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Semula aksara Batak hanya dipahami dan dimengerti oleh kalangan yang 
sangat terbatas saja yaitu para ahli mejik (magic)  dan pengobatan (datu atau guru).  
Jadi pustaha pada umumnya ditulis para datu. Kelompok pemimpin agama 
(parbaringin dan parmalim) juga memahaminya tetapi hanya menulis hal-hal tata cara 
keagamaan saja, karena mereka sama sekali bukan datu dan tidak mencampuri urusan 
mejik.  Pustaha isinya kebanyakan memuat tentang kedukunan, obat-obatan, dan 
peramalan (nujum). Ini yang dituliskan.  Jadi dalam pustaha tidak ditemukan 
mengenai silsilah (tarombo), kesusasteraan, pantun, syair (turi-turian, 
umpama/umpasa) yang adalah diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan. 

Aksara asli sesungguhnya semakin melenceng dalam buku-buku yang ditulis para 
penulis belakangan ini.  Sehingga kita akan kesulitan membaca teks asli Pustaha kalau 
bersandar pada penulis kita belakangan ini, yang hanya bermodal semangat tanpa 
rujukan yang memadai.  Tetapi bagaimanapun harus dihargai.  Cuma saatnya 
sekarang untuk dikoreksi agar tidak semakin berlarut-larut.  Sebenarnya itu semula 
terjadi karena banyaknya versi-versi tulisan Batak diantaranya dibuat oleh : 

1. Herman Neubronner van der Tuuk, seorang ahli bahasa berkebangsaan 
Belanda, yang menerbitkan buku “Tentang Tulisan dan Pengucapan Bahasa 
Toba” (Overschrift en Uitspraak der Tobasche Taal, 1855). Jadi sebelum 
datangnya Nommensen. 

2. Versi Percetakan Zending Jerman sejak 1873, yang berpijak pada versi van der 
Tuuk, menterjemahkan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dalam aksara 
Batak 

3. Versi Percetakan Landsdrukkerij sejak 1885 mencetak buku-buku pelajaran 
sekolah 

4. Versi “Surat Pustaha” buatan pemerintah kita, yang semakin jauh dari bentuk 
asli. 

 
Kita tidak akan membahas versi-versi diatas lebih jauh karena kita disini mau 

belajar dari versi asli yang tertulis dalam naskah asli Pustaha. 
Ada 5 varian aksara Batak yaitu Karo, Pakpak, Simalungun, 

Angkola/Mandailing dan Toba yang menunjukkan banyak kemiripan satu dan 
lainnya. Disini dibuat pedoman praktis menulis Batak Toba saja. 
 
Aksara Batak  dibagi dua : 
 

Ina ni surat dan anak ni surat.  Biasanya urutannya diketahui selama ini dan 
sering dipakai di sekolah adalah a-ha-na-ra-ta-ba-wa-i-ma-nga-la-pa-sa-da-ga-ja.  
Urutan ini mudah untuk diingat dalam bentuk kalimat “aha na rata baoa i mangalapa 
sada gaja” yang artinya “apa yang hijau lelaki itu memotong seekor gajah”.  Tetapi 
sesungguhnya urutan ini adalah ciptaan baru dan tidak memiliki landasan tradisional.    
 
INA NI SURAT 
a a 
ha/ka h 
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ba b 
pa p 
na n dalam bentuk kuno   q 
wa v   varian w 
ga g 
ja j 
da d  
ra r 
ma m    varian 4 
ta f   varian  t   
sa s 
ya y 
nga < 
la l 
ya y 
nya [ 
i I 
u U 
 
Perhatikan, 

Huruf /ma/ yang dipakai dalam aksara Toba sebagaimana ditemukan dalam naskah 
pustaha Toba  adalah m , bukan 4 yang sering diketahui selama ini. /Ma/ bentuk 4 
adalah berasal dari Mandailing, bukan asli Toba. 
Aksara /ta/ yang umum dikenal sekarang adalah bentuk t, sedang pada penelitian 
pada ratusan pustaha bentuk tersebut lebih sedikit penggunaannya, hanya 40 %.  
Sedang 60 % menggunakan aksara f untuk /ta/, yang mirip bentuknya dengan /a/ a. 
Huruf /pa/  bentuknya datar saja  p ujungnya kiri kanan tidak melengkung kebawah. 
Huruf /wa/ melengkung kebawah seperti w lebih umum ditemukan dalam pustaha 
daripada bentuk ujung kiri kanan yang tajam kebawah. 
 

ANAK NI SURAT 

Semua ina ni surat berakhir dengan bunyi /a/.  Bunyi ini dapat diubah dengan 
menambah nilai fonetisnya.  Pengubah ini disebut diakritik. Diakritik dalam anak ni 
surat sebagai berikut : 
1.Bunyi /e/  (pepet/keras) disebut ‘hatadingan’,  
dengan menambah  garis kecil disebelah kiri atas ina ni surat, contoh : 
 /pa/  p   pe   pe 

/ba/   b be   be 

/ga/   g ge ge 

 2.Bunyi /ng/ disebut ‘paminggil’, dengan menambah  garis kecil disebelah kanan 
atas ina ni surat, contoh : 
/pa/ p  pang p^ 

/ba/ b  bang b^ 

/ga/ g  gang g^ 

3.Bunyi /u/ disebut ‘haborotan’ disebelah bawah ina ni surat, contoh : 

 2



/pa/ p  pu P 

/ba/ b  bu B 

/ga/ g  gu G 

4.Bunyi /i/ disebut ‘hauluan’ bentuk lingkaran kecil setelah ina ni surat, contoh: 

/pa/ p  pi pi 

/ba/ b  bi bi  

/ga/ g  gi gi   

5.Bunyi /o/ disebut ‘sihora’ atau ‘siala’ berupa tanda kali setelah ina ni surat, contoh: 

/pa/ p  po po 

/ba/ b  bo bo 

/ga/ g  go go   

6.Tanda mati untuk menghilangkan bunyi /a/ pada ina ni surat  disebut ‘pangolat’, 
contoh:  
laha lh menjadi ‘lah’ lh\ 

pasa ps menjadi ‘pas’  ps\ 

mara mr   menjadi ‘mar’ mr\ 

Untuk mengakhiri sebuah bab atau bagian tulisan  biasanya ada ditemukan lambang  
!.  Aksara Batak tidak mengenal tanda titik dan angka. 
 

Suku kata KVK 

Perlu diingat pada suku kata tertutup dengan urutan Konsonan-Vokal-Konsonan 
(KVK), maka anak ni surat yang menandakan vokal diletakkan diantara vokal kedua 
dengan tanda mati (pangolat).  Jadi menulis ‘gok’ adalah gko\  bukan  gok\; 
‘mokmok’ ditulis  mko\mko\. 
 

Huruf /a/ a sebagai penopang vokal 

Huruf Batak hanya mengenal dua ina ni surat sebagai penopang vocal yakni /i/ dan 
/u/, sehingga huruf a dipakai juga untuk huruf /e/ dan /o/ pada awal suku kata. Maka 
ae dibaca /e/ dan ao dibaca /o/ Contoh  : ‘etek’ ditulis aetke\, ‘ompu’ ditulis 
amo\P ,’undang’ ditulis  aN\d^. 
 

Huruf /i/  dan  /u/  

Kedua aksara ini hanya dipakai pada awal suku kata terbuka.  Contoh : ulu ditulis 
UL dan ingot ditulis I<to\ 
Kalau suku kata tertutup dimulai dengan aksara /i/ dan /u/ maka terjadi kombinasi a 
dengan /i/ dan /u/ dari anak ni surat.  Contoh : umpasa ditulis aM\ps.  Aturan 
yang sama berlaku juga untuk suku kata yang dimulai dengan vokal lain, seperti 
contoh diatas ‘ompu’ ditulis amo\P  
 
Vokal ganda (diftong) /w/ dan /y/ 
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Meski fonem /w/ dan /y/ tidak terdapat dalam bahasa Toba, tetapi dalam naskah 
pustaha tidak jarang ditemukan penggunaannya  huruf y /y/ dan w /wa/ untuk 
menyambung dua vokal, misalnya ‘reak’ bisa ditulis reak\  bisa juga ‘reyak’ 
reyk\.  Demikian halnya ‘dua’ ditulis Da atau  ‘duwa’ Dw 
 
Perhatikan penulisan dibawah ini: 
pTD   patudu 
betm  betama 
mlo   malo  mlo\ mol 
mnogt\    manogot 
bto\ari  botari 
bni\t^  bintang 
 
Stempel Singamangaraja XII 
 

Penggunaan stempel mulai dikenal sejak Singamangaraja XII (Ompu Pulo 
Batu), 1848-1907.  Stempel menjadi sebagai salah satu benda regalia yang baru, 
benda yang mengukuhkan keabsahan kekuasaannya.  Beberapa regalia lain sudah ada 
sejak dinasti Singamangaraja sebelumnya, diantaranya pedang Piso Gaja Dompak.   
Agaknya stempel atau cap ini dikenal melalui pengaruh Kerajaan Aceh di Utara dan 
Kerajaan Melayu.  Dengan stempel ini maka Singamangaraja XII juga ingin 
menunjukkan kesejajarannya dengan kerajaan lain. Telah disebut diatas surat Batak 
hanya dipahami kelompok tertentu (datu atau guru) dan sangat besar kemungkinan 
Singamangaraja juga tidak paham.  Korespondensi antara Singamangaraja XII dengan 
misionaris L.I Nommensen bukan ditulis olehnya tetapi pembantunya, Guru Heman 
Silaban (Ompu Mangantul) yang sudah menggunakan media kertas.  Bukan pada kulit 
kayu atau bambu. Kertas dikenal setelah masuknya zending Jerman dan kekuasaan 
kolonial Belanda. 

Cap yang terbuat dari besi tersebut berbentuk lingkaran ditengah aksara Batak 
dan dikelilingi tulisan Jawi (Melayu Arab).  

 

 
 
 Kita perhatikan stempel diatas. Dalam lingkaran tertulis :  
baris pertama  aHm    dibaca /a-hu-ma/ 
baris kedua  sp\Fv   dibaca /sap-tu-wa/ 
baris ketiga nsis<  dibaca  /na-si-sa-nga/ 
baris keempat  m<r j  dibaca /ma-nga-ra-ja/ 
baris kelima fiy   dibaca /ti-ya/ 
baris keenam^  n\bg  dibaca /na/ pangolat /ba/ga/ 
baris akhir r   dibaca /ra/ 
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Huruf /ma/ yang dipakai adalah m bukan 4 yang sering dipakai sekarang, sedang 
huruf /ta/ adalah f, bukan t.  
Selengkapnya terbaca : “ahu ma sap tuwana sisangamangaraja tiyan bagara”.  
Kelihatan ada kekeliruan penulisan sang pandai besi pembuat cap/stempel.  Misalnya 
kata sis<m<rj ‘sisangamangaraja’ seharusnya ditulis  sisi<m<rj 
‘sisingamangaraja’.  Kata ‘tiyan’ fyn\ maksudnya adalah ‘sian’ artinya dari. 
Dalam penulisan Batak kuno ucapan ‘sa’ sering ditulis ‘ta’.  Jadi kalau dibetulkan 
bunyinya adalah “Ahu ma sap tuan si Singamangaraja sian Bakara” artinya “Saya 
adalah cap tuan si Singamangaraja dari Bakara”. 

 

S.Simatupang (Ama ni Pardomuan) Des’2006 
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