KATA SAMBUTAN
KETUA UMUM DPP PUNGUAN MANIK RAJA DOHOT BORUNA
SE-INDONESIA PADA PEMBUKAAN MUBES I
Tanggal
:23 April 2017
Tempat
: Hotel Rogate,
Unjur, Ambarita, Kab. Samosir
HORAS MADIHITA SASUDENA !!
Napirsangapan/Yang saya hormati Inang Pandita, Keluarga besar
pomparan Op.Silau Raja, dohot Akka Oppung,Bapa Tua,Bapa uda, Amang Boru,
haha anggi, lae, akka inang soripada, namboru dohot akka ibotokku,
napinarsangapan natua-tua manang akka tokoh tokoh dan seluruh aparat desa,
TNI,Polri di huta Unjur Ambarita serta Ketua maupun Anggota Panitia Mubes I
Punguan Manik Raja Dohot Boruna Se Indonesia.
Pertama sekali tentunya kita patut mengucapkan Puji dan Syukur serta
terimakasih kepada Tuhan YME, atas segala kasih sayang dan penyertaannya
kepada kita tiap pribadi hingga saat ini. Terutama mulai dari tempat kita masingmasing hingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafi’at.
Pada kesempatan yang baik ini juga kita tetap minta pertolongan Tuhan YME,
semoga keluarga kita dimanapun berada dan apapun kegiatan mereka,
semuanya di lindungi dan di berkatiNya. Demikian juga pelaksanaan Mubes hari
ini dan besok tanggal 23 dan 24 April 2017 semoga dapat berjalan dengan baik
dan dapat menghasilkan keputusan yang sangat kita perlukan untuk kemajuan
Manik Raja dan Borunya kedepan.
Pada kesempatan ini juga kita tidak lupa mendoakan para orang tua kita,
opung hingga Op Silau Raja dan Op Manik Raja serta namboru kita yang telah
mendahului kita, semoga mereka semuanya beroleh ketenangan dan kedamaian
bersama Tuhan di sorga. Kita yang masih hidup semoga di berikan Tuhan Yang
Maha Esa umur panjang, kesehatan dan rezeki serta kita dapat terus melanjutkan
persaudaraan yang solid, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan
kepada kita yang tentunya semuanya untuk Kemuliaan Tuhan. Selain itu semoga
kita juga dibantu akka sahala ni natua-tua dohot Op Silau Raja dan Op Manik Raja
dalam melaksanakan kegiatan Mubes hari ini.
Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus saya mengucapkan
terimakasih atas kehadirannya semuanya di Mubes ini, saya merasa bangga kita
dapat berkumpul atau bertemu langsung ditempat ini. Juga dengan kehadiran kita

disini sudah menunjukkan tekad akan kesatuan kita turunan Op Manik Raja
kedepan untuk bersatu padu. Juga dengan hati yang tulus saya mengucapkan
terimakasih kepada Ketua Panitia Mubes Bapak St Drs A. Damanik. M.Pd dan
seluruh Panitia Mubes yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan acara kita hari
ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa yang membalas ketulusan hati dan niat baik
kita semuanya dan memberkati Mubes yang sedang kita laksanakan.
Peserta Mubes yang saya hormati..
Sebelum saya melanjutkan kata sambutan ini, saya meminta waktu untuk
memperkenalkan diri secara singkat, dengan harapan kita bisa saling mengenal
dan tidak bertanya tanya dalam hati. Nama Deliaman Thoni Manik. S.IP.,M.Si.
Pangkat Brigadir Jenderal TNI. Pardijabu Aprida br Simanihuruk.SE. Kami
diberkati Tuhan tiga anak yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.
Nomor 1 Ade Budi Manik, Umur 27 tahun saat ini sedang kerja. Nomor 2 Ade
Putri Manik 22 tahun sedang kerja. Nomor 3 Ade Fatrin 18 tahun. Saat ini sedang
Kuliah di Bina Nusantara (Binus). Alamat tinggal ada beberapa dan semuanya
ditempati sejalan dengan waktu dan kegiatan yaitu di Taman Graha Asri Blok EE 3
No 7 Jln Sayabulu Ciracas, Serang Banten, di Komplek Hankam dan Mabes TNI
Blok K 300 Jl Jati Makmur, Pondok Gede Bekasi serta Jl.Pematang Siantar No 20
di Lubuk Pakam. Saya anak St Samuel Manik (+) dari Galungan Samosir-Lubuk
Pakam Ibu R br Simarmata (+) dari Simarmata-Lubuk Pakam. Pardijabu anak ni
St Drs HMA.Manihuruk (+) dari Binangaborta-Lubuk Pakam dan Ibu T.Siagian (+)
dari Balige-Lubuk Pakam. Saya berdiri disini sebagai Ketua Umum DPP Punguan
Manik Raja Dohot Boruna Se Indonesia hasil keputusan Seminar tanggal 10
Desember 2016. Saya sangat menyadari memiliki berbagai keterbatasan baik
waktu dan kemampuan, sehingga jabatan Ketua Umum selama ini tidak pernah
terpikirkan saya. Dikarenakan kepercayaan dan keyakinan, bahwa jalan hidup
seseorang diatur dan merupakan rahasia Tuhan, sehingga hal yang tidak pernah
terpikirkan sekarang menjadi kenyataan dan amanat ini saya terima dengan niat
baik dan hati yang tulus. Kesempatan ini saya juga meminta dukungan dari
seluruh Marga Manik Raja dan Boruna, Bere/Ibebere semoga saya pribadi dan
keluarga di berikan kekuatan dan bimbingan oleh Tuhan YME
Kita juga patut bersyukur bahwa Organisasi Perkumpulan Punguan Manik
Raja ini telah memiliki akte Pendirian dari Notaris Fauzi Agus, SH Nomor 8
Tanggal 8 Februari 2017 dan Juga telah memiliki Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003478.AH.01.07 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Punguan Manik Raja Dohot
Boruna Se Indonesia. Dengan adanya surat-surat diatas punguan kita sah sebagai
organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban di negara ini
dan satu-satunya Punguan Manik Raja Dohot Boruna Se Indonesia.

Peserta Mubes Yang Saya Hormati
Musyawarah Besar yang disingkat Mubes, sifatnya bukan pengerahan
massa tetapi saya pribadi senang dan bangga melihat antusias dan semangat kita
berkumpul disini dari seluruh Indonesia. Kalau dari jumlah kehadiran yang ada dan
datang dari seluruh daerah di wilayah NKRI telah lebih dari cukup untuk mewakili
Punguan Manik Raja Dohot Boruna Se Indonesia. Mubes yang kita laksanakan
hari ini, juga menunjukkan bahwa Punguan Manik Raja Dohot Boruna SeIndonesia adalah milik kita semua artinya kita semua memiliki hak suara yang
sama. Mubes juga merupakan salah satu kegiatan strategis suatu organisasi.
Mubes memiliki organisasi Sharing Comitte (SH) atau pengarah acara kegiatan
komisi komisi dan Organization Comitte (OC) atau Kepanitian Mubes yang terdiri
dari seksi-seksi. SH dan OC sudah bekerja sekitar tiga bulan yang lalu untuk
menyiapkan Mubes kita hari ini. Selesai pembukaan Mubes ini, dilanjutkan
Sidang untuk menentukan Ketua-ketua Sidang, membahas Tata-tertib Mubes
(sangat penting), menentukan ketua-ketua komisi dan pembagian diskusi komisikomisi. Selesai rapat komisi komisi dilanjutkan sidang paripurna di diruangan ini
untuk membahas hasil pembahasan komisi-komisi. Adapun komisi-komisi terdiri
dari Komisi Organisasi, Komisi anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
Komisi Visi, Misi dan Program Kerja, dohot Komisi Tarombo. Besok tanggal 24
April 2014 kita akan bersama sama ke Sioma Salaon Dolok untuk melihat secara
langsung Golat/Huta Op Silau Raja dan anak anaknya terutama Golat Op Manik
Raja. Mari kita buktikan bersama bahwa dengan kendaraan masing-masing atau
yang disediakan panitia bisa ke Sioma,salaon Dolok.
Saya sangat berharap agar kita semua aktif di Mubes ini,dikarenakan
Keputusan keputusan yang diambil adalah Keputusan Bersama yang sangat
menentukan kemajuan punguan kita kedepan. Hasil Pembahasan komisi komisi di
sidang paripurna merupakan kesepakatan kita bersama dan menjadi keputusan
Mubes. Jadi keputusan Mubes nantinya akan menjadi titik awal persatuan atau
hasadaan Manik Raja dohot Boruna, Bere/Ibebere Se-Indonesia. Kita patut
bersyukur kepada Tuhan dikarenakan, bisa melaksanakan Mubes ini yang
pelaksanaannya memerlukan tenaga, pikiran dan dana. Sehingga tidak semua
perkumpulan/punguan marga-marga melakukan Mubes. Adapun Mubes sangat
berbeda dengan rapat. Untuk menentukan hal prinsip seyogianya di putuskan oleh
Mubes dan hal prinsip tidak dapat diputuskan sekali rapat seperti yg dilakukan
oknum sebelah. Sebelum diambil keputusan strategis perlu dilakukan rapat
berkali kali dengan mengundang para pakar/orang tua dan sifatnya hanya
menerima pendapat atau brainstorming. Setelah bahan cukup tim perumus
membuat kesimpulan dengan mempertimbangkan berbagai pendapat yang ada.
Jadi tidak mungkin dan diluar nalar sekali rapat dengan pendapat yang berbeda

beda tanjam moderator langsung bisa mengambil keputusan . Rapat seperti ini
biasanya rapat rutin di kantor dimana pimpinan/komandan biasanya sifatnya
meminta tambahan pendapat dari apa yang sedang dipikirkan. Tetapi kalau untuk
menentukan hal yang Prinsip dan strategis tentunya menggunakan prosedur
pengambilan keputusan (Biltus) dengan tetap menerima/mempertimbangkan
masukan /pendapat dari berbagai sumber (brainstorming). Jadi diluar nalar dan
rapat sekelompok marga Manik Raja di Lumban suhi-suhi tahun 2012,yang sekali
rapat dengan pendapat yang masih berbeda-beda tajam, langsung ada
keputusan sepihak dan notulen nya juga hanya ditanda tangani oleh tukang
catat, hal ini sangat di luar nalar dan dikatagorikan gagal paham.

Peserta Mubes Yang Saya Hormati.
Demikian halnya pelaksanaan Mubes yang sedang kita laksanakan bukan
tiba-tiba atau hanya kemauan sekelompok marga Manik Raja dohot Boruna, tetapi
diawali dari beberapa kegiatan sebelumnya, sebagai berikut:
1.
Diawali dari kegiatan Forum Komunikasi Pelestarian Situs Silauraja
(FKPSS) tanggal 14 Desember 2014 dilaksanakan diskusi dan sarasehan di Park
Hotel Cawang Jakarta Timur yang diikuti Parsadaan Poparan Silau Raja,
Perwakilan Poparan Saribu Raja, Limbong Maulana, dohot Sagala Raja.
Selanjutnya tanggal 5 Maret 2015 sd Selesai, FKPSS yang terdiri dari perwakilan
Malau Raja, Manik Raja, Ambarita Raja Dohot Gurning Raja. Melakukan penelitian
lapangan atau menelusuri napak tilas ni Op Silau Raja mulai dari Sianjur mulaMula hingga ke Sioma Salaon Dolok. Kesimpulannya telah disepakati
Golat/Huta/Pemukiman Op Silau Raja, bersama anak-anaknya Malau Raja,Manik
Raja, Ambarita Raja dan Gurning Raja di Sioma Salaon Dolok. Di Sioma
ditemukan situs berupa mual/air Op Silau Raja dan ke empat marga (anakanaknya) serta Hariara mandungdung Op Silau Raja. Sedangkan Op Silau Raja
yang masih cucu langsung si Raja Batak (generasi ke-3) hula-hulanya atau
istrinya belum bermarga. Forum Komunikasi Pelestarian Situs Silauraja
(FKPSS) telah menyepakati Sioma Salaon Dolok menjadi mercusuar dan menjadi
titik awal untuk menelusuri sejarah dan silsilah marga Malau Raja, Manik Raja,
Ambarita Raja dan Gurning Raja.
2.

Kegiatan kegiatan sebagai berikut:

a. Rapat-rapat Internal Punguan Manik Raja Dohot Boruna Sejabodetabek
hingga puluhan kali dari tahun 2013 sd 2017, bertujuan untuk Sosialisasi hasil
penelitian Forum Komunikasi Pelestarian Situs Silau Raja, tentang
perkembangan Manik Raja dan Boruna serta tentang penolakan

pembangunan tugu yang mengatas namakan Manik Raja di Siigar-igar
Rianiate.
b. Penjelasan penolakan pembagunan tugu yang mengatasnamakan Manik
Raja dilakukan melalui media massa/koran maupun website Manik Raja
maupun pertemuan pertemuan non formal.
c. Pernyataan sikap tanggal 10 Nopember 2013 tidak mengakui peletakan
batu pertama monument Manik Raja di Siigar-igar Rianiate dikarenakan
tanahnya di beli dari orang lain atau bukan golat.Op Manik Raja dan Hulahula Op Silau Raja bukan Simbolon dan hula-hula Op Manik Raja bukan
marga Siboro. Pernyataan ini dimuat di media
d. Surat Pernyataan tidak setuju atas penetapan/pembangunan tugu/monument
Manik Raja di Si igar igar Rianiate Kecamatan Pangururan tanggal 15 Juni
2016 yang dikirimkan kepada Bupati Samosir dengan tembusan
Muspida,Muspika,Kades dan lain-lain
3.
Rapat Perwakilan Op Manik Raja dohot Boruna Se-Indonesia tanggal 5
Nopember 2016 di Lumban Manik, Ambarita,Pulau Samosir, sekaligus sosialisasi
Sejarah dan Silsilah Op Silau Raja serta Op Manik Raja. Pada kesempatan
tersebut tim juga menyempatkan untuk audiensi dengan Bupati Kabupaten
Samosir Bapak Rapidin Simbolon dan sekaligus menceritakan Silsilah Op Silau
Raja serta Op Manik Raja. Kesimpulan dari Bupati saat itu menyatakan, bahwa ia
sangat setuju sebelum membangun tugu harus disepakati terlebih dahulu adalah
Sejarah dan Tarombo.
4.
Dari hasil keputusan Forum Komunikasi Pelestarian Situs Silau Raja
(FKPSS), Manik Raja Dohot Boruna melaksanakan “Seminar Pelurusan Sejarah
dohot Silsilah Op Manik Raja tanggal 10 Desember 2016 di Taman Mini Indonesia
Indah Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan Marga Manik Dohot Boruna SeIndonesia, Ketua Punguan Damanik Sejabodetabek, Ketua Parsadaan Poparan
Op guru Tatea Bulan dohot Perwakilan Poparan Saribu Raja, Ketua Forum
Komunikasi Pelestarian Situs Silauraja (FKPSS), Ketua Parsadaan Poparan Silau
Raja Sejabodetabek. Kesimpulan Seminar sebagai berikut
a. Sepakat bahwa tempat tinggal Op Manik Raja di Sioma Salaon Dolok,
Ronggur ni huta dan disitu ada situs peninggalan Op Manik Raja. bukan di
Si Igar Igar Rianite
b. Hula-hula/Mertua Op Silauraja bukan marga Simbolon karena Op Silauraja
adalah generasi ke 3 (tiga) atau cucu si Raja Batak, sedangkan marga
Simbolon baru ada sekitar pada generasi ke 6 (enam) dari si Raja Batak dan
Hula hula/Mertua Op Si Manik Raja bukan marga Si Boro karena Op Si
Manik Raja adalah generasi ke 4 (empat) dari Si Raja Batak, sedangkan

marga Si Boro di silsilah si Raja Batak baru ada di sekitar generasi ke 12
(dua belas) an
c. Sepakat bahwa keturunan Op Manik Raja yang di Rianite Samosir adalah
keturunan Op Partibisinomba dari Simanindo
d. Tugu yang dibangun di Si Igar Igar Rianiate bukan Tugu Op Manik Raja
Pertama, dan Huta Maltoruan atau Malau Toruan di Rianiate bukan tempat
bermukim pertama Op Si Manik Raja.
e. Akan dibentuk Komisi Tarombo/Silsilah
menyempurnakan silsilah Op Si Manik Raja.

untuk

mengumpulkan

dan

f. Perlu dilakukan Deklarasi DPP Punguan Manik Raja Se-Indonesia yang
dipilih oleh Tim Formateur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengurus Punguan
Manik Raja Se Indonesia dengan memperhatikan saran dan masukan dari
peserta seminar yang hadir.
5.
Tanggal 18 Desember 2016 dilaksanakan Sosialisasi Hasil Pelurusan
Sejarah dan Silsilah Op Manik Raja di Jalan Siantar No 20 Lubuk Pakam.
6.
Rapat rapat dalam merumuskan konsep organisasi, AD/ART, Tarombo
dan lain lain kesiapan Mubes I
Peserta Mubes Yang Saya Hormati.
Mencermati berbagai data yang ada pada saya, perbedaan pendapat
terhadap HAL PRINSIP di lingkungan Manik Raja Dohot Boruna sudah terjadi dari
sejak tahun 2012, sepihak bertahan dengan hanya pertimbangan tempat strategis
meskipun tidak tepat dan berpendapat untuk apa membangun tugu di tombak
longo-longo. Menurut sebahagian tidak ada masalah ditombak longo-longo kalau
memang berdasarkan sejarah yang benar. Apalagi setelah mencermati Risalah
Rapat Bolon Manik Raja Se-Indonesia di Lumban suhi suhi Kecamatan
Pangururan Kabupaten Samosir hari Saptu tanggal 19 Mei 2012. Sangat tidak
masuk akal sehat, dimana masih terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam
dan sifatnya rapat masih brainstorming/menampung pendapat, sehingga masih
diperlukan rapat beberapa kali hingga tim perumus dapat membuat kesimpulan
(saat itu tim perumus tidak ada). Tetapi keputusan sepihak sudah ditetapkan
ditengah perbedaan yang sangat Tajam (pemaksaan kehendak akibat gagal
paham). Terlebih notulennya hanya di tanda tangani Sekum Marbona Samosir
Drs Paris Manik MM dan Notulis Kepler Hasudungan Manik,S.Sn. Hal ini sangat
tidak tepat dan Diluar Nalar serta Sarat dengan kepentingan

Pribadi/kelompok. Akibatnya keputusan menjadi polemik berkepanjangan dan
Sepakat tidak mengakui bangunan tugu yang mengatas namakan di Siigar igar
Rianiate.
Untuk mengatasi polemik telah disepakati untuk melaksanakan Mubes
sesuai hasil rapat tanggal 14 Oktober 2013 di Medan dimana ditentukan Program
Jangka Pendeknya a. menyelenggarakan Musayawarah Besar/Mubes b.
Pelantikan Pengurus c. Peletakan batu Pertama Tugu Op Manik Raja. Dalam
pelaksanaannya point a dan b di abaikan tetapi langsung pada peletakan Batu
Pertama Op Manik Raja tgl 16 Nopember 2016. Tindakan ini kesalahan besar dan
terbaca sarat kepentingan kelompok atau pribadi. Padahal Panitia Mubes sudah
disusun dan sosialisasi Mubes sudah dikirim kedaerah dengan surat tanggal 29
Mei 2013 tetapi tidak dilaksanakan, tetapi kenyataannya kepanitiaan tersebut tetap
dimamfaatkan untuk meminta bantuan dana kedaerah (memprihatinkan). Untuk
menutupi ketidak jujuran terhadp kesepakatan terdapat oknum oknum yang nota
bene berpendidikan, menyatakan bahwa pembangunan tugu mengatasnamakan
Manik raja telah kesepakatan di lumban suhi suhi (keputusan sepihak yang sangat
dipaksakan). Lebih tidak terpuji lagi dengan menyalahkan Ir Ruben Manik dengan
menyatakan dia sudah ketok palu terus menyiarkan potongan video untuk
meyakinkan khalayak agar memberikan sumbangan. Padahal beliau tidak penentu
letak tugu/monument di Manik Raja Dohot Boruna bukan juga penentu marga
Manik Raja Dohot Boruna Se Indonesia. Buktinya saat ini kita melaksanakan
Mubes untuk menentukan bersama hal-hal yang diperlukan Punguan Manik Raja
Dohot Boruna kedepan. Penentu di Manik Raja Dohot Boruna adalah
kebenaran Sejarah dan Silsilah Op Silau Raja dan Op Manik Raja dan ini menjadi
prinsip utama persaudaraan yang solid
Peserta Mubes Yang Saya Hormati.
Saya berharap pembahasan pada komisi-komisi diantaranya komisi
Organisasi, komisi, AD/ART, Komisi Program Kerja dan Komisi Tarombo pada
Mubes ini, ditujukan untuk menjawab atau mewujudkan Visi dan Misi atau Cita
Cita ni Punguan, yaitu “Membangun dan Meningkatkan Persaudaraan Yang
Solid, Sumber Daya Manusia Berbasis Budaya Batak dan Rasa Cinta Tanah
Air”
Dari antusias dan kehadiran serta niat yang baik kita semuanya, saya
sangat yakin Mubes yang kita laksanakan akan menghasilkan konsep-konsep
yang kita sepakati bersama. Sekaligus sebagai jawaban hal-hal yang perlu kita
lakukan kedepan. Seperti Visi: Membangun dan Meningkatkan Persaudaraan
Yang Solid, Syarat utama adalah kesamaan pemahaman terhadap hal hal
Prinsip terutama Sejarah dan Silsilah Op Silau Raja dan Op Manik Raja.Kalau

dalam hal prinsip ini kita masih berbeda atau ada upaya rekayasa maka akan
sulit mewujudkan persaudaraan yang solid. Saya menyarankan agar kita bisa
mempedomani Kesepakatan atau kesimpulan Forum Komunikasi Pelestarian
Situs Silau Raja dikarenakan Forum ini satu satunya organisasi
yang
bertanggung jawab terhadap sejarah dan silsilah Op Silau Raja.
Telah disipulkan bahwa Op Silau Raja adalah generasi ke 3 (tiga) dan
cucu langsung Si Raja Batak, hula-hulanya atau istrinya belum bermarga atau
bukan dari generasi ke 6 (enam) yang sudah bermarga. Golat/tempat tinggal
bersama anak-anaknya Malau Raja, Manik Raja, Ambarita Raja,Gurning Raja di
Sioma Salaon Dolok, dengan situs Mual/Air dan Hariara Madungdung. Artinya
diluar dari kesepakatan Forum Pelestarian Situs Silau Raja diatas, dipastikan
ada kegagalan pemahaman atau kesalahan penentuan sejarah dan silsilah Op
Silau Raja. Dikarenakan Op Silau Raja adalah nama orang dan satu satunya
serta anak bungsu dari Op Guru Tatea Bulan.
Demikian halnya Manik Raja tidak terlepas dari Sejarah Op Silau Raja,
dan tidak bisa menentukan sendiri hula hula atau Istri dari Op Silau Raja,
seperti yang dilakukan sekelompok marga Manik Raja. Khusus Manik Raja
adalah cicit dari Si Raja Batak, cucu langsung dari Op Guru Tatea Bulan dan
sebagai generasi ke 4 (empat) pada silsilah Si Raja Batak. Hula hula atau istri
Op Manik Raja pertama belum bermarga dan bukan dari generasi ke 12 (dua
belas) atau marga Siboro. Diluar dari keterangan diatas kemungkinan bukan
marga Manik Raja pertama tetapi kemungkinan cicit dari cicit Op Manik Raja
pertama. Dikarenakan kita juga tidak menyangkal adanya keturunan Op Manik
Raja setelah beberapa generasi ke Siigar igar rianiate.
Kesimpulannya untuk “Membangun dan Meningkatkan Persaudaraan
Yang Solid” kita harus sepaham dulu terhadap hal yang prinsip yaitu Sejarah dan
silsilah Op Silau Raja dan Op Manik Raja yang akan di diskusikan pada komisi
tarombo. Kesamaan Prinsip ini akan kita teruskan kepada generasi kita
berikutnya dan akan menjadi pedoman dan sekaligus menjadi kebanggaan
mereka terhadap leluhurnya. Kalau nanti dalam pembahasan komisi tarombo
disepakati perlu pembangunan tanda berupa tugu di Sioma berarti ini
kesepakatan kita bersama dan mari kita semuanya berpartisipasi untuk
mewujudkannya.
Pasti ada pertanyaan atau hasutan bila kita membangun tugu di Sioma
yaitu sudah ada tugu Manik Raja di Siigar igar, ngapain bangun tugu lagi? Itu
memecah belah Manik Raja ? pertanyaan selanjutnya bla bla bla ?.Bahkan
mungkin mengganggu di Sioma yang akan direncanakan menjadi kawasan
wisata Silau Raja. Maka pada kesempatan di Mubes ini saya ingin menegaskan

hingga saat ini belum pernah ada bangunan tugu Op Manik Raja. Saya
berharap kita semua epakat dan memutuskan serta menyatakan mendukung
hasil seminar tanggal 10 Desember 2016 di TMII. Salah satu keputusannya
Tidak Mengakui bangunan tugu yang mengatas namakan Manik Raja di Si igar
igar Rianiate, artinya belum ada tugu Op Manik Raja sampai saat ini.
Bukan hal baru, atau bukan baru sekarang kita Manik Raja dohot Boruna
tidak mengakui bangunan tugu yang mengatas namakan Manik Raja. Tetapi
sejak tahun 2012 dengan alasan yang sangat prinsip Yaitu, pada saat
peletakan batu pertama dan peresmian kita tidak setuju/protes tindakan mereka
yang telah menetapkan sepihak (tidak menyertakan marga Silau Raja lainnya)
istri atau hula hula Op Silau Raja adalah marga Simbolon. Hal ini kesalahan
yang patal karena saat itu Hula hula atau Istri Op Silau Raja belum bermarga
dan tidak mungkin Op Silau Raja memiliki istri yang berbeda dari sekitar 4
(empat) generasi dibawahnya. Demikian juga Si igar igar bukan Golat Op Manik
Raja karena tanahnya di beli dari orang lain, adapun golat Op Manik Raja di
Sioma Salaon Dolok, Op Manik Manik Raja generasi ke 4 (empat) dan hula hula
atau istrinya belum bermaga dan bukan Si Boro dari generasi 12 (kedua belas)
seperti yang mereka tentukan. Tidak mengakui bangunan tugu yang
mengatasnamakan Manik Raja di siigar igar juga dengan mempertimbangkan
hal-hal lain. Pertimbangan yang paling utama kita tidak menghendaki adanya
penyesatan sejarah dan silsilah Manik Raja maupun Silau Raja, dikarenakan
akibatnya sangat fatal kepada persaudaraan Marga Manik Raja dohot Boruna
pada masa mendatang terutama pada generasi muda.
Berbagai pertanyaan dan protes sudah dilaksanakan tentang tidak
mengakui peletakan batu pertama atau peresmian bangunan yang mengatas
namakan Manik Raja di Siigar igar Rianiate. Sebagai marga Manik Raja yang
mengutamakan persatuan, seyogianya mendengarkan dan menyikapi protes
tersebut. Tetapi dikarenakan NAFSU PENYESATAN untuk kepentingan
pribadi/kelompok, sehingga semuanya dianggab angin lalu tanpa arti..APAKAH
SEPERTI INI MAU DI IKUTI? Atau TIDAK KAH INI PENYESATAN TERHADAP
GENERASI MENDATANG? Yang Pasti kita marga Manik Raja Dohot Borunan
tidak akan mengikuti yang salah dan bila mereka sadar dengan tangan terbuka
kita menerimanya.
Melalui Kesepahaman kita pada Mubes ini, terutama terhadap hal prinsip
Sejarah dan Silsilah maka saya percaya Persaudaraan yang solid akan terwujud
selamanya dan generasi Manik Raja Dohot Boruna kedepan tidak akan tersesat
selamanya, tetapi mengetahui asal usul leluhurnya secara benar. Tepatlah Motto
”Kita Bersaudara keturunan Op Manik Raja yang Baik,Hebat dan Rukun”.
Dari kesepahaman terhadap hal yang prinsip tersebut maka layaklah kita

menyatakan inilah kita Marga Manik Raja Dohot Boruna, Bere,Ibebere dan bila
bertemu otomatis akan timbul rasa persaudaraan. Kondisi sekarang masih ada
yang tersesat atau sengaja menyesatkan diri dan masih ganjalan dikarenakan
kepentingan oknum/kelompok tertentu. Sehingga yang tadinya sama sama
Manik Raja dan satu kegiatan di adat, kondisi sekarang menjadi berbeda karena
adanya marga Manik Baru atau disebut Manik Raja Marbona dan dikoran atau
penyebutan dipesta sering mereka menyebut Pinoppar ni Marbona. Yang
pemahaman mereka terhadap Op Silau Raja termasuk hulanya maupun asal
usul leluhurnya Op Manik Raja pertama dari Siigarigar Rianiate, juga hula-hula
atau istri Op Manik Raja Pinoppar ni Marbona (kadang mereka sebut) dengan
kita masih berbeda hingga sekarang bagi kita Golat/huta Op Manik Raja dari
Sioma Salaon dolok
Akibatnya saat ini yang semula bersaudara dikarenakan satu bapak dan
Ibu, satu oppung, satu daerah, atau yang semula berteman menjadi berantakan .
Dalam pikiran menjadi Timbul pertanyaan. Mengapa oknum oknum tersebut
dengan tega memaksakan kehendaknya dengan mengarang ceritra sendiri
Sejarah dan silsilah Op Silau Raja dan Manik Raja sehingga timbul perpecahan?
Mengapa oknum/Kelompok tersebut tidak mengindahkan protes surat dan protes
langsung dari kita bila menginginkan persatuan? Mungkinkah oknum tersebut
saat ini bahagia atau tersenyum telah berhasil membuat marga baru Manik Raja
Marbona dari pinoppar ni Marbona?. Kita tidak mungkin ikut kepada hal hal yang
tersesat, yang tidak benar dan yang merendahkan Marwah Op Silau Raja dan
Manik Raja. Kita tidak memecah belah tetapi oknum oknum tersebut yang
mengarang ceritra sendiri dan memaksakan kehendaknya, terbukti punguan kita
dari dulu hingga sekarang masih Punguan Manik Raja Dohot Boruna Se
Indonesia, atau di daerah Punguan Manik Raja Dohot Boruna, Bere/Ibebere dan
sampai saat ini belum ada tugu sebagai lambang persatuan/lambang
hasadaannya. Semuanya mari kita kembalikan kepada Tuhan dan juga kepada
sahala ni Op Manik Raja dan Op Silau Raja, biarlah mereka yang merubah
pikiran manusia melalui tanda tanda.
Bila kita sudah satu pemahaman terhadap hal yang prinsip tersebut maka
saya yakin selain secara otomatis akan timbul rasa persaudaraan bila bertemu.
Persaudaran juga akan membuat kita dapat melakukan kegiatan kegiatan yang
lebih bermamfaat untuk kemajuan Manik Raja Dohot Boruna terutama generasi
muda yang akan datang. Melalui Mubes ini mari kita rumuskan dan sepakati
bersama apa yang harus kita lakukan kedepan. Tentunya selain tugu juga kita
perlu memikirkan tugu yang hidup berupa meningkatkan Sumber Daya
Manusia berbasis Budaya Batak dan Rasa Cinta Tanah Air. Apalagi marga
Manik Raja bisa dikatagorikan sebagai Marga yang tua dikarenakan cicit

langsung Si Raja Batak (generasi ke empat) atau cucu langsung dari Op Guru
Tatea Bulan atau cucu dari salah satu anak Raja Batak atau anak dari Op Silau
Raja cucu langsung SiRaja Batak. Dari kondisi ini sudah sepatutnya marga
Manik Raja banyak yang berperan atau jadi pemimpin di masyarakat. Tetapi
kenyataannya masih ada anak anak Marga Manik Raja/Damanik Raja Dohot
Boru, Bere/Ibebere yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ini
tentunya tidak bisa kita biarkan begitu saja tetapi perlu kita bicarakan dan
pikirkan pada Mubes ini. Bahkan di Samosir atau di Bona Pasogit ini kita belum
bisa berbuat apa apa, belum bisa berpartisipasi secara optimal untuk ikut serta
dalam pembangunan yang ada di Samosir ini.
Demikian halnya Rasa Cinta Tanah Air perlu juga menjadi perhatian kita
bersama. Wujud rasa cinta tanah air salah satunya adalah terbebasnya marga
Manik Raja/Damanik Raja Dohot Boruna dari tindakan tindakan yang
bertentangan dengan hukum, bebas dari kegiatan peredaran maupun penyalah
gunaan Narkoba dan lain lain. Mudah mudahan melalui Mubes ini dengan
penetapan Sejarah dan silsilah Op Manik Raja, kita semuanya terutama para
generasi muda punya rasa kebanggaan akan leluhurnya. Kebanggaan terhadap
leluhur ini diharapkan akan semakin memicu semua marga Manik Raja/Damanik
Raja untuk selalu menjaga kehormatan dan berbuat lebih baik di tengah tengah
masyarakat.
Peserta Mubes Yang Saya Hormati.
Sebelum saya mengakhiri amanat ini, perlu di ingatkan kembali akan
pentingnya keputusan keputusan Mubes untuk kemajuan organisasi punguan
kedepan. Harapan saya agar kita semua aktif memberikan saran dan pendapat.
Hal hal yang kita putuskan di Mubes merupakan kesepakatan kita bersama dan
akan kita tindak lanjuti bersama mulai dari DPP sampai kepada Kepengurusan di
wilayah/daerah daerah
Saya juga memohon maaf bila ada hal hal yang kurang berkenan dalam
penyampaian sambutan ini dan jga memohon maaf atas nama Panitia Mubes
apabila ada hal hal yang kurang dalam penyambutan kami. Mohon kami panitia
selalu di ingatkan karena kesuksesan Mubes adalah kesuksesan Marga Manik
Raja Dohot Boruna Se Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa
pertolongannya kepada kita semuanya. Amin

memberikan

Sekian dan Terimakasih serta Selamat Ber MUBES.
Horas ma di hita…
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dan

Hotel Rogate, unjur Ambarita, 23 April 2014
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Punguan Manik Raja Dohot Boruna Se-Indonesia

Deliaman Thoni Manik.S.IP.,M.Si
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