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MOTTO 

“Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan 

Ia akan bertindak.” 

Mazmur 37:5 
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ABSTRAK 

Hukum Adat Batak Toba yang tidak mengakui perempuan sebagai pewaris harta 

orangtuanya sudah menjadi keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap keluarga Batak Toba. 

Semua warisan orantuanya akan diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus keturunan 

marga ayahnya. Akan tetapi seiring perubahan sosial dan lingkungan, pemahaman seperti itu 

sudah mengalami pergeseran makna. Kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan sudah 

mendapatkan seketaraan, akan tetapi dalam ranah pembagian warisan maka perempuan masih 

belum mendapatkan keadilan dikarenakan anak perempuan bukan penyambung marga 

ayahnya melainkan ikut dengan marga suaminya. Hal inilah yang membuat perempuan 

sangat sulit untuk mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki. Ketidakberdayaan 

perempuan dikarenakan hukum Batak Toba yang bersifat patrilineal dimana tidak mengakui 

adanya pembagian harta warisan bagi anak perempuan. Pemahaman seperti ini sudah 

seharusnya diubah, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat batak toba 

sebaiknya sudah mulai diterapkan.  

Laki-laki dan perempuan sama derajatnya dihadapan Tuhan, oleh karena itu sudah 

seharusnya kita sebagai mahkluk ciptaan-Nya tidak membeda-bedakan derajat manusia itu 

sendiri. Perempuan dan laki-laki sudah memiliki kodratnya masing-masing, akan tetapi ketika 

berbicara mengenai hak dalam keluarga maka perempuan dan laki-laki adalah sama. Warisan 

yang ditinggalkan oleh orangtua kepada anak-anaknya, sudah seharusnya dibagi rata kepada 

semua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki tidak boleh merasa bahwa 

dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan atas warisan orangtuanya dan menganggap 

bahwa perempuan tidak memiliki hak apa-apa atas warisan orangtuanya. Kesetaraan dan 

keadilan yang diterapkan dalam keluarga akan membuat keluarga tersebut harmonis dan 

sejahtera. Akan tetapi ketika terjadi ketidakadilan dalam keluarga maka keluarga tersebut 

akan terpecahbelah. Oleh sebab itu sangat penting bagi setiap keluarga terkhusus masyarakat 

batak toba untuk menerapkan kesetaraan dan keadilan baik bagi anak laki-laki maupun 

kepada anak perempuan. 

 

Kata Kunci: Hak waris, feminisme, jemaat GKPI Kandis Kota 
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I. Pendahuluan 

1.1 latar Belakang 

 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki berbagai keragaman suku dan 

budayanya. Letak geografis dari Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan 

perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku pada masyarakat. 

Hal ini dapat kita lihat pada suku Batak. Suku Batak juga terbagi menjadi beberapa bagian 

yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak dan Batak Mandailing. 

Dalam hal ini penulis akan menganalisa mengenai kebudayaan. 

 Kebudayaan adalah gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik manusia melalui belajar. Kebudayaan mencakup 

pengertian sangat luas. Kebudayaan merupakan keseluruhan hasil kreativitas manusia yang 

sangat kompleks. Di dalamnya berisi struktur-struktur yang saling berhubungan, sehingga 

merupakan kesatuan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan. Kebudayaan itu 

diperoleh melalui proses belajar.
1
 Kebudayaan dalam bahasa Inggris, culture. Kata culture 

berasal dari perkataan cultura, dari bahasa Latin colere, yang berarti memelihara, 

memajukan, dan memuja-muja. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu 

buddhayah, bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudaayaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh cipta, rasa, dan karsa manusia, yang bersifat lahiriah ataupun rohaniah. Budaya juga 

merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan 

diwariskan dari generasi ke generasi.
2
 

Jiwa kebudayaan itu memancar keluar sebagai watak atau karakter khas yang dapat 

dilihat, ditangkap dan dirasakan oleh orang luar. Watak khas dari kebudayaan itu dinamakan 

etos kebudayaan (cultural ethos), yaitu meliputi semua sifat, nilai dan adat istiadat yang 

memberi watak khas kepada kebudayaan suatu kelompok sosial. Etos kebudayaan juga 

dinamakan pandangan hidup yang khas dari suatu kelompok sosial. Kadang-kadang juga 

disebut sebagai pola kebudayaan (cultural pattem), yaitu rangkaian unsur-unsur yang 

dijadikan contoh dari ciri-ciri yang paling tampak dan menonjol dari suatu kebudayaan. Dari 

                                                           
1
 Tri Widiarto, Pengantar Antropologi Budaya, (Salatiga: Widya Sari Press, 2005) 5,11-13 

2
 Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012) 161-162 
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pola-pola kebudayaan itu, orang luar dapat memakainya untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan watak kebudayaan suatu kelompok sosial.
3
 

Kebudayaan Batak Toba berakar pada sistem kekerabatan patrilineal dan mengikat 

anggota-anggota dalam hubungan triadik, yang disebut Dalihan Na Tolu, yaitu hubungan 

antar lineage yang berasal dari kelompok kekerabatan dalam satu clan (Marga). Dalam 

sistem patrilineal itu laki-laki dan Perempaun menyandang hak dan kewajiban yang berbeda 

terhadap clan mereka. Laki-laki sudah disadarkan bahwa mereka harus memiliki pengetahuan 

mengenai sejarah dan kebudayaan Batak Toba, dan mereka bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan clan ayahnya, maka perempuan mengenal dua clan yaitu, clan ayahnya dan 

clan suaminya.
4
 

Dalam Batak Toba perbedaan gender bisa dilihatsaatpergikehuta (kampunghalaman) 

dimanaibu ibunya bekerja keras baik itu dirumah maupun diladang untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Anak laki laki Batak Toba, jika sudah bekerja di ladang maka dia 

tidak akan lagi bekerja di rumah dan memang kebanyakan dalam batak toba pekerjaan lebih 

banyak diberikan kepada anak perempuan dibanding dengan anak laki laki. Berkenaan 

dengan aturan-aturan hukum tentang pewarisan dari harta peninggalan orang yang sudah 

meninggal dunia, yang berlaku adalah agama dan adat. Secara umum dapat dikemukakan 

informasi bahwa ketentuan-ketentuan hukum waris adat tertentu berkorelasi erat dengan 

struktur kekerabatan yang berlaku untuk suatu lingkungan masyarakat tertentu.
5
 

Menurut Sempa Sitepu, Bujur Sitepu dan A.G. Sitepu bila ada warisan yang 

ditinggalkan orangtua maka harta diturunkan kepada anak dan cucunya untuk terciptanya 

suatu kedamaian. Tradisi masyarakat Batak Toba sebelum menganut suatu agama masih 

berdasarkan kepercayaan terhadap nenek moyang (leluhur) yang berintikan kehidupan 

duniawi para leluhur yang sudah meninggal di lanjutkan oleh anak laki lakinya. Hukum waris 

adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang 

berbeda.
6
 

Pada masyarakat Batak Toba, anak perempuan (boru) tidak pernah dimasukan atau 

dituliskan di garis silsilah hingga saat ini, yang dimasukan dalam garis silsilah ialah anak 

                                                           
3
 Widiarto, Pengantar Antro....hal 22 

4
 Sulistyowati Irianto, Perempuan Diantara Berbagai Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) 9 

5
 Atho Mudzar, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001) 164 

6
 Dahliana Sari Nasution, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan, (FKIP Unila) 
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laki-laki. Ketika nama anak perempuan ditemukan dalam silsilah, itu merupakan nama yang 

melekat pada bapaknya atau ompungnya (nenek/kakek) saja. Tidak dapat dikatakan, bahwa 

anak perempuan ( boru) tersebut melanjutkan garis silsilah kerabatnya. 

Harta warisan atau  disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan 

oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal 

dunia setelah dikurangi dengan utangnya. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris 

didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian 

tertentu. Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung 

dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu 

akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, 

baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.
7
 

Ketentuan pokok dalam hukum waris Batak Toba, anak laki-laki yang mewarisi harta 

peninggalan bapaknya. Jika ada anak laki-laki, hanya merekalah yang menjadi ahli waris. 

Apapun yang di peroleh bapak melalui keringatnya sendiri (di pungka) atau apapun harta 

yang dimiliki oleh orang tuanya, tidak pernah boleh jatuh ke tangan satu anak saja, akan 

tetapi harta tersebut akan dibagi-bagi di antara semua anak laki-laki. Namun anak perempuan 

melalui upacara adat dapat meminta bagian dari harta kekayaan ayahnya. Namun apa yang 

dapat diterima anak perempuan tersebut tidaklah dalam arti hak, melainkan imbauan kepada 

saudara laki-laki agar diberi sebagian kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya.
8
 

Nilai-nilai utama dalam hidup orang Batak, yaitu mencapai hamoraon (kekayaan), 

hagabeon (keturunan), dan hasangapon (kehormatan), telah mengalami pergeseran makna 

seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Secara tradisional pada umumnya 

kekayaan dihubungkan dengan harta secara fisik (terutama tanah), keturunan dikaitkan 

dengan banyak anak, dan kehormatan dikaitkan dengan luasnya hubungan  dengan banyak 

orang.
9
 

Masyarakat Batak Toba masih memiliki anggapan bahwa anak laki-laki adalah 

sesuatu yang berharga dan patut untuk ditinggikan dan dibanggakan, karena anak laki-laki 

dalam Batak toba merupakan penerus marga ayahnya. Sehingga anak laki-laki sangat 

dijunjung tinggi derajatnya. Sedangkan anak perempuan tidak bisa meneruskan marga dari 

                                                           
7
 Ali Afandi, Hukum Waris hukum keluarga hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983) 7 

8
 Irianto,Perempuan Diantara......hal 120-121 

9
 Irianto,Perempuan Diantara.......hal 138 
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ayahnya karena perempuan akan menikah dan ikut dengan suaminya. Sehingga dalam Batak 

toba jika berbicara mengenai masalah warisan dalam keluarga akan menjadi subjek dari suatu 

sistem hukum.  

Secara normatif hukum adat Batak Toba tidak memberikan hak waris kepada anak 

perempuan maupun kepada janda. Baik yang berupa tanah, rumah maupun benda tidak 

bergerak lainnya. Bila orang tua meninggal, perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam 

pembagian warisan yang berlangsung dalam pertemuan keluarga, dimana anggota kerabat 

laki-laki memainkan peranan penting. Demikian juga terhadap seorang janda yang 

ditinggalkan suaminya karena meninggal. Janda juga tidak akan mendapat hak apa-apa 

terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya, harta suaminya akan dikuasai oleh 

anaknya atau kerabat laki-laki dari suaminya. Jadi jika seorang perempuan sudah menikah 

dan meninggalkan rumah orang tuanya, maka dia tidak akan mendapat hak waris atas harta 

orang tuanya karena yang berhak mendapatkannya adalah saudara laki-lakinya. Dalam adat 

Batak Toba, jika dia tidak memiliki saudara laki-laki maka harta warisan ayahnya akan 

diserahkan kepada saudara laki-laki ayahnya. Jika dilihat dimasa sekarang ini, apakah tradisi 

seperti ini bisa diterima oleh anak perempuan Batak Toba saat ini? 

  Hukum adat Batak Toba yang patrilineal tidak mengakui adanya pembagian harta 

warisan bagi anak perempuan. Mengakibatkan 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 karena adanya pergeseran perspektif di 

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

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

adalah sama dalam pembagian warisan.
10

 

Namun dalam perkembangannya tidak semua masyarakat Batak Toba menetap di 

Bona Pasogit (Kampung halaman). Perubahan yang terjadi dari perpindahan tersebut adalah 

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

pewaris harta peninggalan bapaknya. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat Batak Toba yang 

sudah tinggal di perantauan, pihak perempuan bisa mendapatkan bagian dalam harta warisan 

atau dapat menjadi ahli waris. Kekayaan itu termasuk yang didapat melalui pewarisan 

                                                           
10

 Brisman Silaban, Pergeseran Adat Batak Toba, (Jakarta: Tulus Jaya), 123-124 



5 
 

ataupun yang diusahakannya sendiri.
11

Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut 

penulis mengangkant judul:”Kajian feminis terhadap pemahaman GKPI Kandis kota tentang 

kedudukan perempuan dalam hukum waris adat” 

1.2 Fokus dan Tujuan Penulisan 

 Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis ingin 

meneliti tentang rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pemahaman jemaat GKPI 

Kandis Kota terhadap kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Toba di kaji dari 

perspektif Feminis? Tujuan dari penelitian ini adalah: Mendeskripsikan dan menganalisa 

kajian feminis tentang pemahaman jemaat GKPI Kandis Kota mengenai kedudukan 

perempuan berdasarkan hukum adat Batak Toba. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 

menyumbangkan suatu pehaman tentang kedudukan perempuan dalam hak waris adat batak 

toba bagi jemaat GKPI Kandis Kota, dan dapat memberikan sumbangan pemahaman baru 

kepada masyarakat dan jemaat GKPI yang berada di bona pasogit (kampung 

halaman)tentang keadilan terhadap perempuan dalam hokum waris. 

1.3 Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Penelitian 

deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif ini meliputi penilaian 

sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.
12

 Metode 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta yang ada di lapangan. Lokasi penelitian ialah warga jemaat GKPI Kandis Kota. 

Menurut Mardilis, metode adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses 

penelitian, sedangkan penelitian dimengerti sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan 

yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan 

sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
13

 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan melakukan wawancara 

dengan orang Batak Toba yang berada di GKPI Kandis Kota. Data merupakan perwujududan 

dari informasi dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu 

peristiwa atau kegiatan lainnya, demikian pula halnya untuk menguji hipotesa yang telah 

                                                           
11

 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 130 
12

 Mudrajad Kuncoro. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi (Jakarta:Erlangga, 2013) 12 
13

 Mardilis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)24 
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dirumuskan. Pegumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dengan memperhatikan 

penggarisan yang telah ditentukan. Data selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan 

data dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.
14

 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang 

berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 

diberikan oleh yang diwawancarai.
15

 Dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat 

menjelaskan atau menjawab permasalahan yang ingin diteliti. Bentuk wawancara yang 

digunakan ialah wawancara yang terstrukur atau wawancara yang terarah untuk 

mengumpulkan data-data yang relevan. Adapun informan yang akan terlibat ialah Pendeta, 

majelis dan Jemaat GKPI Kandis Kota. Kedua, menggunakan sumber- sumber kepustakaan 

seperti buku, jurnal. Melalui studi kepustakaan ini, diharapkan akan memperoleh bahan-

bahan yang tepat dan sesuai dengan topik yang dikaji. 

II. Kedudukan Perempuan dalam Teori Feminisme dan Budaya Batak Toba 

Dalam rangka untuk menganalisa tentang kedudukan anak perempuan dalam hak 

waris budaya adat Batak Toba, di jemaat GKPI Kandis Kota. Maka adalah penting bagi 

penulis untuk mencari teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan ini. dalam hal 

ini penulis akan menggunakan teori feminisme, karena penulis akan melihat tentang peranan 

kedudukan perempuan dalam hak waris budaya Batak Toba. Sebab hak waris perempuan 

dalam budaya adat batak toba lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki. dalam hal ini 

seharusnya peranan anak perempuan tidak harus lebih rendah dari anak laki-laki dalam hak 

waris budaya Batak Toba. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai kedudukan 

perempuan menurut teori feminis dan kedudukan perempuan menurut adat Batak Toba. 

2.1 Kedudukan Perempuan menurut Teori Feminis 

Feminisme berasal dari bahasa latin, femina yang dalam bahasa Inggris 

femine, artinya memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Ditambah akhiran ‘ism’ 

menjadi feminism yang berarti hal ikwal mengenai perempuan atau paham 

mengenai perempuan. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan menuntut 

emansipasi atau kesamsaan dan keadilan hak. Gelombang feminisme di Amerika 

Serikat mulai lebih keras bergaung pada era reformasi dengan terbitnys buku “The 

                                                           
14

 Joko Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 38 
15

 Abdurrahman Fatheni. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:Rineka Cipta,2006) 
105 
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Feminine Mystigue” yang ditulis oleh Betty Friedan di tahun 1963. Buku ini 

ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah Friedan membentuk sebuah organisasi 

wanita bernama “National Organization For Woman” (NOW) di tahun 1966 

merambat ke segala bidang kehidupan.
16

 

Feminis berpandangan bahwa teoritis laki-laki telah menganggap remeh 

penindasan yang dialami perempuan di rumah tangga, pasar kerja, politik dan 

budaya karena mereka melihat perempuan secara esensial bukanlah warga negara. 

Perempuan dan budak dipandang sebagai non-warga negara atau sub-warga negara 

yang tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik sehingga dapat diabaikan 

dan tidak tidak dianggap hak-haknya.
17

 Perempuan dalam berbagai ruang 

merupakan pusat objektivitas diri, perempuan adalah suatu entitas, individu, 

komunitas dan lebih dari itu semua adalah makhluk yang bebas. Demikian halnya 

dengan laki-laki, bahwa kebebasan perempuan merupakan suatu kepentingan 

tersendiri yang tak bisa dihindarkan dari pengaruh objektivitas dan dari pandangan 

kemanusiaan di luar itu.
18

 

Feminisme berpandangan bahwa kaum perempuan merupakan kelompok 

orang istimewa dengan sifat-sifat khususnya. Setiap perempuan harus menjadi 

penentu apa yang baik baginya dan bersama-sama dengan kaum perempuan lain 

untuk sampai pada kesadaran kolektif. Mengakui keberadaan perempaun 

(eksistensialisme). Penindasan terhadap perempuan terjadi sepanjang masa, dan 

secara psikologis hal itu diterima oleh perempuan itu sendiri. Pandangan gender 

juga membuat perempuan menjadi tersurbordinasi. Anggapan bahwa perempuan 

adalah irasional, sehingga ia dianggap tidak tepat menjadi pemimpin, menyudutkan 

perempuan dalam posisi yang tidak penting.
19

 

Berikut ini beberapa pendekatan-pendekatan feminisme: 

2.1.1 Feminisme radikalmerupakan sebuah perkembangan abad-20 yang 

melihat feminisme sebagai gerakan yang lebih banyak memperhatikan kesetaraan 

sosial kaum perempuan; ia berupaya membasmi setiap bentuk dominasi kaum laki-

                                                           
16

 Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme, (Yogyakarta: Fajar pustaka baru, 2002), 11-13 
17

 Stevi Jackson, Jackie Jones, Teori-teori Feminis....hal 201-202 
18

 Asmaeny Azis, Fminisme Profetik, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007)  54 
19

 Zoer’aini Djamal Irwan, Besarnya Eksploitasi dan Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2009) 
38-40 
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laki. Apa yang membuat feminisme radikal itu radikal ialah keyakinan bahwa 

dominasi kaum laki-laki merupakan akar dari semua masalah kemasyarakatan. Ini 

terjadi karena kaum feminis radikal percaya bahwa relasi laki-laki dan perempuan 

merupakan paradigma untuk semua relasi kekuasaan.
20

Pendekatan ini menekankan 

perbedaan struktural antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan penilaian 

yang lebih terhadap ciri-ciri feminim dari pada kepada ciri-ciri maskulin. Feminis 

radikal melihat bahwa akar permasalahanya adalah sistem seks dan gender.
21

 

2.1.2 Feminisme kultural, memusatkan perhatian pada rupa-rupa sumbangsih 

serta nilai yang secara tradisional dipertalikan dengan kaum perempuan. 

Feminisme kultural merupakan reaksi terhadap perilaku yang dikaitkan dengan 

revolusi industri, khusunya semangat persaingan dan kezaliman yang melekat 

dengannya. Feminisme kultural melihat perempuan sebagai makhluk yang kurang 

ambisius dan bernafsu dibandingkan dengan laki-laki, dan lebih cenderung 

bersikap egaliter, mengasuh dan menciptakan kedamaian daripada laki-laki. 

Mengupayakan perbaikan masyarakat dengan menekankan berbagai sumbangsih 

yang ditunaikan oleh kaum perempuan.
22

 

2.1.3 Feminisme liberalFeminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan 

perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan 

sebagai alasan pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah atau tidak 

memberikan tempat sama sekali terhadap perempuan.
23

  Kesetaraan sosial antara 

laki-laki dan perempuan adalah bagaimana membangun paragdigma agar laki-laki 

dan perempuan memiliki kesederajatan, sehingga tidak ada rasa superioritas.
24

 

Mengupayakan kesetaraan penuh kaum perempuan dengan kaum laki-laki di dalam 

semua ranah kehidupan bermasyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan politik.
25

 

2.1.4 FeminismeSosialis mengatakan bahwa perempuan tidak dapat meraih 

keadilan sosial tanpa membubarkan patriaki dan kapitalisme. Pada umumnya 

mereka setuju bahwa Marxisme dan feminisme harus bersatu agar dapat 
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 Anne M. Clifford, Memperkenalkan Teologi.....40 
21

Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011) 67 
22

 Anne M. Clifford, Memperkenalkan Teologi.....39-41 
23

 Rosemaric Putnam Tong, Feminis Thought (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2006)  48 
24

 Asmaeny Azis, Feminisme Profetik............hal 62 
25
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memperjuangkan kondisi perempuan saat ini sebaik-baiknya.
26

Mengupayakan 

diakhirinya ketergantungan ekonomi kaum perempuan pada kaum laki-laki, serta 

menggapai reformasi sosial menyeluruh yang akan mengakhiri pembagian kelas, 

dan menyanggupkan semua perempuan dan laki-laki agar memiliki peluang yang 

sama untuk mencari nafkah dengan bekerja dan terlibat secara aktif dalam peran 

sebagai orangtua.
27

 

2.2 Pandangan Tokoh Feminis 

Gerakan feminis pada mulanya adalah gerakan sekelompok aktivis perempuan 

Barat, yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-

universitas, termasuk negara-negara Islam, melalui program “women studies”. 

Beberapa pandangan tokoh mengenai Feminisme. 

2.2.1 Tokoh Feminis Mary Daly 

Merry Daly adalah seorang penganut Katolik Roma. Dalam bukunya 

“Beyond God The Father” menolak istilah maskulin dan feminim secara 

keseluruhan, sebagai produk kebingungan patriaki. Daly menyimpulkan 

bahwa perempuan harus menolak apa yang tampakya merupakan aspek 

“baik” dari feminitas, dan juga menolak aspek yang sudah jelas-jelas “buruk” 

karena kesemua itu merupakan “konstruksi yang dibuat laki-laki”, yang 

dibentuk untuk kepentingan menjebak perempuan di dalam penjara patriaki 

yang dalam. Feminis radikal kultural yakin bahwa sumber utama kekuatan 

perempuan ada pada kekuatan mereka untuk menghadirkan kehidupan baru. 

Kunci pembebasan perempuan adalah dengan menghapuskan semua instusi 

patriakal. 

2.2.2 Tokoh Feminis Elisabth Fiorenza 

Elisabeth Fiorenza lahir di Jerman dan tinggal di sebuah lingkungan 

Katolik di Fraconia. Pada tahun 1963 ia menjadi wanita pertama yang 

memperoleh gelar Teologi di Universitas Wurzburg Jerman. Fiorenza banyak 

memberikan kontribusi pada teologi feminis. Ia menulis berbagai macam 

buku dan karangan. Elisabeth bukanlah kelompok Feminisme radikal, 
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27
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melainkan seorang teolog feminis rekonstruksionis. Kelompok feminis 

radikal adalah kelompok teolog feminis yang menolak sepenuhnya kitab suci 

lantaran unsur Androsentrisme yang melekat di dalamnya, dan cenderung 

mempertahankan dominasi patriakal. Elisabeth berpandangan bahwa 

perempuan sebagai mitra Allah bersama dengan laki-laki, namun peran itu 

semakin terkikis dengan adanya proses budaya kaum laki-laki. 

2.3 Kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba 

Dalam pandangan masyarakat Batak Toba kehidupan manusia memerlukan 

suatu tatanan yang dapat menjamin keselamatan dari segala kekuatan yang sewaktu-

waktu dapat mengancam kehidupannya. Tatanan ini dinamai dengan Adat, dimana 

adat merupakan suatu pengatur kehidupan yang dimulai oleh manusia, yang lambat 

laun mendarah daging baginya, menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu adat mendapat 

sifat perintah. Adat telah menjadi undang-undang yang telah dipergunakan untuk 

mengatur kehidupan.
28

 Adat menjadi hal yang paling penting dan paling berperan 

dalam kehidupan orang Batak Toba, sehingga dapat dikatakan sebagai semangat 

(spirit) yang menghidupi orang Batak dalam segala prilakunya dan menjadi sumber 

identitas orang Batak Toba.
29

 

Secara kultural konseptualisasi Batak Toba mengenai anak mengacu hanya 

kepada laki-laki, dan bukan perempuan.Dampak dari hubungan kekuasaan yang 

timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya laki-laki yang mempunyai 

hak waris atas tanah, dan perempuan tidak mempunyai hak semacam 

itu.
30

Kedudukan perempuan dalam keluarga masyarakat Batak Toba tidak memiliki 

tempat, artinya perempuan tidak memiliki keistimewaan yang dapat dibanggakan. 

Anak perempuan jika dibandingkan dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki akan 

tetap yang lebih istimewah karena anak laki-laki disebut penerus marga ayahnya. 

Anak laki-laki akan membawa marga ayahnya, sedangkan anak perempuan akan 

ikut marga suaminya. Kedudukan perempuan dalam masyarakat Batak adalah 

gambaran terbaik tentang jurang antara teori tentang “patriakat” dan kenyataanya. 
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 Schreinere Lothar, Adat dan Injil, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003) 10 
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Secara teoritis, seorang perempuan Batak dibeli dan dijual seperti halnya barang 

kepada seorang pemilik yang berkuasa mutlak yaitu laki-laki.
31

 

Dalam masyarakat Batak Toba berbicara mengenai hak waris, perempuan 

tidak mendapatkan hak waris sehingga kehidupan mereka harus ditopang oleh 

seorang laki-laki dewasa yang disebut sebagai suaminya. Hukum waris mengatur 

tentang cara hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang 

meninggal dunia dan hartanya akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. 

Dalam daerah patrilinial yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Tetapi 

hal itu tidak berarti bahwa anak perempuan tidak nmendapat apa-apa dari harta 

kekayaan orang tua. Biasanya anak perempuan mendapat barang-barang yang 

berharga pada waktu perkawinan atau pada kesempatan lain sebagai hadiah.
32

 

Anak laki-laki mendapatkan warisan dari bapak, kakek, dan seterusnya dari 

garis keturunan bapak. Ketika si anak laki-laki meninggal, yang mendapatkan 

warisan adalah cucunya. Jika seseorang meninggal, tanpa penerus laki-laki, maka 

sang ayah pun menjadi ahli waris, atau jika sang ayah sudah meninggal, saudara 

laki-laki  yang mendapat warisan. Selama masih ada keturunan laki-laki ke bawah, 

seluruh garis silsilah ke atas atau garis silsilah dari pihak perempuan tidak akan 

mendapatkan warisan.
33

Adat tidak menganggap  perempuan sebagai objek yang bisa 

diperlakukan semaunya, semua penduduk bertanggung jawab untuk melindungi 

perempuan. Orang akan dihukum karena melukai, melakukan tindakan yang 

memalukan, dan menghina perempuan. Sesungguhnya, mereka bisa menuntut 

sekalipun kecil sekali kerugian yang mereka dapat. Di masa perang, perempuan 

dilindungi, peluru musuh tidak boleh menghantam tempat mandi perempuan. 

Kedudukan perempuan akhirnya ditentukan oleh peran mereka dalam kehidupan 

ekonomi suatu kelompok, bukan dari aturan-aturan superioritas, baik yang nyata 

maupun mengada-ngada.
34

 

Ketika dilihat kehidupan keluarga batak toba, perbedaan antara anak laki-laki 

dan perempuan sangat terlihat jelas sejak masih bayi. Ketika dalam keluarga Batak 

Toba lahir seorang anak laki-laki, maka seluruh keluarga akan sangat bahagia dan 
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mereka akan mengadakan syukuran untuk menyambut  anak tersebut. akan tetapi 

ketika dalam keluarga Batak Toba lahir seorang anak perempuan, maka kebahagiaan 

yang dirasakan keluarga tersebut tidak seperti ketika mereka mendapatkan anak laki-

laki. Syukuran yang diadakan juga terbilang sangat sederhana dan biasa-biasa saja. 

Anak laki-laki akan sangat dijunjung dalam keluarga Batak Toba dibandingkan anak 

perempuan. Akan tetapi seiring perubahan zaman, dimana masyarakat Batak Toba 

yang saat ini sudah menganut agama Kristen, dan sudah hidup ditengah-tengah 

masyarakat pluralis sehingga perbedaan seperti itu sudah tidak begitu terlihat, anak 

laki-laki dan perempuan sudah diperlakukan sama. 

Dalam keluarga batak toba akan muncul istilah yang mengatakan bahwa 

ketika anak laki-laki tidak memiliki pendidikan hal itu tidak menjadi masalah. Akan 

tetapi anak perempuan akan dituntut untuk berpedidikan agar kelak anak perempuan 

tidak ditindas dan direndahkan oleh keluarga suaminya. Dengan pendidikan yang 

dimiliki anak perempuan maka kelak anak perempuan sudah memiliki pegangan 

dalam hidupnya. Namun tidak semua anak perempuan batak toba bisa merasakan 

pendidikan sampai lulusan sarjana, banyak perempuan batak toba yang hanya 

lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Bagi anak 

perempuan batak toba sangat sulit menyamakan kedudukannya dengan anak laki-

laki. Perbedaan itu akan selalu terlihat antara anak laki-laki dan perempuan. 

2.4 Kesimpulan 

Dalam budaya Batak Toba, kedudukan perempuan dan laki-laki sangat terlihat 

jelas dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat batak toba baik di desa 

ataupun di kota, masih memiliki pemikiran yang sama mengenai kedudukan anak 

perempuan dalam keluarga batak toba. Walaupun dalam beberapa bidang anak laki-

laki dan perempuan sudah memiliki hak yang sama, akan tetapi ketika masuk pada 

rana pembagian warisan maka anak perempuan akan dinomor duakan. Sulitnya 

menaikan kedudukan anak perempuan dalam keluarga batak tobaagar sama dengan 

laki-laki, disebabkan karena sebagian besar masyarakat batak toba tidak mau 

merubah paradigma berfikir mereka. Masyarakat batak toba berfokus pada apa yang 

sudah ada dan tidak mau menerima perubahan baik pemikiran baru ataupun adat. 

Istilah yang selalu digunakan bahwa anak perempuan akan mengikut suaminya, 

maka warisan dberikan hanya sekedarnya saja. Ketika saudara laki-lakinya 
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memberikan bagian kepada anak perempuan maka anak perempuanbisa 

mendapatkan bagian warisan orangtuanya. 

III. Pemahaman Jemaat GKPI Kandis Kota 

3.1 Sejarah dan Keadaan Jemaat GKPI Kandis Kota 

Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah sebuah organisasi gereja 

Kristen Protestan di Indonesia yang bermula dari provinsi Sumatera Utara. GKPI 

berpusat di Jl. Kapt. M.H.Sitorus No. 13, Pematang Siantar. Terbentuknya GKPI 

bermula dari konflik yang terjadi pada 1960-an di HKBP (Huria Kristen Batak 

Protestan) karena perubahan aturan dan peraturan. Akibat konflik yang terjadi dan 

tidak menemukan titik temu permasalahan, hingga pada akhirnya diputuskan untuk 

membentuk organisasi gereja yang baru yang diberi nama GKPI. Pada 23 Agustus 

1964 GKPI mengadakan kebaktian pertama kali sebagai organisasi gereja yang baru, 

dan pada tanggal 30 Agustus 1964 diadakan kebaktian kedua berlangsung di 

pekarangan rumah Dr.Luhut Lumban Tobing. 

Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Kandis Kota terletak di jalan raya 

Kandis km. 81, kabupaten Siak Riau, kecamatan Kandis. GKPI Kandis Kota berdiri 

pada tanggal 28 Maret 1987. Awal terbentuknya Jemaat GKPI Kandis Kota, karena 

melihat bahwa banyaknya perantau yang datang ke kota Kandis dengan latarbelakang 

Gereja berasal dari GKPI. Oleh sebab itu beberapa jemaat yang pada awalnya 

beribadah di Gereja HKBP memutuskan untuk berdiskusi untuk mendirikan GKPI di 

Kandis Kota. Setelah permusyawaratan dilakukan, maka mereka memutuskan untuk 

keluar dari gereja HKBP dan memulai ibadah di GKPI Kandis Kota. Pada wal 

terbentuknya jumlah anggota jemaat pada saat itu hanya sekitar 10 kepala keluarga. 

Pada saat itu mereka belum memiliki gedung Gereja untuk beribadah, sehingga 

mereka memutuskan untuk sementara beribadah di rumah-rumah. Ibadah pertama  

jemaat dilaksanakan ibadah di rumah Penatua Sihombing. Ibadah yang dilaksanakan 

di rumah jemaat berlangsung selama tiga bulan.
35

 

Setelah tiga bulan mereka melaksanakan ibadah di rumah penatua Sihombing, 

jumlah jemaat yang mendaftar semakin bertambah jumlahnya dan rumah Penatua 

Sihombing tidak cukup lagi untuk menampung jemaat setiap hari Minggunya. Maka 
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pada saat itu jemaat mengadakan rapat mengenai pembangunan gedung gereja. 

Jemaat mulai membahas mengenai biaya pembangunan, dimana lokasi untuk 

mendirikan gedung gereja, dan seperti apa bentuk bangunan yang akan didirikan. 

Akhirnya disepakati untuk mendirikan gedung Gereja yang sederhana di pinggir jalan 

Lintas Duri Km. 81 Kandis Kota.. Pada saat itu gedung Gereja yang dibangun masih 

menggunakan bahan dasar kayu dan belum dibeton karena keterbatasan dana yang 

dimiliki. Setelah lima tahun berdiri gedung Gereja tersebut, jemaat mereka juga 

semakin bertambah dan gedung Gereja yang kecil itu tidak cukup untuk menampung 

seluruh anggota jemaat. Maka pada tahun 1992 jemaat menyepakati untuk 

memperbesar gedung Gereja dan membangun menggunakan beton.
36

 

Dari awal berdirinya GKPI Kandis Kota hingga tahun 1999 belum memiliki 

Pendeta yang ditempatkan untuk memimpin dan melayani Jemaat . Hingga pada tahun 

2000 baru di tempatkan seorang Pendeta ke GKPI Kandis Kota. Pendeta yang 

pertama sekali melayani di Kandis Kota adalah Pendeta Josua Panggabean. Setelah 

kedatangan Pendeta Josua, banyak hal baru yang dibentuk dan dilaksanakan guna 

membangun GKPI Kandis Kota agar lebih berkembang dan lebih maju lagi. Pada 

awalnya GKPI Kandis Kota masih berdiri sendiri. Seiring berjalannya waktu GKPI 

Kandis Kota memiliki pos pelayan di wilayah lain. Hingga saat ini GKPI Kandis Kota 

memiliki pos pelayanan sebayak 12 pospelayanan. 12 pos pelayanan ini hanya 

memiliki satu Pendeta yitu Pendeta Ressort saja. 

GKPI Kandis Kota memiliki anggota jemaat 150 kepala keluarga, 497 jiwa. 

Jumlah majelis yang melayani di GKPI Kandis Kota sebayak 16 orang, 4 orang 

majelis perempuan dan 12 orang majelis laki-laki. Pendeta yang melayani ada satu 

orang, dan Evangelis satu orang. Seiring berjalannya waktu, GKPI Kandis Kota 

semakin maju pesat. Hingga saat ini GKPI Kandis Kota sudah memiliki sekolah 

Dasar. Dengan berdirinya sekolah ini, banyak anak dari jemaat gereja yang 

menyekolahkan anaknya di SD GKPI Kandis Kota. Murid yang belajar di sekolah 

tersebut tidak hanya berasal dari anak Jemaat GKPI Kandis Kota, akan tetapi banyak 

juga anak diluar jemaat GKPI Kandis Kota. 

Latar belakang jemaat GKPI Kandis Kota mereka sebagian besar adalah orang 

batak toba yang merantau dari kampung halamannya dan memilih untuk menetap di 

                                                           
36

 Wawancara dengan bapak J.Marbun, hari Selasa 19 Juni 2018 pukul 14.00 Wib 



15 
 

Kota Kandis. Pekerjaan yang dimiliki oleh jemaat GKPI Kandis Kota antara 

lainsebagai pekerja kelapa sawit atau mengolah kebun sawit sendiri, ada yang 

berprofesi sebagai Guru SD, SMA dan SMP, ada juga sebagai pedagang di Pasar 

Minggu Kota Kandis. Berbagai macam latarbelakang kehidupan ekonomi jemaat 

Kandis Kota, yang membuat jemaat tersebut semakin berwarna.
37

 

3.2 Budaya Batak Toba sebagai identitas Jemaat GKPI Kandis Kota 

Mobilitas telah menjadi faktor penting dalam pembentukan dan perubahan 

peradaban umat manusia, karena perbedaan tempat dalam kehidupan manusia telah 

menciptakan definisi-definisi baru, tidak hanya tentang lingkungan kebudayaan 

dimana seseorang tinggal tetapi juga tentang dirinya sendiri. Appadurai dan Hanners 

telah menegaskan bahwa keberadaan seseorang dalam lingkungan tentu di satu pihak 

mengharuskan penyesuaian diri sistem yang lebih luas. Dalam banyak studi telah 

diperlihatkan bahwa perubahan wilayah tempat tinggal, latar belakang sosial, dan latar 

belakang kebudayaan merupakan konteks yang memberikan warna bagi identitas 

kelompok dan identitas kesukubangsaan. Perubahan konteks juga kemudian 

memberikan kesadaran baru bagi identitas yang dianutnya.
38

 

Jemaat GKPI Kandis Kota merupakan orang Batak Toba yang merantau dari 

kampung halaman (Huta) dan menetap di kota Kandis. Jumlah orang Batak Toba di 

kota Kandis cukup besar, dan hampir disetiap desa atau perkampungan kita bisa 

menemui orang Batak Toba. Gereja Kristen Protestan Indonesia bukanlah merupakan 

Gereja kesukuan, akan tetapi GKPI yang berada di Kandis Kota hampir sebagian 

besar jemaatnya adalah orang Batak Toba. Identitas mereka sebagai orang yang 

memiliki suku Batak Toba dan sudah memegang nilai-nilai keluhuran dari nenek 

moyangnya tidak hilang. Mereka tetap memegang identitas diri mereka sebagai 

masyarakat Batak Toba. Kehidupan di desa dan kota sangatlah berbeda, akan tetapi 

jika berbicara mengenai budaya maka orang Batak Toba yang tercatat sebagai 

anggota jemaat GKPI Kandis Kota masih mempertahankan budaya yang mereka 

pegang selama mereka tinggal di kampung halamannya (Huta). 

Identitas sebagai suku Batak Toba tidak lepas dari kehidupan jemaat GKPI 

Kandis Kota. Bahasa Batak Toba masih dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari, baik 
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dalam lingkungan keluarga dan juga Gereja. Dalam kebaktian di GKPI Kandis Kota 

juga masih menggunakan bahasa Batak Toba, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa 

bahasa indonesia juga digunakan dalam kebaktian di GKPI Kandis Kota. Penggunaan 

bahasa Batak Toba tidak pernah lepas dari kehidupan jemaat GKPI Kandis Kota. 

Dalam kebaktian minggu penggunaan Buku Ende (Buku nyanyian Batak) masih 

digunakan walau tidak setiap hari Minggu. Perubahan konteks dan lingkungan tidak 

menghilangkan identitas mereka sebagai suku Batak Toba. Tradisi-tradisi atau nilai-

nilai yang ditanamkan oleh nenek moyang masih dipegang teguh oleh masyarakat 

Batak Toba yang berada di Kota Kandis. Pemahaman akan nilai budaya orang batak 

yakni Hamoraon yang berarti memiliki banyak harta, Hagabeon yang berarti 

memiliki banyak keturunan, Hasangapon diartikan sebagai seseorang yang memiliki 

kehormatan atau status sosial yang tinggi ditengah masyarakat, serta pemahaman akan 

Dalihan Na Tolu sebagai konsep hubungan kekeluargaan pada orang Batak Toba 

masih dipertahankan bahkan konsep inilah yang menjadi pegangan bagi orang Batak 

yang berada di kota Kandis khususnya jemaat GKPI Kandis kota. 

Bagi jemaat GKPI Kandis Kota, marga adalah identitas diri yang tidak bisa 

dihilangkan karena melalui marga masyarakat Batak Toba mengetahui siapa keluarga 

dekatnya. Melalui marga mereka akan mengetahui siapa Tulang, Hula-hula, dan siapa 

orangt tuanya. Sangat jarang bagi masyarakat Batak Toba yang malu atau tidak 

mencantumkan marganya, karena masyarakat Batak Toba jika berkenalan dengan 

orang lain yang pertama ditanya adalah marganya, baru kemudian namanya. Bagi 

masyarakat Batak Toba marga sangatlah penting karena itu merupakan identitas diri 

mereka. Masyarakat Batak Toba yang sudah merantau, khusunya jemaat GKPI 

Kandis Kota yang dominan orang Batak Toba, mereka selalu menggunakan dan 

mencantumkan marga mereka sebagai identitas diri mereka. 

3.3 Pemahaman Jemaat GKPI tentang hukum waris dan kedudukan perempuan 

Perubahan lingkungan yang terjadi pada Jemaat GKPI Kandis Kota, sudah 

memberikan perubahan dalam pola pikir mengenai kedudukan perempuan serta 

pembagian hak waris. Masyarakat yang berada di Kota Kandis, khusnya orang Batak 

Toba yang berada di GKPI kandis kota, sudah menyetarakan kedudukan antara laki-

laki dan perempuan. Masyarakat kota sudah menyamakan hak antara laki-laki dan 

perempuan, sehingga tidak ada lagi yang beranggapan bahwa yang berhak 
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mendapatkan pendidikan hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak. 

Dalam masyarakat batak Toba yang sudah tinggal di kota, sudah tidak menganggap 

bahwa laki-laki lebih hebat dibandingkan anak perempuan. Jika berbicara mengenai 

kedudukan perempuan dalam pembagian hak waris maka masyarakat Batka Toba 

akan memegang nilai-nilai falsafah hidup orang Batak yaitu, Hamoraon (Kekayaan) 

yang berarti memiliki banyak harta, Hagabeon(Kehormatan) yang berati memiliki 

banyak keturunan, Hasangapon (Kesejahteraan) diartikan sebagai seseorang yang 

memiliki kehormatan atau status sosial yang tinggi ditengah masyarakat. 

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga Batak Toba, pada 

saat ini sudah mengalami pergeseran makna. Ketika dulu orang Batak Toba selalu 

ditanamkan pemahaman bahwa anak laki-laki lebih penting dan lebih tinggi 

kedudukannya, namun pada saat ini anak laki-laki dan perempuan sudah memiliki hak 

dan kedudukan yang sama. Sebagai orang Batak Toba yang sudah hidup di tanah 

rantau, maka pemahaman mengenai perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan 

sudah ditinggalkan. Bahkan bisa dilihat sekarang ini bahwa ada keluarga Batak Toba 

yang hanya memiliki anak perempuan dan hal itu tidak menjadi masalah. Anak laki-

laki dan perempuan sama-sama ciptaan Tuhan, lalu untuk apa membeda-bedakannya. 

Dalam pembagian warisan di keluarga Batak Toba, tetap memegang nilai-nilai dan 

aturan adat Batak Toba, akan tetapi bukan berarti anak perempuan tidak mendapatkan 

hak waris sama sekali, anak perempuan tetap mendapatkan warisan dari orangtuanya 

akan tetapi jumlah yang diterima tidak sebanyak dengan jumlah anak laki-laki.
39

 

Hal ini juga diungkapkan olehBapak St. M. Manalu (penatua GKPI Kandis 

Kota) bahwa dalam masyarkat Batak Toba kedudukan antara anak laki-laki dan 

perempuan sama. Anak perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Ketika anak laki-

laki mendapatkan pendidikan yang tinggi maka anak perempuan juga harus 

mendapatkannya. Ketika anak laki-laki diagung-agungkan maka anak perempuan juga 

berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi juga. Berbicara masalah warisan, 

memang dalam tradisi masyarakat Batak Toba, anak laki-laki lebih banyak 

mendapatkan warisan dibandingkan dengan anak perempuan. Akan tetapi hal itu 

kembali lagi kepada masing-masing orang, jika seseorang masih memegang erat 

tradisi nenek moyang, otomatis anak perempuan hanya memdapatkan apa adanya saja 
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dari warisan orang tuanya. Akan tetapi orang tua yang sudah tidak memegang tradisi 

nenek moyang yang dulu, maka anak laki-laki dan perempuan akan mendapatkan hak 

waris yang sama dan adil. Sebelum orang tua meninggal, mereka sudah membagi 

warisan dengan adil sesuai jumlah anak mereka, tidak ada yang lebih banyak dan 

tidak ada yang lebih sedikit. Karena baik anak laki-laki maupun perempuan, keduanya 

sama-sama titipan dari Tuhan yang sudah seharusnya diperlakukan dengan baik dan 

adil tampa membeda-bedakannya.
40

 

Bapak Evangelis Sinaga juga mengatakan mengatakan demikian bahwa anak 

laki-laki dan perempuan itu sama saja, karena berdasarkan apa yang dialaminya dalam 

keluarga, bagaimana orang tua mereka memperlakukan anak laki-laki dan perempuan 

tidak ada bedanya. Dalam hal pendidikan semua anaknya mendapatkan hak yang 

sama yaitu memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Berbicara mengenai hak waris 

dalam keluarga, orangtua membagi atau memberikan warisan dengan jumlah yang 

sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Ketika orang tua memberikan hak waris 

dengan jumlah yang berbeda-beda hal tersebut akan memicu perkelahian atau 

perpecahan dalam keluarga. Sehingga orangtua harus membagikan warisan kepada 

semua anaknya dengan jumlah yang sama dan adil. Sedangkan menurut pandangan 

Bapak Evangelis Sinaga, ia mengataka masalah kedudukan perempuan dalam 

penentuan hak waris tidak ada bedanya dengan anak laki-laki. Ketika anak laki-laki 

mendapatkan sebidang tanah maka anak perempuan juga harus mendapatan sebidang 

tanah, karena dengan demikian kerukunan dalam keluarga itu tetap terjaga, karena 

semua merasa mendapatkan hak yang sama tampa adanya perbedaan.
41

 

Namun tidak semua masyarakat Batak Toba memiliki pandangan bahwa anak 

laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Ada juga orang batak toba yang 

memiliki pandangan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda.  

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu St.A.Aritonang (penatua GKPI Kandis Kota) 

dimana kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Anak laki-laki 

lebih memiliki peranan penting dalam keluarga batak toba. Anak laki-laki akan 

menjadi penerus marga ayahnya dan akan menjadi kepala keluarga, oleh sebab itu 

laki-laki harus lebih berwibawa dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan anak 

perempuan. Ketika berbicara mengenai kedudukan yang sudah berbeda, maka 

                                                           
40

 Wawancara dengan bapak St. M. Manalu, hari Senin 18 Juni 2018 pukul 10.00 Wib 
41

 Wawancara dengan bapak Evangelis Sinaga, hari Senin 18 Juni 2018 pukul 16.30 Wib 



19 
 

pemahaman mengenai warisan juga akan sama. Anak laki-laki akan mendapatkan 

lebih banyak warisan dibandingkan anak perempuan.
42

 Dari pandangan ini dapat 

dilihat bagaimana ketimpangan gender itu terlihat. Kedudukan perempuan masih 

dianggap tidak begitu penting dalam keluarga batak toba, bahkan anak perempuan 

dianggap hanya sebagai pelengkap dalam keluarga. 

Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir orang tersebut. orang 

yang berpendidikan akan memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedudukan 

antara anak laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga maupun masalah pembagian 

hak waris. Menurut pandangan Bapak Pdt. E.Siagian, beliau adalah seorang Pendeta 

Jemaat GKPI Kandis Kota. Secara khusus GKPI belum membuat peraturan tertulis 

mengenai proses pembagian warisan yang ada dalam jemaat, namun secara umum 

GKPI mengakui bahwa pada dasarnya manusia memiliki kedudukan yang sama, baik 

antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Dihadapan Tuhan, laki-laki maupun 

perempuan itu sama. Ketika budaya mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan 

perempuan itu berbeda, maka kita harus mengubah paradigma yang ada. Kesetaraan 

antara laki-laki dan perempuan harus diciptakan. Dalam gereja juga hak antara laki-

laki dan perempuan sudah disamaratakan. Ketika kaum bapak bisa menjadi penatua 

maka kaum ibu juga bisa menjadi penatua. Laki-laki bisa menjadi seorang Pendeta 

maka perempuan juga bisa menjadi seorang Pendeta. Dalam pembagian warisan 

orangtua kepada anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan sama-sama 

mendapatkan hak yang sama, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan 

ketidakadilan.
43

 

Dari hal ini yang sudah diungkapkan oleh para responden maka penulis 

menyimpulkan bahwa sulitnya mengubah tradisi yang sudah ada. Pemahaman 

mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan masih memegang erat 

pemahaman yang sudah ditanamkan oleh leluhur terdahulu. Akan tetapi tidak 

dipungkuri bahwa seiring kemajuan zaman, pendangan dan pemahaman mengenai 

anak laki-laki dan perempuan sudah meulai berubah walau tidak meninggalkan tradisi 

adat. Ketika adat berkata bahwa anak laki-laki yang berhak atas warisan orang tuanya 

maka pemahaman seperti sudah berubah. Dimana anak perempuan mendapatkan 

warisan dari orang tuanya meskipun tidak sebayak yang didapatkanoleh anak laki-
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laki. Keberadaan anak perempuan sudah tidak diabaikan lagi, perlahan keseteraan 

gender dalam keluarga masyarakat Batak Toba sudah mulai setara. 

Proses penyadaran memerlukan momentum katarsis, yakni ketika seseorang 

mengalami perubahan cara pandang secara radikal, mengalami revolusi dalam 

dirinya. Pembebasan membutuhkan conversion, perubahan total. Perubahan itu mesti 

dilakukan oleh masyarakat Batak Toba. Faktor pendukung yang lain adalah soal 

pendidikan yang berwawasan gender. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 

tidak adil dapat diubah dengan merubah pola pikir selama ini yang  menyibabkan 

ketimpangan gender. Menciptakan keadilan baik dalam keluarga Batak Toba maupun 

masyarakatnya, berarti sudah menciptakan kesetaraan antara anak laki-laki maupun 

anak perempuan.
44

 

 Pandangan masyarakat Batak Toba mengenai pembagian warisan orang tua 

tidak mengalami pergeseran makna, walaupun kedudukan perempuan dalam keluarga 

batak toba sudah diakui statusnya namun masalah warisan orangtua anak perempuan 

tetap menjadi nomordua. Setelah penulis melakukan pennelitian lapangan, penulis 

menemukan bahwa pendidikan seseorang tidak mempengaruhi pandangan mereka 

mengenai pembagian warisan orangtua. Anak laki-laki akan tetap mendapatkan 

bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Disini penulis 

melihat bagaimana ketidakadilan yang terjadi terhadap anak perempuan batak toba. 

Penulis melihat bagaimana tanggungjawab yang diemban untuk mengurus orangtua 

ketika dalam keadaan sakit hingga orangtua tersebut meninggal, anak perempuanlah 

yang memiliki beban yang lebih besar. Dalam upacara adat pemakaman dalam 

keluarga batak toba, seluruh biaya yang dihabiskan untuk acara tersebut akan dibagi 

rata baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi ketika pembagian 

warisan orangtua, mengapa anak perempuan selalu dinomorduakan? 

 Apakah anak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan bagian yang sama 

seperti halnya anak laki-laki? Pembagian kerja dan tanggungjawab yang diemban 

anak perempuan sudah seharusnya anak perempuan mendapatkan bagian yang 

setimpal dengan apa yang dikerjakannya. Sehingga keharmonisan dalam keluarga bisa 

terjaga dengan baik. Pembagian warisan yang tidak merata akan menyebabkan 

perpecahan dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga tidak enggan untuk 
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membunuh saudaraya sendiri hanya demi harta kekayaan. Kebijaksanaan orangtua 

batak toba sangat diperlukan dalam pembagian warisan kepada anak-anaknya, agar 

kelak ketika mereka sudah tiada, maka anak-anaknya akan hidup dengan rukun dan 

damai. 

IV. Analisa Terhadap Pandangan Jemaat GKPI Kandis Kota Terhadap kedudukan 

Perempuan dan Hak waris Menurut Teori Feminisme 

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian dengan 

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

dilakukan guna menjawab tujuan penelitian sebagaimana yang terdapat dalam bagian 

pertama, yaitu: “Mendeskripsikan dan menganalisa kajian feminis tentang pemahaman 

jemaat GKPI Kandis Kota mengenai kedudukan perempuan berdasarkan hukum adat Batak 

Toba”.Feminisme adalah sebuah wawasan sosial, yang berakar dalam pengalaman kaum 

perempuan menyangkut diskriminasi dan penindasan oleh karena jenis kelamin, suatu 

gerakan yang memperjuangkan pembebasan kaum perempuan dari semua bentuk seksime, 

dan sebuah metode analisis ilmiah yang digunakan pada hampir semua cabang ilmu. Joan 

Wolski Conn mendefinisikan feminisme sebagai seperangkat ide yang tertata dan sekaligus 

suatu rencana aksi yang praktis, yang berakar dalam kesadaran kritis kaum perempuan 

tentang bagaimana suatu kebudayaan yang dikendalikan arti dan tindakannya oleh kaum laki-

laki, demi keuntungan mereka sendiri, menindas kaum perempuan dan serentak merendahkan 

martabat kaum laki-laki sebagai manusia.
45

 Hal inilah yang terjadi kepada masyarakat Batak 

Toba, dimana masyarakat tempat hidup perempuan dan laki-laki adalah masyarakat patriakal. 

Sehingga perempuan akan selalu terbelakang dan laki-laki yang lebih utama. 

4.1 Kajian Feminis Terhadap Kedudukan Perempuan 

Gerakan kaum perempuan tidak saja menghidupkan kembali perjuangan politik, kaum 

ini guna memperoleh hak-hak sipil dan upah yang adil, tetapi juga menampilkan kajian-

kajian kaum feminis sebagai suatu disiplin ilmu yang baru. Akan tetapi penelitian ilmiah 

menunjukkan bahwa feminisme itu tidaklah bersifat monolit. Ada banyak sisi tilik 

menyangkut feminisme.
46
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Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. 

Kekerasan dimulai karena adanya relasi kasta dalam hubungan antarmanusia. Berbagai 

bentuk penindasan, perampasan hak, kekerasan atas perempuan seolah menjadi landasan 

yang kuat bagi kaum patriaki untuk melaksanakan aksinya.
47

Kehadiran budaya patriaki di 

tengah masyarakat, memberikan pembenaran bahwa laki-laki adalah bibit (mempunyai 

sperma) yang disamakan dengan culture, dan perempuan adalah lahan (mempunyai 

wadah untuk menyemai bibit) yang disamakan dengan nature. Ternyata pemahaman 

seperti ini tidak ditemukan penulis ketika melakukan wawancara dengan jemaat GKPI 

Kandis Kota. Penulis menemuka bahwa jemaat GKPI Kandis Kota lebih dekat kepada 

feminis sosialis, dimana kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam keluarga batak toba 

harus adil. Menciptakan keadilan berarti sudah menerapkan kesetaraan gender. Kemudian 

dikondisikan sebuah pandangan hidup bahwa culture (budaya) mengalahkan nature 

(alam). Proses perubahan ini merupakan proses penaklukan culture terhadap nature. 

Analisis gender tidak hanya melihat perbedaan peran dan kegiatan antara laki-laki dan 

perempuan, tetapi juga melihat relasi mereka. Faktor apa saja yang memengaruhi 

hubungan laki-laki dan perempuan, bagaimana peran adat, tradisi, hukum, budaya, agama 

dan sebagainya.
48

 

Posisi relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan sudah berlangsung selama  

berabad-abad. Artinya, jika perempuan sendiri tidak menyadari bahwa posisinya berada 

dalam ketertindasan memang bisa dipahami karena struktur dan kultur patriakhi yang 

ditanamkan dengan kuat, sekalipun hal itu sangat tragis. Pemikira Feminisme Liberal 

aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada uumnya 

menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu, 

namun pada saat yang sama dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Kerangka kerja 

feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada „kesempatan 

yang sama dan hak yang sama’ bagi setiap individu, termasuk didalamya kesempatan dan 

hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Persoalan penindasan perempuan bukan 

datang dari laki-laki an sich, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan 

masyarakat dan salah satunya, ketidakadilan gender.
49
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Kaum perempuan diserupakan dengan alam ciptaan, yang diacu sebagai “Ibu 

Pertiwi”, dan kaum laki-laki disamakan dengan ilmu pengetahuan yang berupaya 

mengendalikan dan menguasainya. Diskriminasi gender tersingkap tidak saja dalam pola-

pola dominasi patriarkat kaum laki-laki, tetapi juga dalam perilaku yang menjadikan 

pengalaman kaum laki-laki sebagai pusat di dalam semua bidang kehidupan. Sebutan 

untuk pola semacam ini androsentrisme, yakni segala sesuatu yang bertalian dengan 

kaum laki-laki menjadi kaidah umum, sedangkan apa yang bertautan dengan kaum 

perempuan hanyalah kekecualian.
50

 

Menurut penulis, dari satu sisi masyarakat atau jemaat GKPI Kandis Kota, sudah 

tinggal di tanah rantau akan tetapi mereka masih belum lepas dari sistem patriaki, sebab 

anak laki-laki adalah pewaris harta orangtuanya. Sebab anak laki-laki adalah pembawa 

keturunan sehingga posisi anak laki-laki akan sangat diutamakan dibandingkan anak 

perempuan. Oleh sebab itu perempuan hanya dapat dibebaskan dari penindasan ini, kalau 

sistem ekonomi kapitalisme diganti dengan masyarakat sosialis. Dimana keadilan sosial 

dapat diciptakan melalui perubahan pada diri individu, dan perubahan lingkungan sosial 

akan mempengaruhi perubahan diri individu, sehingga keadilan sosial dapat tercipta 

dengan baik. 

Pemahaman jemaat mengenai kedudukan perempuan dimana anak laki-laki berbeda 

dengan anak perempuan, sama halnya dengan teori feminis liberal. Mereka melihat 

perempuan sebagai sosok yang tidak memiliki kekuasaan baik dalam keluarga maupun 

dalam masyarakat. Perempuan masih mengalami ketertindasan baik dalam pembagian 

kerja maupun dalam pembagian warisan. Perempuan Batak Toba masih diperlakukan 

dengan tidak adil, dimana perempuan Batak Toba yang sudah bekerja diluar akan tetapi 

dia tetap melakukan pekerjaan rumah. Julukan yang diberikan kepada anak laki-laki batak 

toba yaitu sebagai “anak raja” membuat laki-laki enggan untuk melakukan pekerjaan 

rumah. Sehingga perempuan batak toba walaupun dikatakan sebagai “boru raja” bukan 

berarti julukan seperti itu membebaskannya dari tugas dan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. 

Penulis melihat bagaimana dalam keluarga batak toba sudah memberikan hak yang 

sama kepada laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Akan tetapi ketika 

masuk dalam ranah pembagian warisan maka perempuan akan selalu terbelakang. Hal ini 
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akan menjadi pertanyaan, dimana kedudukan perempuan dan laki-laki dalam bidang 

pendidikan sudah disetarakan, akan tetapi pembagian warisan masih dibedakan. Dari hasil 

lapangan yang ditemukan oleh penulis, masyarakat batak toba masih berpegang pada adat 

yang mengaturkan bahwa dalam pembagian warisan anak perempuan tidak bisa 

mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki. Hal itu disebabkan karena laki-laki 

adalah penerus marga ayahnya sedangkan perempuan sudah ikut dengan marga suaminya. 

Sikap perempuan batak toba mengenai pembagian warisan yang tidak dibagi rata, 

kebanyakan perempuan batak toba mengatakan bahwa sebagai anak perempuan ingin 

mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki. Pembagian warisan dalam keluarga 

sangat diperlukan adanya kebijakan dari kedua orangtua, dimana anak laki-laki dan 

perempuan tidak boleh dibedakan karena laki-laki dan perempuan itu sama. Sikap adil 

yang dilakukan oleh orangtua akan menciptakan keharmonisan keluarga, sedangkan 

ketika orangtua tidak bersikap adil baik kepada anak laki-laki maupun perempuan maka 

perpecahan yang akan terjadi dalam sebuah keluarga. 

4.2 Kajian Budaya Terhadap Kedudukan Perempuan 

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan pandangan jemaat terhadap 

kedudukan hak waris. Dari jawaban yang telah diperoleh dari responden, lebih banyak 

responden yang mengatakan bahwa kedudukan anak perempuan dan laki-laki dalam 

masyarakat Batak Toba “sama rata”. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang 

diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan tidak lagi dilarang 

untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Menurut penulis faktor perpindahan dari bona 

pasogit sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat batak toba yang ada di GKPI 

Kandis Kota. Perubahan pemikiran dipengaruhi oleh pendidika yang dimiliki oleh 

seseorang, jika di bona pasogit masyarakat batak toba paling tinggi lulusan Sekolah 

Menengah Atas (SMA), maka di tanah rantau kebanyakan masyarakat batak toba 

sudah lulusan sarjana. Masyarakat atau individu yang tinggal di kota akan 

menghadapi kenyataan yang baru atau pandangan baru dimana hal itu akan menuntut 

kehidupan seseorang yang lebih sejahtera. 

Keberadaan masyarakat di tempat yang baru otomatis akan menerima nilai-

nilai yang baru dimana akan menyebabkan adanya perubahan pada pola pikir yang 

lebih maju dari apa yang diterima ketika masyarakat tersebut tinggal di bona pasogit. 

Perubahan yang terjadi oleh masyarakat akan berdampak juga pada perubahan 
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keluarga. Dalam masyarakat batak toba yang sudah maju, tidak akan begitu 

mempermasalahkan mengenai sistem kekerabatan seperti yang diterimanya di bona 

pasogit, termasuk juga pada persoalan pembagian hak waris. Masyarakat batak toba 

yang berdomisili di GKPI Kandis Kota, sudah tidak mempermasalahkan mengenai 

warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bukan berati anak perempuan 

menjadi ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya, akan tetapi anak perempuan 

sudah mendapatkan warisan walau bagian yang diterima tidak sebanyak dengan yang 

diterima oleh anak laki-laki. Diskiriminasi terhadap anak perempuan sudah tidak 

begitu menonjol dalam keluarga batak toba yang berdomisili di Kandis Kota. 

Kesetaraan antara anak laki-laki dengan anak perempuan secara perlahan sudah mulai 

diterapkan. 

Pekerjaan rumah bukan lagi semata-mata hanya tugas anak perempuan, akan 

tetapi anak laki-laki juga sudah mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Perempuan yang 

dulunya tidak boleh tampil di ranah publik , sekarang perempuan sudah boleh tampil 

di ranah publik.Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada jemaat GKPI 

Kandis Kota, menurut responden anak laki-laki dan anak perempuan sama. Perbedaan 

antara anak laki-laki dan perempuan harus dihapuskan sehingga kesetaraan gender itu 

dapat tercipta dalam masyarakat batak toba, khusunya bagi masyarakat batak toba 

yang berdomisili di GKPI Kandis Kota. Dari diskriminasi dan ketimpangan Gender 

yang terjadi pada perempuan, bukan berarti membuat perempuan itu tidak memiliki 

keistimewaan dalam keluarga batak toba. Ada hal yang tidak dimiliki oleh anak laki-

laki batak toba, yaitu kasih yang lebih terhadap orangtuanya. Anak perempuan akan 

lebih banyak memperhatikan orangtuanya ketika orang tuanya sudah tua 

dibandingkan dengan anak laki-laki. Bahkan ketika orangtua sakit, makayang 

mengurus adalah anak perempuannya. Hal inilah yang menjadi daya tarik dari 

perempuan batak toba. 
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari paparan diatas, disimpulkan bahwa budaya patrikhi membuat pihak perempuan 

dirugikan. Keberadaan perempuan selalu diabaikan bahkan perempuan dianggap sebagai 

pribadi yang lemah sehingga tidak layak untuk tampil di ranah publik. Perempuan juga selalu 

dinomorduakan dengan tidak diperhitungkan kedudukannya dalam hak waris orangtuanya. 

Posisi perempuan batak toba yang selalu dibawah kuasa laki-laki, membuat perempuan tidak 

bebas mengekspresikan dirinya. Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan 

seolah-olah dipadamkan oleh egoisme laki-laki. Kedudukan anak perempuan akan selalu 

dibawah jika pola pikir yang lama masih dipertahankan. Kesetaraan perempuan dan laki-laki 

harus diterapkan sehingga tidak terjadi ketimpangan gender dalam masyarakat batak toba. 

Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah memiliki derajat yang sama. Dengan kata lain, 

manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama, begitu juga dengan pembagian warisan 

ditengah keluarganya, sehingga tidak ada lagi ungkapan yang mengatakan bahwa laki-laki 

adalah ahli waris orangtuanya, sedangkan perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari 

peninggalan orangtuanya. 

Sebagai keluarga batak toba seharusnya merubah paradigma berfikir mereka 

mengenai warisan yang tinggalkan oleh orangtuanya. Perempuan harus diperhitungkan dan 

mendapatkan bagian yang sama seperti halnya yang didapatkan oleh anak laki-laki. 

Pembagian kerja dan tanggungjawab yang dibebankan kepada anak perempuan tidak 

sebanding dengan warisan yang diterimanya. Ketika mengurus orangtua yang sedang sakit 

hingga orangtua tersebut menutup mata, maka anak perempuan yang bersusah payah 

mengurus kedua orangtua mereka, anak laki-laki seakan-akan lepas tanggungjawab. Akan 

tetapi ketika tiba pada pembagian hak warisan orangtua, maka anak laki-laki yang lebih 

utama dan berkuasa sedangkan anak perempuan hanya pasrah dengan apa yang akan 

diberikan kepadanya. 

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, perempuan dan laki-laki diciptakan sama. Memiliki 

kedudukan yang sama tanpa ada perbedaan baik dalam keluarga maupun diranah publik. 

Sebagai ciptaan Tuhan sudah seharusnya menyadari bahwa dihadapan Tuhan semua 

makhlukciptaan yang sama. Sebagai manusia biasa sudah sewajarnya menghargai setiap hak 

individu, jangan pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan 

perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan mendampingi. Menciptakan kesetaraan 
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ditengah-tengah keluarga dan masyarakatserta menciptakan keadilan maka dapat dan 

menjauhkan pertikaian. Ketika laki-laki dan perempuan diperlakukan dengan adil maka akan 

tercipta kedamaian.Sehingga tidak terjadi lagi keluarga batak toba pecah hanya karena harta 

warisan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran 

yang ditujukkan kepada jemaat GKPI Kandis Kota dan orang batak toba yaitu: 

1. GKPI Kandis Kota, harus terus menerus menyuarakan kesetaraan gender antara 

laki-laki dan perempuan melalui khotbah dan apabila diperlukan membuat 

peraturan tertulis tentang kesetaraan gender ditengah jemaat. 

2. Seharusnya orangtua masyarakat batak toba tidak membedakan lagi antara anak 

laki-laki dan perempuan. Orangtua seharusnya membagi rata warisan yang ada 

sehingga antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak terjadi perselisihan 

atau perpecahan hanya karen pembagian yang tidak merata. 
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