas yang bersamaan, ada 
yang berhadapan dan berbalikan, menunjukan dua hal 
yang bertolak belakang namun keduanya harus ada.  
 
 
 
 

 

Fig.7 Jumbu Tuou (Ariokh, 2019) 
 

3) Jumbu Tuou  
Motif ini merupakan, penanda dari kepala kain tenun 

hiou Bulang Jobit. Arti dari Jumbu Tuou sendiri adalah 
janggut dari sejenis unggas yang disebut tuou. Jika dilihat 
dari susunan bentuk pada motif ini disusun secara ritmik 
dan simetrik.  

yang tinggi. Jika di analogikan, lungsi tambahan adalah 
garis vertikal yang menunjukan ketuhanan. Hal ini dapat 
menjadi jawaban mengapa kain tenun tradisional 
Simlaungun dengan lungsi tambahan memiliki derajat 
lebih tinggi. Sedangkan Goli-goli dapat ditemukan pada 
hampir semua hiou, yang fungsinya adalah membatasi 
bagian tengah kain dengan bagian kiri dan kanannya. 
Pada kebudayaan agraris seperti Simalungun pembatas 
tidak berarti pemisah tetapi penghubung. Hal ini yang 
dikemukakan oleh jalob Sumardjo (2014) yaitu pola tiga 
peladang selalu menunjukan batasan-batasan tetapi 
fungsinya adalah menghubungkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9 Sihilap Bolon dan Urang-iring (Ariokh, 2019)  
 
 
 
 
 
 

 

Fig.10 Urang-iring tanpa Sihilap Bolon (Ariokh,2019) 
 

5) Motif pada Kepala dan Ekor  
Motif kepala atau yang menyimbolkan perempuan 

adalah motif Urang-iring yang diapit oleh Sihilap Bolon 
dan motif ekor yang menyimbolkan laki-laki adalah motif 
Urang-iring tanpa diapit oleh motif Sihilap Bolon. Arti 
dari Sihilap Bolon adalah nama dari sejenis tanaman air 
yang dapat dimasak, dan kata Bolon dapat juga berarti 
besar. Sedangkan arti dari Urang-iring adalah beriringan. 
Jika dilihat dari susunan bentuk pada motif kepala dan 
ekor, selalu simetris, dengan hitungan ganjil. Karna ganjil 
maka ada bagian tengah, ini berkaitan dengan konsep 
Tolu Nagori dan Tolu Sahundulan, yaitu ada yang 
diantara dua bagian yang beroposisi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.8 Suhi Ampang dan kiri Goli-goli (Ariokh, 2019) 
 

4) Suhi Ampang dan Goli-goli  
Suhi Ampang dan Goli-goli, berbeda dengan motif 

Bituha Boyok dan Sidomu Hail pada teknik 
pembuatannya. Jika Bituha Boyok adalah motif pakan 
tambahan maka Suhi Ampang adalah motif lungsi 
tambahan atau dalam bahasa Batak dinamakan Jugia. 
Keberadaan motif lungsi tambahan atau Jugia 
menandakan kain tersebut adalah kain dengan derajat 

 
 

 

Fig.11 Pahu-pahu Patuddal Marbuah Tabu (Ariokh. 
2019) 
 

6) Pahu-pahu Patuddal Marbuah Tabu  
Motif ini dalam bahasa Indonesia berarti daun 

tanaman paku yang berbalikan berbuah labu. Motif ini 
merupakan salah satu dari motif-motif pada ragam hias 
Batak Simalungun yang digunakan selain pada ukiran 
rumah adat juga pada kain tenun. Menurut Monografi 
Kebudayaan Masyarakat Simalungun, motif ini memiliki 
makna bahwa perbedaan yang menjadi kesatuan dapat 
menjadi berkah. Motif ini dapat kita bagi menjadi dua 
bagian yaitu bagian Pahu-pahu Patuddal (daun paku 
berbalikan) dan bagian Marbuah Tabu (berbuah labu) 
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Kedua bagian ini jika kita buat segitiga imajiner maka 
kita dapat menarik asumsi bahwa bagian Pahu-pahu 
Patuddal adalah bagian dengan segitiga yang mengarah 
ke dalam dan bagian Marbuah Tabu adalah bagian yang 
mengarah ke luar. Jika kedua bagian motif ini kita lihat 
dalam satu kesatuan maka akan terlihat yang keluar itu 
arahnya ke dalam. Sama seperti pada motif yang lainnya, 
motif ini juga menekankan dualitas. 
 

11. Estetika Hiou Bulang Jobit 
 

Hiou Bulang Jobit, sama hiou lainnya terbagi menjadi 
dua bagian yaitu bagian yang ditenun dan bagian yang di 
anyam. Kedua bagian ini yang membedakan kain tenun 
tradisional dari Simalungun, Toba dan Karo dari kain 
tenun tradisional lain di Indonesia. Seperti yang telah 
dijabarkan diatas, kedua bagian ini adalah bukti bahwa 
kebudayaan Simalungun adalah kebudayaan yang 
menganut completio oppositorum pada penciptaan 
budaya fisikalnya. Selain ada dua bagian yang 
menyimbolkan sifat perempuan dan laki-laki, pada pola 
pembagian motif hiou Bulang Jobit juga demikian. Ada 
bagian kepala atau perempuan dan ada bagian ekor atau 
laki-laki, walaupun bagian ini ada pada hampir semua 
hiou. Namun pada hiou Bulang Jobit bagian ini sangat 
signifikan dan mudah dibedakan. Completio oppositorum 
adalah esensi dari Tolu Sahundulan yang merupakan 
konsep kekerabatan Simalungun. Bahwa yang berbeda-
beda harus bersatu untuk kelangsungan dan keselamatan. 
Seperti yang dikemukakan Jakob Sumardjo (2014), 
kebudayaan pola tiga memiliki obsesi pada penyatuan 
atau perkawinan karena dianggap membawa berkah. Pada 
kebudayaan peladang langit yang basah (hujan) dan bumi 
yang kering, bumi yang kering harus dibasahi langit agar 
ladang menjadi subur. Maka estetika pada hiou Bulang 
Jobit adalah penyatuan yang beroposisi (completio 
oppositorum). 
 

12. Pembahasan dan Simpulan 
 

Hiou Bulang Jobit adalah kain tenun tradisional dan 
dibuat oleh masyarakat pramodern Simalungun maka 
wacana pada estetikanya adalah transenden. Oleh karena 
itu dalam penciptaannya menggunakan nalar primordial, 
bukan menggunakan nalar masyarakat modern yang 
bertolak dari logika Aristotelian yang empirik dan 
rasional. Masyarakat Simalungun yang menciptakan hiou 
pada jaman dahulu merupakan masyarakat yang religius 
dan mengenal identitas sakral atau wingit. Jika logika 
Aristotelian yang digunakan masyarakat modern 
menganggap sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, berbeda 
dengan masyarakat pramodern yaitu sesuatu identitasnya 
bergantung dengan yang lain dan merupakan oposisinya 
(Sumardjo, 2014). Laki-laki dapat dikatakan laki-laki 
karena ada oposisinya yaitu perempuan, kalau tidak ada 
perempuan bagaimana dapat dikatakan sesuatu adalah 
laki-laki. Begitu juga dengan adanya siang karena adanya 
malam, maka dari itu dualitas yang bersebrangan selalu 
muncul pada estetika artefak tradisi diantaranya adalah 

hiou Bulang Jobit. Dualitas yang bersebrangan ini tidak 
boleh dipisahkan karena pada budaya pola tiga 
pemisahan itu tidak baik (Sumardjo, 2014) 
 

Estetika hiou Bulang Jobit berkaitan erat dengan 
kebudayaan Simalungun. Karena hiou Bulang Jobit 
merupakan manifestasi fisikal dari kebudayaan 
Simalungun. Maka dari itu estetika dari motif hiou 
Bulang Jobit berkaitan erat dengan Tolu Sahundulan 
yaitu tondong (keluarga pihak perempuan), sanina 
(keluarga inti dan satu marga) dan anak boru (keluarga 
pihak laki-laki) atau Tolu Nagori yaitu Nagori Ginjang 
(atas) Nagori Tongah (tengah) dan Nagori Toruh 
(bawah). Sehingga estetikanya sarat akan simbol tri-
tunggal dan dualitas yang bersebrangan namun disatukan, 
karena pada Tolu Sahundulan yang berbeda-beda itu 
harus bersatu untuk keberkahan dan keselamatan 
bersama. Maka yang ditekankan adalah penyatuan atau 
perkawinan, tidak aneh jika hiou Bulang Jobit hanya 
boleh digunakan oleh wanita yang sudah menikah. 
Penyatuan dua entitas yang beroposisi menghasilkan 
entitas ketiga yang bersifat berkah, kehidupan itu berasal 
dari perkawinan, begitu juga dengan ladang yang 
merupakan mata pencahararian masyarakat Simalungun, 
akan subur jika yang diatas (langit) bersatu dengan yang 
dibawah (bumi). 
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