
III.Sejarah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)  

A. Sejarah  

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) adalah salah satu gereja yang didirikan lembaga 

Zending RMG (Rheinishe Missions Gesellschaft ) di daerah Batak Toba. Sekarang ini HKBP 

sudah tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena orang Batak Toba yang 

pindah domisili ke daerah lain mendirikan HKBP di sana.  Menurut data yang tertulis dalam 

Almanak HKBP tahun 2014, HKB sudah terdiri dari 28 (dua puluh delapan) distrik, 659 (enam 

ratus lima puluh sembilan), gereja,  17 (tujuh belas) ressort persiapan, dan 3201 (jemaat).
1
 

Sampai abad ke 19 suku-suku Batak hidup terpencil, dan kekuasaan apapun tidak berhasil 

memasuki tanah Batak. Orang-orang Batak cenderung mempertahankan kebudayaan sendiri, 

walaupun pada dasarnya mereka tidak segan-segan mengambil alih unsur-unsur dari agama lain.
2
 

Suku-suku Batak hidup selama ribuan tahun di daerah pengunungan. Sementara wilayah di 

sebelah utara (Aceh) sejak abad 13 dan di sebelah selatan (Minangkabau) abad ke 16 telah 

memeluk agama Islam. Karenanya, masuknya Zending ke Sumatera utara adalah merupakan 

suatu peristiwa luar biasa dalam abad kesembilanbelas.
3
 

Ada beberapa usaha penginjilan yang masuk ke tanah Batak, yaitu: Pertama oleh badan 

Zending Inggris, yakni Baptis Mission Society of England. Badan ini mengirim tiga orang 

missionaris ke Sumatera, yaitu Richard Burton, seorang ahli ilmu bahasa dan bangsa-bngsa, 

Nathaiel Ward, seorang ahli dalam ilmu kesehatan, dan Evans, seorang yang ditugasi untuk 

mendirikan sekolah-sekolah di Tapian Na Uli. Usaha ketiga missionaris ini tergolong berhasil 

memasuki tanah Batak. Mereka tiba di Silindung pada tanggal 4 Mei 1824, dengan sekelompok 

raja-raja dari suatu ekspedisi perdagangan, dan disambut sangat ramah. oleh Burton dengan cepat 

belajar bahasa Batak dan telah menterjemahkan hampir saparuh dari kitab suci King James ke 

dalam tulisan tangan bahasa Batak. Burton dan Ward melaporkan bagaimana orang-orang Batak 

antusias menyambut mereka, bahkan mereka dapat berkotbah kepada beberapa ibu orang Batak. 

Namun dalam sejarahnya, Burton dan Ward tidak pernah disebutkan telah membaptis orang-

orang Batak menjadi Kristen. Penginjilan mereka berakhir ketika pecah perang Padri, yakni 
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ketika Tuanku Rau Bonjol dari Sumatera Tengah menduduki tanah Batak dan memiliki 

pangkalan Islam di Tapanuli.
4
 

Kedua oleh Zending Amerika, yaitu Amerika Board of Commisioners for Foreign 

Missions (ABCFM), masih dari aliran gereja Baptis. ABCFM mengirim Henry Lyman dan 

Samuel Munson. Pada tanggal 23 Juni 1834 mereka memasuki lembah Silindung setelah 

sebelumnya mendarat di Sibolga. Dalam usaha penginjilan, mereka menemui berbagai 

hambatan, terutama karena perang antar marga yang terjadi di tanah Batak, dan juga akibat 

kebencian yang mendalam terhadap kolonialisme VOC Belanda, yang ketika itu sudah 

merambah sampai tanah Batak. Henry Lyman dan Richard Burton dicurigai sebagai mata-mata 

atau musuh yang mencoba untuk menghancurkann. Pada akhirnya, kedua missionaris tersebut 

mati terbunuh.
5
 

Ketiga adalah usaha penginjilan oleh dua badan Zending, yaitu dari Belanda dan Jerman. 

Suatu waktu, ketika Dr. Fabri, Inspektur RMG pergi ke Amsterdam untuk berdiskusi tentang 

daerah pelayanan baru Hindia Belanda bagi mereka. Hal ini dilatarbelakangi keadaan ketika para 

missionaris Jerman menghadapi hambatan penginjilan di Kalimantan akibat perang pengeran 

Hidayat pada tahun 1856. Bahkan penginjilan di Kalimantan terpaksa dihentikan karena 7 orang 

suster, pekerja wanita untuk zending, di bunuh penduduk.
6
 Febri bertemu dengan Pendeta 

Witteveen. Pertemuan mereka menghasilkan sebuah kesepakatan  penting, yakni menyatukan 

pekerjaan pemberitaan Injil di Tanah Batak di bawah bimbingan RMG.
7
 Selanjutnya hasil 

kesepakatan dua pimpinan zending tersebut diimplementasikan di daerah zending di tanah Batak. 

Pada Tanggal 7 Oktober 1861, Van Asselt bersama Pendeta Betz bertemu membuat kesepakatan 

dengan pendeta Jerman,  Pendeta Heine dan Pendeta Klammer di rumah Bondanalotot Nasution 

di Prau Sorat, Sipirok, dan merencanakan penginjilan di tanah Batak.
8
 Rapat pertama dari atau 

pekabar Injil tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya gereja Huria Kristen Batak 

Protestan (HKBP), walaupun sebelumnya, pada tanggal 31 Maret 1861, Van Asselt sudah 

membaptis dua orang pemuda Batak, yakni Jakobus Tampubolon dan Simonn Siregar. Tanpa 

pengakuan percaya oleh kedua pemuda Batak tersebut, maka makna dari 7 Oktober 1861 akan 
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berkurang. Tapi tanpa kesepakatan  bersama antara pengabar Injjil itu, maka usaha penginjilan di 

tanah Batak akan terpecah-pecah. Sesudah peristiwa tanggal 7 Oktober 1861 itu terlihat bahwa 

orang Batak bukan lagi memasuki kaum kerabat, kaum sedesa, kaum semarga, sehingga gereja 

Batak memperoleh bentuknya sebagai gereja suku, gereja marga, karena bertumbuh dalam 

konstelasi sosiologis di tanah Batak.
9
 

Selain tiga tahap usaha penginjilan di atas, perlu dicatat, satu tonggak sejarah yang sangat 

penting dalam penginjilan di tanah batak, yyaitu pada masa missionaris IL Nommensen 

merupakan tokoh utama dalam pekabaran Injil di tanah Batak (1834-1918). Pada tahun 1865 

Nommensen berhasil menjadikan daerah Silindung sebagai pusat pekabaran Injil Tapanuli.
10

 

B.  HKBP Kartanegara Semarang Sebagai Bagian dari HKBP 

Gereja HKBP Kartanegara Semarang berdiri pada tanggal 17 juli 1960. Berdirinya Gereja 

HKBP Kartanegara Semarang adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari migrasi 

orang-orang Batak ke daerah Semarang. Sejarah migrasi tersebut diawali dari migrasi orang 

Batak ke  Jakarta dan sekitarnya. Awalnya HKBP Masuk ke Semarang pada tahun 1960, dan 

terus mengalami perkembangan fisik dan perpindahan lokasi. Saat ini HKBP Semarang berlokasi 

di Jl. Kartanegara Selatan No 1. Sehingga dikenal dengan HKBP Kartanegara, Semarang.
11

  

Gereja HKBP Kartanegara masih merupakan pilihan utama jemaat Batak kristen yang ada di 

Semarang. Gereja HKBP Kartanegara Semarang merupakan gereja Ressort yang artinya bahwa 

gereja mempunyai pagaran wilayah, yang menjadi pagarannya adalah minimal 1 gereja HKBP 

lainnya karena jangkauan pelayanan gereja. Gereja HKBP Kartanegara Semarang di layani oleh 

1 orang Pendeta Ressort dan 1 orang guru Injil dan 29 sintua (Penatua). 

Dalam hal pendidikan jemaat HKBP Kartanegara Semarang sekitar 474 jiwa tamatan S-1 

dan tamatan S-2 23 jiwa dan tamatan S-3 adalah 5 jiwa, dan selibihnya tamatan SLTA/ Sederajat 

528 jiwa. Jumlah anggota jemaat HKBP Kartanegara Semarang 578 KK (kepala keluarga). Mata 

pencaharia jemaat HKBP Kartanegara Semarang secara umum  Pegawai Negeri, TNI/Polri, 

Pegawai Swasta, dosen, wiraswasta.
12
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C. Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan di Gereja HKBP Kartanegara Semarang 

Faktor pendidikan orang Batak Toba yang merantau dan lahir di Semarang telah  maju 

dan sekaligus mempunyai pekerjaan yang menetap dan telah mapan. Laki-laki dan perempuan 

pada prinsipnya memilikih kedudukan yang sama yang sesuai perkembangan zaman. Pembagian 

harta warisan tidak menyimpang dari falsafah hidup orang Batak Toba, yaitu Dalihan Na Tolu, 

Hamoraon (kekayaan),Hagabeoan (kehormatan), dan Hasangapon (kesejahteraan).
13

 

Menurut Pendapat Bapak St. DP. Ginting, (penatua di Gereja HKBP Kartanegara 

Semarang) Sejajar dengan perkembangan kemanusiaan dan jalan pikiran manusia, bahwa adat 

Batak Toba dahulu telah usang dan patut ditinggalkan diganti dengan budaya keadaan. 

Perkembangan zaman sekarang bahwa hak Perempuan dan hak laki-laki adalah sama di mata 

orang tua. Karena anak laki-laki dan perempuan adalah anak yang dilahirkan dari ibu yang sama 

dan Bapak yang sama dan buah cinta dari pernikahan yang sah.
14

 Dengan alasan yang hampir 

sama juga datang dari bapak D Nainggolan, yaitu sintua (penatua) di gereja HKBP Kartanegara. 

Ia mengatakan bahwa diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, 

bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan falsafah 

Dalihan Na Tolu itu hilang atau berubah. Dulunya orang Batak Toba memang mengikuti sistem 

Patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat  bagian warisan hanya pihak laki-

laki. Tetapi orang Batak sudah maju dan tinggal di kota, orang batak yang tinggal di perantauan 

tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan bisa mendapatkan 

bagian warisan. Walaupun pembagiannya tidak sama, sebab anak laki-laki nanti menjadi kepala 

rumah tangga, dan tanggung jawab keluarga ada pada anak laki-laki, tetapi kalau rumah biasanya 

akan diberikan kepada anak laki-laki.
15

  

Menurut Ibu St. Bathin Makhdalena Br Simanjuntak (Penatua HKBP Kartanegara 

Semarang) yang telah menikah dengan Bapak Edward Parera, yang bersuku  Non-Batak, ia 

mengatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh hak warisan yang sama rata 

dan adil. Di hadapan Tuhan anak laki-laki dan perempuan sama. Dan orang tua dahulu juga tidak 

membeda-bedakan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan.
16

 Hal yang 

sama juga datang dari penjelasan Bapak St. Dr. D. Manurung, yang menikah dengan perempuan 
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bersuku Batak Angkola yaitu Ibu TD Br Ritonga. Bapak St.Dr D. Manurung, adalah Penatua 

Gereja HKBP Kartanegara Semarang. Ia mengatakan, Anak laki-laki dan perempuan sama 

haknya dalam hak warisnya, alasannya: Boru Panggoaran (anak Perempuan menjadi nama orang 

tuanya di perkumpulan orang Batak Toba). Dan anak perempuan lebih banyak memperhatikan 

orang tuanya setelah orang tuanya sudah menjadi tua dan tidak berdaya. 
17

  

Hal ini juga di ungkapkan Bapak D. Napitu, merupakan seorang  tokoh adat masyarakat 

Batak di Semarang dan warga jemaat  HKBP Kartanegara Semarang.  Dengan semakin majunya 

perkembangan zaman, yang berkududukan sebagai pewaris pada suku Batak Toba adalah orang 

tua (ayah dan ibu). Orang tua berhak mewariskan hak warisnya kepada semua anaknya, tanpa 

terkecuali anak laki-laki dan anak perempuan semuanya mendapat hak yang sama. Seperti 

umpama (Perumpamaan) orang batak Toba dahulu: “Bungkulan ni ruma, sotung huginjang ho 

hutoru. Damang/dainang natua-tua, sotung mardingkan ho maranak dohot marboru, siat do 

tonggo-tonggoku” yang artinya Wuwungan rumah jangan ke atas, jangan kebawah. Ayah-ibu 

yang sudah tua, jangan bedakan anak laki-laki dan anak perempuan, kalau dibedakan, doa 

pengaduanku (kepada Tuhan) akan terkabul. Orang mati mempunyai hantu, orang hidup 

mempunyai roh. 
18

 

Dari hal ini yang sudah diungkapkan oleh para responden diatas, maka penulis 

menyimpulkan ada beberapa faktor menyebabkan bergesernya perspektif keluarga jemaat HKBP 

Kartanegara Semarang, dalam pembagian hak waris anak perempuan, yaitu: 1. Mereka sudah 

tinggal di kota dan sudah maju. 2. Mereka telah berpendidikan tinggi. 3. Kesadaran gender yang 

sudah mulai diakui, bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sudah mempunyai hak yang sama 

dalam pembagian hak waris. Oleh karena itulah faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

D. Peran HKBP Kartanegara Semarang Menyuarakan Kesetaraan Gender Dalam 

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hak Waris 

Menurut Bapak Pdt S. Naibaho adalah seorang Pendeta Jemaat HKBP kartanegara 

Semarang. Secara khusus HKBP belum membuat peraturan tertulis mengenai proses pembagian 

harta warisan yang ada dalam jemaat, namun secara umum HKBP mengakui bahwa pada 

dasarnya manusia itu memiliki kedudukan yang sama, baik antara laki-laki maupun perempuan. 

Hal ini terlihat dari gerakan yang sekarang dilakukan oleh Gereja HKBP sendiri, yang mana 
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pada awalnya perempuan juga tidak bisa untuk  menjadi seorang pendeta, namun dengan adanya 

issu tentang kesetaraan gender, akhirnya Gereja HKBP sekarang telah memberikan hak yang 

sama dan tidak ada lagi diskriminasi gender. Mari melihat perjalanan HKBP, di buku almanak 

HKBP tentang isi “Angka Taon Siingoton” (tahun bersejarah di HKBP). Minggu 27 Juli 1986 

Pentabisan Pendeta Perempuan yang pertama, dan tanggal 7 September 2008, terpilih Pendeta 

perempuan untuk jabatan Praeses di HKBP).
19

 Dengan berdasarkan hal ini jugalah gereja HKBP 

memandang sudah sepantasnya juga perempuan di Jemaat HKBP Kartanegara Semarang pada 

khususnya dan masyarakat suku Batak Toba pada umumnya untuk memberikan hak yang sama 

dalam proses pembagian harta warisan. Terlebih gereja merupakan perkumpulan dari laki-laki,  

perempuan dan anak-anak, dengan demikian mereka juga tentu memiliki hak yang sama secara 

teologis. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan HKBP Kartanegara Semarang hanya melalui 

kotbah-kotbah dan seminar-semiinar tentang issu kesetaraan gender.
20

 

E. Kedudukan Hak  Perempuan Dari Sudut Pandang Teologis 

Kisah penciptaan menjadi salah satu pokok Credo bangsa Israel. Mereka mengaku bahwa 

Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bangsa Israel berpegang teguh 

kepada Credo itu sekaligus untuk menyatakan bahwa Allah yang mereka percaya itu adalah 

Allah satu-satunya dan Allah yang universal. Allahlah sumber sesuatu termasuk sumber seluruh 

manusia. Manusia diciptakan-Nya, berasal dari Allah. Manusia yakni laki-laki dan perempuan 

diciptakan Allah menurut gambar dan rupaNya yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan ini, 

masing-masing mewakili image Allah yang sempurna karena itu laki-laki dan perempuan yang 

mewarisinya perlu berpatner untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna. Dengan demikian 

menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dalam waktu yang 

sama dan masing-masing menurut gambar dan rupa Allah yang menunjukkan bahwa laki-laki 

dan perempuann mempunyai kesamaan derajat dihadapan Allah sejak awal mula diciptakan. 

Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam masyarakat perlu dibangun pemahaman   bahwa 

perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh hak-haknya di keluarga sama seperti 

yang diperoleh laki-laki. Dalam Kejadian 1:27 “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 

gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanNya 
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mereka”. 
21

 Nats tersebut memberikan pernyataan bahwa Allah menciptakan manusia menurut 

gambar-Nya. Ditegaskan manusia yang dimaksudkan ialah laki-laki dan perempuan. hal ini 

berarti sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara bersama, menurut gambar 

dan rupa Allah. Dengan demikian menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan diciptakan dalam waktu yang sama dan masing-masing menurut gambat dan rupa 

Allah dan rupa Allah yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan 

derajat dihadapan Allah sejak awal mula diciptakan. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Allah 

menciptakan laki-laki dan perempuan adalah sebagai alat untuk menjaga dan memelihara 

ciptaanNya. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan otoritas 

yang sama. Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam masyarakat perlu dibangun pemahaman 

bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh peluang-peluang di keluarga 

yang diperoleh laki-laki. Rencana Tuhan yang indah ketika Ia menciptakan manusia ialah agar 

laki-laki dan perempuan yang diciptakanNya bekerjasama memelihara seluruh ciptaan Tuhan 

yang lain.  

Bukti turut sertanya Allah membela kaum perempuan untuk mendapatkan hanya sebagai 

ahli waris harta orang tuanya, dalam Bilangan 21:1-11, ketika anak perempuan Zelafehad 

kehilangan bapaknya karena meninggal di medan pertempuran mereka tidak diberikan hak untuk 

mewarisi harta bapaknya,  karena mereka tidak punya saudara laki-laki, sehingga menurut adat 

Yahudi harta orang tuanya harus diserahkan kepada orang lain. Oleh karena itu Tuhan 

memerintahkan Musa agar  membuat hukum dan ketentuann tentang hak waris kepada kaum 

perempuan. Tuhan berfirman kepada Musa: “Memang engkau harus memberikan tanah milik 

pusaka kepadanya (perempuan) ditengah-tengah saudara ayahnya engkau harus memindahkan 

kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya” (Bilangan 27:7).
22

 Itulah yang harus menjadi 

ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintakan Tuhan kepada Musa.  Maka dengan 

ini sangat jelas, bahwa Tuhan menentang adat dan budaya yang bertindak diskriminatif. 

Rasul Paulus dalam Galatia 3:8 menyatakan bahwa: “Dalam hal ini tidak ada yang 

Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu 

semua adalah satu di dalam Kristus Yesus”. Hal inilah yang melatarbelakangi pembagian harta 

warisan tidak dilihat dari status dan jenis kelamin, tetapi implmentasinya adalah kebersamaan 
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manuusia dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada penerimaan manusia sebagai sesama 

manusia didalam Yesus Kristus. Dalam Pengajaran dan tindakan Yesus, nyata bahwa Dia sangat 

melindungi perempuan. Dia tidak pernah membedakan perempuan dari laki-laki, walaupun 

Yesus hidup dan mengikuti budaya pada zaman-Nya.  Manusia tidakan  harus semua sama, tidak 

semua harus menjadi laki-laki atau perempuan, justrus dalam perbedaan itu dapat diberlakukan 

kebersamaan dalam perbedaan. 

 


