
IV.Anak Perempuan Dalam Hak Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di 

Semarang: Suatu Analisis Perspektif Sosio Teologis. 

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian dengan 

menghubungkannya dengan teori yang telah dirumuskan pada bagian dua. Analisa ini 

dilakukan guna menjawab tujuan penelitian sebagaimana yang terdapat dalam bagian 

pertama, yaitu: “Mengkaji secara Sosiologis-Teologis kedudukan anak perempuan dalam hak 

waris ada pada masyarakat Batak Toba di Semarang.” Penindasan gender di samping 

penindasan kelas sebagai salah satu sebab dari penindasan terhadap perempuan. Sementara 

itu, bagi Feminisme Marxis, persoalan utamanya hanya terletak pada masalah kelas yang 

menyebabkan perbedaan fungsing dan status perempuan. Menurut kalangan Feminisme 

Marxis, penindasan perempuan terjadi melalui produk politik, sosial dan struktur ekonomi 

yang berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai sistem kapitalisme.
1
  Hal inilah yang 

terjadi dalam tradisi di masyarakat batak di Bona Pasogit, keadaan tardisi tersebut bisa 

berlaku karena secara Teori Feminisme Psikoloanalisis hal ini terjadi karena masyarakat 

tempat hidup perempuan dan laki-laki adalah masyarakat patriarkal. 

Menurut penulis, dari satu sisi  masyarakat atau jemaat HKBP Kartanegara  Semarang, 

sudah tinggal di perantaoan tetapi mereka masih belum lepas dari sistem patriakhi, sebab 

anak laki-laki adalah pewaris rumah orang tuanya. Sebab anak laki-laki adalah pembawa 

keturunan. Karena mereka melihat bahwa rumah itu tempat dimana anak laki-laki berkuasa 

dari semua yang ada dirumah. Sebab anak perempuan belum bisa untuk mendapatkan rumah 

untuk di wariskan. Untuk itu perempuan hanya dapat dibebaskan dari penindasan ini, kalau 

sistem ekonomi kapitalis diganti dengan masyarakat sosialis, yaitu masyarakat sosial, ini 

harus di mulai juga dari keluarga. Keadilan sosial dapat diciptakan melalui perubahan pada 

diri individu, dan perubahan lingkungan sosial akan mempengaruhi perubahan diri individu, 

sehingga keadilan sosial dapat tercipta. 

A. Pandangan Jemaat Terhadap Anak Perempuan dalam Hak Waris ( Pernikahan 

sesama suku Batak Toba ) 

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan pandangan jemaat terhadap kedudukan hak 

waris, khususnya jemaat yang menikah dengan sesama suku Batak Toba. Dari jawaban yang 

telah diperoleh dari responden, lebih banyak responden yang mengatakan bahwa kedudukan 
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hak waris anak perempuan dan anak laki-laki “sama rata”.  Hal ini dipengaruhi oleh karena 

faktor pendidikan dan kedudukan yang telah tinggal di perantauan (Semarang), sehingga 

membuka cakrawala pemikiran dengan tidak membedakan kedudukan hak waris anak laki-

laki maupun anak perempuan. Hal ini juga mempunyai kesamaan dalam teori perubahan 

sosial (Agus Salim, 2002:10) yang mengatakan bahwa akibat dari perubahan sosial yang 

dialami oleh kelompok masyarakat dapat mempengaruhi status sosial seseorang dalam 

masyarakat dan merubah statusnya menjadi lebih tinggi dan rendah tergantung pada 

perubahan sosial individu tersebut. Perubahan status tersebut dapat diperoleh karena 

pendidikan, menikah dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi.  

Menurut penulis, faktor perpindahan masyarakat dari bona-posogit (desa) ke kota 

menyebabkan perubahan peran sosial masyarakat tersebut. Masyarakat atau individu 

menghadapi kenyataan baru atau pandangan baru menuntut kehidupan yang lebih dan 

sejahtera. Keberadaan masyarakat yang tinggal di kota menghadapi kenyataan yang lebih 

baru dalam menuntut pilihan yang baru. Keberadaan masyarakat di tempat yang baru dengan 

nilai-nilai yang baru menyebabkan adanya perubahan peran dan perubahan pola pikir yang 

lebih maju dari apa yang dia terima ketika masyarakat itu tinggal di desa. Perubahan yang 

terjadi oleh masyarakat berdampak juga pada perubahan keluarga. Perubahan masyarakat 

Batak Toba dari bona-posogit (desa) ke kota mempengaruhi masyarakat untuk berlaku adil 

dalam pembagian hak waris di tengah-tengah keluarga. Akibatnya  dari perubahan sosial 

masyarakat Batak Toba yang ada di perantauan (Semarang), tidak mempersoalkan lagi sistem 

kekerabatan yang diterima dari bona-posogit, misalnya dalam pembagian hak waris dari anak 

laki-laki kepada anak perempuan. 

Dalam hal ini, adapun tinjauan dari sudut pandang Teologis terhadap kedudukan hak 

anak perempuan yaitu menurut Pdt. Naibaho yang mengatakan bahwa pada dasarnya 

manusia itu memiliki kedudukan yang sama, baik antara anak laki-laki maupun anak 

perempuan.  Hal ini terlihat dari gerakan yang dilakukan oleh gereja HKBP sendiri, yang 

mana pada awalnya perempuan juga tidak bisa menjadi seorang pendeta. Namun, dengan 

adanya isu tentang kesetaraan gender, akhirnya gereja HKBP sekarang telah memberikan hak 

yang sama dan tidak ada lagi diskriminasi gender. Adapun contoh yang dibuat oleh Pdt. 

Naibaho yang mengatakan tentang pentahbisan pendeta perempuan yang pertama, dengan 

memutuskan bahwa terbentuknya pendeta perempuan pertama di HKBP pada tanggal 27 Juli 



1986. Adapun jabatan struktural dalam gereja HKBP  telah terpilih pendeta perempuan untuk 

jabatan Preases pertama kali pada tanggal 7 September 2008. Hal ini menunjukkan bahwa 

gereja HKBP mengalami perkembangan dan tidak adanya perbedaan dalam sturktural di 

tengah-tengah HKBP.  

B. Pandangan Jemaat Terhadap Anak Perempuan dalam Hak Waris (Perkawinan 

Campur) 

Dalam bagian ini, ada yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di lapangan yang belum 

ditemukan dalam teori yang ada. Menurut responden anak laki-laki dan anak perempuan 

memperoleh hak warisan yang sama rata dan adil. Di hadapan Tuhan anak laki-laki dan anak 

perempuan sama.  Adapun yang menarik di sini, responden mengatakan bahwa anak 

perempuan menjadi nama orangtuanya di perkumpulan sesama orang Batak Toba. 

Menurutnya, anak perempuan lebih banyak memperhatikan orangtuanya setelah orangtuanya 

sudah menjadi tua dan tidak berdaya dibandingkan anak-anak laki. Hal inilah yang menjadi 

daya tarik penulis, bahwa penulis belum mendapatkan teori yang mengatakan rasa kasih 

sayang seorang anak terhadap orangtua menjadi alasan dalam kedudukan hak waris sama rata 

khususnya dalam budaya Batak Toba. 

Menurut penulis, temuan yang telah dipaparkan oleh St. Manurung . membuat temuan 

baru khususnya bagi penulis yang melakukan penelitian hak waris di daerah Semarang. Hal 

ini membuktikan, bahwa bukan hanya saja seorang asli yang mempunyai suku asli Batak 

Toba yang mengatakan hak waris sama rata. Akan tetapi St. Manurung yang berlatar 

belakang perkawinan campur, mempunyai pandangan yang sama terhadap seseorang yang 

lahir dan yang menikah sesama suku Batak Toba. Menurut penulis, penulis merasa setuju 

terhadap apa yang dipaparkan oleh St. Bathin dan St. Manurung. Ini membuktikan bahwa 

tidak adanya diskriminasi terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga mereka 

merasa bahwa seorang anak bukan menjadi penghalang di tengah-tengah keluarga. Akan 

tetapi menjadi suatu sukacita tersendiri bagi penerus keturunan di tengah-tengah keluarga.  

Adapun menurut pandangan Teologisnya yaitu, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah 

menurut gambar dan rupa-Nya yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan, masing-masing 

mewakili image Allah yang sempurna karena laki-laki dan perempuan yang mewarisinya 

perlu berpartner untuk meghasilkan sesuatu yang sempurna. Dengan demikian menegaskan 

bahwa manusia mempunyai peran yang sama baik, walaupun mempunyai perbedan jenis 



yang ada. Akan tetapi, bukan menjadi penghalang ketika laki-laki dan perempuan untuk 

saling melengkapi satu dengan yang lainnya.  Adapun menurut Bilangan 21:1-11, ketika anak 

perempuan Zelafehad kehilangan bapaknya karena meninggal di medan pertempuran mereka 

tidak diberikan hak waris untuk mewarisi harta bapaknya, karena mereka tidak mempunyai 

saudara laki-laki sehingga menurut ada Yahudi harta orangtuanya harus diserahkan kepada 

orang lain. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Musa agar membuat hukum dan ketentuan 

tentang hak waris kepada kaum perempuan. Tuhan berfirman kepada Musa: “Memang 

engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya (perempuan) di tengah-tengah 

saudara ayahnya engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya” 

(Bilangan 27:7). Maka dengan 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”. 


