
I. PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kebudayaan dalam arti luas adalah perilaku yang tertanam, ia merupakan totalitas dari 

sesuatu yang dipelajari manusia, akumulasi dari pengalaman yang dialihkan secara sosial 

(disosialisasikan) tidak sekedar sebuah catatan ringkas, tetapi dalam bentuk perilaku melalui 

pembelajaran sosial. Kebudayaan juga merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang 

dalam bentuk perilaku, nilai dan simbol-simbol, yang mereka terima tanpa mereka sadar dan 

mereka pikirkan, yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari 

satu generasi kepada generasi berikutnya.
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Budaya ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap segala aspek 

kehidupan manusia. Bahkan sering kita tidak sadari, budaya memiliki pengaruh yang besar 

dalam mengatur peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Pola hubungan, pembagian 

peran, serta tugas perempuan dan laki-laki dibentuk oleh setiap masyarakat secara turun-

temurun. Dalam perkembangan pembelajaran, beberapa orang menganggap bahwa di dalam 

pola hubungan perempuan dan laki-laki terdapat ketimpangan-ketimpangan dan 

perempuanlah yang dipandang sebagai pihak yang paling banyak dirugikan. Hal ini tentu saja 

bisa menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.
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Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari alam kehidupan masyarakat Indonesia di 

berbagai daerah. Karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah itu biasanya 

selalu patuh kepada hukum adat, yaitu  sebuah hukum yang tidak tertulis, namun hukum 

tersebut telah mendarah daging di dalam setiap anggota masyarakat tersebut yang tercermin 

dalam setiap perilaku kehidupan mereka. Maka melalui adat dan kebiasaan yang hidup dalam 

masyarakat tersebut, yang mana kebiasaan itu telah mendarah daging dan turun temurun 

dilaksanakan, hak adat dapat dikatakan sebagai hak yang bersifat tradisional. Selain itu, 

hukum adat juga dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta dapat 

pula menerima pengaruh dari berbagai agama dan kebudayaan. 

Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam 

masyarakat Indonesia, oleh karena itu dengan adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan 

tersebut akan banyak juga berpengaruh terhadap sistem hukum adat yang ada di Indonesia. 
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Bentuk  perbedaan hukum waris adat yang terdapat di Indonesia. Misalnya hukum adat 

mengenai warisan pada masyarakat Batak menganut sistem patrilineal, di mana pihak laki-

laki yang menjadi ahli waris.  Hukum adat ini berbeda dengan hukum warisan suku 

Minangkabau yang menganut sistim matrilineal, di mana pihak perempuan yang menjadi ahli 

waris. Pada masyarakat Jawa yang menganut sistem patriarkhi, yang mana kedua-duanya, 

yaitu laki-laki dan perempuan dapat menjadi ahli waris. 

Dalam hal pewarisan hukum adat patrilineal masih terdapat perbedaan  yang 

mencolok,  di mana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah 

kaum laki-laki saja dan kaum perempuan tidak berhak untuk mendapat warisan. Adanya 

stratifikasi gender telah mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan, 

yang bertujuan membela dan memperluas hak-hak kaum perempuan, gerakan ini disebut 

feminism.
3
 Perjuangan mengenai kesetaraan gender tentulah bukan hal yang gampang 

dilakukan. Tidak jarang pemahaman dan empati perempuan di zaman modern sekarang ini 

ternyata justru masih terkungkung pada pola pikir patriarkhi.  

Masyarakat patrilineal khususnya dalam masyarakat Batak Toba masih  menganggap 

bahwa anak laki-laki lebih berharga atau lebih tinggi kedudukannya dari pada anak 

perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus marga 

dari orangtuanya. Sebaliknya anak perempuan nanti akan mengikuti marga suaminya dan 

keturunan yang dilahirkannya akan mengikuti marga suaminya. Dalam kehidupan 

masyarakat Batak Toba, perempuan seringkali mendapat perlakuan yang kurang adil. Sistem 

kekerabatan pada masyarakat patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba ternyata 

juga mempengaruhi kedudukan janda yang merupakan anak perempuan. Kedudukan janda 

menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa perempuan mengikuti marga suaminya  sehingga 

tidak berhak untuk mendapat warisan, namun selaku isteri turut memiliki harta yang 

diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Oleh sebab itulah, janda 

pada masyarakat Batak Toba ada suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke 

dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi, 

apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tidak akan pernah 

berhak membawa benda milik suaminya, seakan-akan ia mewarisinya. Nasib anak 
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perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki tidak berhak mendapat hak warisan dari 

orangtua karena sudah  dianggap punu
4
 dan tidak akan dapat melanjutkan silsilah 

keluarganya dan keluarga tersebut akan hilang begitu saja.
5
 Anak perempuan yang demikian 

disebut “siteanon”, artinya semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus 

diwarisi anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya. 

Kenyataan lain yang sangat ironis dalam budaya atau adat Batak Toba, adalah 

perempuan janda cerai karena kematian suami maupun yang suaminya masih  hidup. Maka 

dia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta suami dan harta yang mereka kumpulkan 

bersama. Ia hanya sebagai pengguna harta tersebut sebagai sumber kehidupannya. Dapat 

dikatakan seorang janda bagi masyarakat Batak Toba sangat menderita, dia tidak mendapat 

hak warisan dari orangtuanya dan dia juga tidak berhak mewarisi harta suaminya. Harta dari 

suaminya akan diserahkan kepada anak laki-lakinya jika ada, jika tidak ada maka akan 

diwariskan kepada saudara laki-laki suaminya, apabila seorang janda cerai karena kematian 

suami. Tetapi jika janda cerai hidup maka janda tersebut tidak berhak mendapat apa-apa dari 

harta suaminya. Ia hanya sebagai pemakai atau pengguna apabila ada kesepakatan.Jadi 

seorang perempuan yang sudah menikah dan meninggalkan kelompok marga orangtuanya, 

tidak mendapatkan harta warisan orang tuanya, hanya saudaranya laki-lakilah yang berhak 

mendapatkannya. Jika dia tidak mempunyai saudara laki-laki maka harta warisan 

orangtuanya akan diserahkan kepada saudara laki-laki bapaknya. Apakah perlakuan 

diskriminatif ini masih diterima oleh seluruh anak perempuan Batak Toba? 

Melihat situasi yang seperti ini, pada saat jemaat melakukan pembagian warisan, 

gereja sekan-akan hanya membiarkannya terjadi begitu saja. Gereja seakan-akan hanya 

berdiam diri melihat fenomena seperti ini. Khusunya gereja-gereja suku batak yang ada di  

Indonesia dan Huria Kristen Batak Protestan yang jemaatnya secara umum adalah orang-

orang Batak Toba, belum memberikan peranan yang dapat membantu kaum perempuan 

untuk mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Biasanya kalaupun gereja ingin 

terlibat hanya disampaikan melalui khotbah-khotbah saja. 
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Hukum adat Batak Toba yang patrilineal tidak mengakui adanya pembagian harta 

warisan bagi anak perempuan. Semua warisan dari orangtua diberikan pada anak laki – 

lakinya yang pada umumnya sebagai penyambung keturunan menurut garis bapak. Namun 

dewasa ini sistem hukum adat yang patrilineal yang dianut suku Batak Toba dalam hak 

warisan bagi anak laki-laki sedikit mengalami perubahan, setelah masyarakat itu berpindah 

dari desa ke kota. Perubahan itu terjadi berkenaan dengan adanya pengeseran perspektif  di 

mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Oleh 

sebab itu hukum adat Batak tersebut kemudian disesuaikan. Anak laki-laki dan perempuan 

adalah sama dalam pembagian warisan.
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Namun di dalam perkembangannya tidak semua masyarakat Batak Toba menetap di 

Bona Pasogit. Banyak di antara mereka memutuskan hidup di perantaoan (keluarga dari 

Bona Pasogit) hidup di rantau.  Perubahan yang timbul dari perpindahan tersebut adalah  

mereka masih tetap mempertahankan budaya hak warisan yang mengatur anak laki-laki 

sebagai pewaris harta peninggalan bapaknya. Tetapi bagi sebagian besar masyarakat Batak 

Toba yang berada diperantauan, pihak perempuan bisa mendapat bagian dalam harta warisan 

atau dapat menjadi ahli waris. Oleh sebab itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana 

kedudukan anak perempuan dalam hak waris adat Batak Toba yang ada di Semarang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis membahas sebuah judul: 

 

“ANAK PEREMPUAN DALAM HAK WARIS  BUDAYA ADAT BATAK TOBA” 

 KAJIAN SOSIO-TEOLOGIS TERHADAP JEMAAT HKBP KARTANEGARA 

SEMARANG 

 

B. Rerumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang tersebut di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam hak 

waris adat pada masyarakat Batak Toba di Semarang, jika di lihat dari perspektif 

sosio teologis? 

1. Bagaimana peran HKBP Kartanegara Semarang tentang keseteraan gender dalam hak 

waris adat Batak Toba? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji secara sosiologis,  teologis  kedudukan anak perempuan dalam hak waris 

adat pada masyarakat Batak Toba di Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Teori: Menyumbang suatu pemahaman tentang kedudukan anak perempuan 

dalam hak waris adat batak toba bagi jemaat HKBP Kartanegara Semarang, setelah 

mereka tinggal di perantauan. Pandangan Teologis terhadap kedudukan anak perempuan 

dalam hak waris.  

Menyumbang pemahaman baru kepada masyarakat dan jemaat HKBP yang ada di 

bona pasogit (kampung halaman) tentang keadilan terhadap perempuan dalam hak waris.   

Praktis : Melalui tulisan ini, kiranya dapat berguna bagi pembaca, bermanfaat 

juga bagi orang-orang Batak toba pada umumnya dan bagi orang-orang Batak toba di 

Semarang pada khususnya, serta bagi penulis yang melakukan tugas penelitian ini. 

E. Metode Penelitian  

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu proses yang mencoba untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi 

manusia (Catherine Mashal: 1995).
7
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif.  Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu 

kelas peristiwa masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan 

sesuatu hal secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

tertentu yang ada dilapangan.
8
 Lokasi penelitian adalah warga jemaat HKBP Kartanegara 

Semarang.  

Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan ini karena penulis ingin mendapatkan 

pemahaman yang baik mengenai kedudukan anak perempuan dalam hak waris adat Batak Toba 

pada masyarakat Batak Toba yang terdapat di Semarang, serta bagaimana peranan gereja ketika 

jemaatnya melakukan pembagian warisan.  Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode 

penelititan yang digunakan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi sebagai data untuk 

diolah, sehingga pada akhirnya fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 
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Batak Toba yang ada di Semarang dapat diuraikan atau dideskripsikan dalam bentuk satu 

kesatuan tulisan yang utuh. 

F. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, digunakan dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan 

yang ingin diteliti. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, 

yaitu wawancara yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Dengan 

memberi pertanyaan yang terarah diharapkan data lebih mudah diolah sehingga 

memungkinkan analisa yang kualitatif serta kesimpulan yang dapat dipertanggung-

jawabkan. 

b. Kepustakaan, teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data sekunder 

Melalui studi kepustakaan ini, diharapkan akan memperoleh bahan-bahan yang tepat dan sesuai 

dengan topik yang dikaji. Selain itu studi kepustakaan ini bermanfaat pula sebagai salah satu 

narasumber, demi menyusun landasan teoritis yang akan digunakan dalam menganalisa data dari 

hasil penelitian di lapangan. 

c. Informan Kunci  

Dalam penelitian ini, penyusun akan melakukan wawancara yang sifatnya tidak  

terstruktur, yang ditujukan kepada pejabat struktural HKBP Kartanegara Semarang dan  

beberapa orang tua yang bersuku  Batak Toba  sebagai informan kunci. 

G. Sistematika Penulisan 

 Bagian satu menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

signifikansi penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bagian dua merupakan landasan teori; di dalamnya berisi mengenai teori-teori yang 

dipakai untuk membuat tulisan ini antara lain teori study Gender dan teori Perubahan sosial.  

Bagian tiga kedudukan Anak Perempuan Jemaat HKBP Kartanegara  di Semarang dalam 

Hak Waris Adat Batak Toba. 

Pada bagian ini, penulis akan meneliti  bagaimana kedudukan anak perempuan  setelah 

mereka tinggal di perantauan di  HKBP Kartanegara Semarang dalam hak waris budaya adat 

Batak Toba. 



Bagian empat Pada bagian ini penulis akan menganalisa hasil penelitian tentang 

kedudukan anak perempuan jemaat HKBP Kartanegara di Semarang dalam hak waris adat Batak 

Toba. 

Bagian kelima adalah sebagai penutup dalam tulisan ini yang di dalamnya berisi 

kesimpulan yang akan diperoleh dari hasil penelitian di HKBP Kartanegara Semarang, juga 

disertai saran dan masukan-masukan yang tujukan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya 

dengan tujuan dari penelitian ini. 


