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ABSTRAK 
 

JUJUR MULIADI SIMAMORA, NIM 208151053, Tinjauan Ornamen Batak 

Toba Di Komplek Istana Sisingamangaraja Kecamatan Baktiraja 
Kabupaten Humbang Hasundutan Ditinjau Dari Bentuk, Warna Dan Jenis-

Jenis Ornamen 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk, warna dan 
jenis-jenis ornamen Batak Toba pada komplek istana Sisingamangaraja 
Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Tempat penelitian adalah komplek istana Sisingamangaraja kecamatan 
Baktiraja. Populasi dari penelitian ini adalah semua bangunan yang ada pada 
komplek istana Sisingamangaraja. Sampel penelitian yaitu gapura, rumah pusaka, 
makam Sisingamangaraja, tugu dan istana Sisingamangaraja.  Metode penelitian 
menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Isntrumen penelitian yang digunakan 
adalah studi literatur, pengamatan, dan studi dokumentasi 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Bentuk ornamen Batak toba yang 
menggunakan motif hayalan yaitu gorga ulu paung, gorga gaja dompak, gorga 
jenggar dan gorga singa-singa. Ornamen motif tumbuh-tumbuhan yaitu gorga 
simeol-eol, gorga dalihan natolu, gorga simeol-eol marsialoan, gorga 
simarogung-ogung. Ornamen motif manusia yaitu gorga susu-susu. Ornamen 
bentuk hewan yaitu gorga boras pati, gorga hoda-hoda. Ornamen motif 
geometris yaitu gorga ipon-ipon. Ornamen motif kosmos yaitu gorga desa na 
ualu dan gorga simataniari. (2) Warna ornamen batak toba pada komplek istana 
sisingamangaraja menggunakan tiga warna yaitu warna hitam, merah, dan putih 
yaitu pada gorga ulu paung, gorga gaja dompak, gorga simeol-eol, gorga simeol-
eol marsialoan, gorga simarogung-ogung, gorga jenggar, gorga dalihan natolu, 
gorga ipon-ipon, gorga singa-singa. Ornamen yang menggunakan dua warna 
hitam dan putih adalah gorga boras pati, gorga susu-susu, dan gorga desa na 
ualu. Ornamen yang menggunakan warna merah dan puti adalah gorga hoda-
hoda. (3) Jenis ornamen yang terdapat pada gapura I yaitu gorga simeol-eol, 
gorga jenggar, gorga sitompi, gorga ipon-ipon, dan gorga desa na ualu. Pada 
gapura II yaitu gorga ulu paung, gorga simeol-eol marsialoan, gorga jenggar, 
gorga simarogung-ogung, gorga dalihan natolu, gorga gaja dompak dan gorga 
sitompi. Pada rumah pusaka yaitu gorga simeol-eol marsialoan, gorga singa-
singa, gorga simarogung-ogung dan gorga dalihan natolu. Pada makam 
Sisingamangaraja yaitu gorga jenggar dan gorga singa-singa. Pada tugu yaitu 
gorga ulu paung, gorga gaja dompak, gorga  jenggar, gorga singa-singa, gorga 
sitompi, gorga sitompi, gorga simeol-eol, gorga boras pati, gorga susu-susu dan 
gorga ipon ipon. Pada istana  Sisingamangaraja yaitu gorga ulu paung, gorga 
gaja dompak, gorga simeol-eol, gorga simeol-eol marsialoan, gorga simarogung-
ogung, gorga jenggar, gorga dalihan natolu, gorga singa-singa, gorga boras pati, 
gorga susu-susu, gorga ipon-ipon dan gorga hoda-hoda. 
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