JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
PEREMPUAN DALAM KONSEPSI BATAK
(Studi Terminologi Terhadap Istilah-istilah Yang Dikenakan Kepada Perempuan Batak)
Oleh :
Pdt. Sorta Sihombing, S.Th., M.Th.
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan
Sumatera Utara, Indonesia
Nababansorta@gmail.com
ABSTRAK
Tulisan ini akan mengulas tentang perempuan dalam konsepsi Batak. Yang diawali
dengan membahas tentang sudut pandang budaya Batak terhadap istilah yang
dikenakan terhadap perempuan Batak untuk menunjukkan sebagai seorang istri. Banyak
istilah yang dimiliki oleh budaya Batak untuk menggambarkan seorang istri. Sebutansebutan yang disematkan kepada seorang perempuan Batak untuk menyatakan seorang
istri adalah Sirongkap ni Tondi, Tunggane Boru, Paniaran, Parsonduk/Parsonduk Bolon,
Dongan Saripe, Ina Soripada, Pardijabu, Pardibagas, Pardihuta, Tuan Boru, Boru ni Raja,
Siadopan.
Berangkat dari istilah-istilah yang diberikan terhadap perempuan Batak tersebut maka
akan dilanjutkan pembahasan tentang kritik terhadap terminology tersebut.
Sesungguhnya semua sebutan terhadap perempuan Batak ini mempunyai arti yang
sangat positif untuk menggambarkan peranan, sikap, sifat, karakter, tugas dan tanggung
jawab sebagai seorang istri bagi anak, suami keluarga dan masyarakat. Istilah-istilah itu
mempunyai arti bahwa seorang istri itu sangat terhormat, berharga dan mempunyai
peranan yang tidak kalah pentingnya dengan kaum lelaki. Dari istilah-istilah itu juga mau
menunjukkan bagaimana seharusnya seorang istri diperlakukan oleh suami, keluarga
dan masyarakat dan juga Gereja. Berdasarkan istilah-istilah tersebut mau menunjukkan
bahwa peranan istri sangat berpengaruh terhadapan kehidupan rumah tangga menjadi
lebih baik.
Namun di dalam praktek kehidupan keluarga Batak sering terjadi pemahaman yang tidak
tepat bahkan terjadi penyimpangan dalam memperlakukan istri ditambah lagi karena
orang Batak membawakan garis keturunan patriakah. Pemahaman yang tidak tepat ini
juga dapat menimbulkan kekerasan terhadap istri. Adanya juga pemahaman Gerejagereja yang tidak tepat terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Korintus
menyangkut posisi perempuan, sehinga masih banyaknya Gereja-gereja yang membatasi
peranan perempuan di dalam Gereja yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap kaum
perempuan.
Kata kunci : Batak Toba; Budaya Batak; Perempuan Batak; Istri.
I. Pendahuluan
Dalam berbagai perbincangan atau
suatu topik diskusi tentang “Gender”
pada budaya Batak, beberapa di
antaranya menganggap “perempuan”
mendapat posisi yang tidak setara
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dengan “laki-laki”. Berbeda dengan
pendapat
tersebut,
uraian
ini
memandang bahwa Suku Batak sangat
menghormati dan menghargai kaum
perempuan,
dan
perempuan
mempunyai kedudukan yang sama
dengan laki-laki sesuai dengan tata
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aturannya. Mengenai asal-usul orang
Batak Toba telah memiliki mitosnya
sediri. Mitologi itu sendiri disebut
dengan mitos “Si Boru Deak Parujar”
(Tuan Putri Deak Parujar), ia adalah
seorang putri dari dewa Bataraguru,
salah satu dari tiga anak Dewa tertinggi
orang Batak.
Adapun nama dewa
tertinggi orang Batak bernama Debata
Mulajadi Na Bolon, dan ketiga anaknya
bernama Bataraguru, Soripada dan
Balabulan

mengikuti marga suaminya. Warisan
untuk perempuan biasanya berupa:
pemberian
ibunya
sewaktu
si
perempuan masih gadis, dapat berupa
pakaian atau emas perhiasan. Hak
perempuan atas tanah bisa diperoleh
dalam bentuk : silehon-lehon (hadiah),
pemberian sawah dari orangtuanya.
Pauseang, tanah yang diberikan oleh
orang tua pengantin perempuan untuk
putrinya
atau
menantunya
sebagai pertanda kasih sayang.

Pada mitologi itu, kisah asal mula
manusia di bumi Batak (Banua Tonga),
tokoh sentral yang membentuk daratan
dan menyemaikan benih kehidupan
adalah seorang perempuan, yaitu
Siboru Deak Parujar; Pada konsep
dewata, selaku manusia pertama di
Banua Ginjang, lahir 3 (tiga) perempuan
dengan makna dari arti namanya yaitu,
dengan urutan: Siboru Parmeme yaitu
yang mengunyahkan makanan untuk
diberikan
kepada
anak
kecil.
Marmemehon artinya juga mengajarkan
dengan memberikan contoh teladan.,
Siboru Panuturi yaitu penasihat.
Manuturi = memberikan pengajaran
tentang sikap, budi pekerti, tata etika
dan perilaku, dan Siboru Parorot, yaitu
pelindung,
penjaga,
pengasuh,
pengawas anak-anak.

Pada upacara religi, baik martutu aek,
mangalontik ippon, atau upacara
pemakaman, upacara adat terhadap
perempuan mempunyai perlakuan dan
kedudukan sama halnya dengan lakilaki. Dalam kegiatan ulaon-ulaon adat,
parhobas, yang mempersiapkan dan
melayani acara,
termasuk
menghidangkan
makanan
juga
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan
secara bersama-sama.

Dari istilah-istilah untuk “isteri” jika
dimaknai, bahwa seorang perempuan
memegang tugas, kewajiban dan peran
penting bagi masa depan keluarga dan
keturunan
Batak,
mempunyai
kesetaraan dengan laki-laki, dan
bagaimana budaya Batak menghargai
“perempuan” di tengah keluarga inti
dan masyarakat sosial.
Dari segi harta warisan, hak atas tanah
memang untuk anak (keturunan lakilaki), karena perempuan kelak akan
menikah maka keturunannya akan
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Dengan demikian, dari uraian di atas
terlihat jelas bahwa sesungguhnya
seorang perempuan Batak di tengahtengah budaya Batak itu sangatlah
penting sekali dan mempunyai peranan
yang tidak kalah pentingnya dari lakilaki. Artinya, tidak ada alasan untuk
menempatkan perempuan pada posisi
nomor dua dan posisi laki-laki di urutan
teratas. Dan kehadiran perempuan di
tengah kehidupan Batak Toba sangat
menentukan masa depan orang-orang
Batak, karena peranan perempuan
Batak
tersebut
yang
sangat
menentukan
untuk
membentuk
karakter dan kepribadian anak-anak
ataupun keturunannya.
Jika asal-muasal manusia berdasarkan
budaya Batak Toba diperhadapkan
dengan penciptaan Allah terhadap
manusia tentang kesetaraan dan
peranan antara laki-laki dan perempuan
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sesungguhnya tidaklah berbeda. Dunia
dan alam sekitarnya adalah ciptaan
Tuhan Allah dan tujuan Allah
menciptakan alam ini adalah demi
karyaNya termasuk manusia itu sendiri.
Allah menciptakan manusia dari debu
tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas
kehidupan ke hidung manusia, sehingga
manusia menjadi makhluk yang hidup
menurut gambar Allah. Dengan kata
lain “laki-laki dan perempuan samasama diciptakan Allah dan sama-sama
menurut gambar Allah (Imagodei)”.
Oleh karena itu, dalam seluruh
kemanusiaannya
laki-laki
dan
perempuan “sama’ dan “setara” dalam
kesatuan dan persekutuan dengan
Allah.
II.

Terminologi Terhadap Istilahistilah yang Dikenakan Terhadap
Perempuan Batak

Sebutan “perempuan” atau istilah
untuk menyebut “istri” dalam budaya
Batak Toba bermacam ragam. Istilah ini
merupakan gambaran sudut pandang
budaya
Batak
Toba
dalam
mengapresiasi fungsi, peran, kewajiban
dan kedudukan perempuan selaku
isteri, yakni sebagai pasangan sehati
dan sejiwa, pendamping suami,
melahirkan dan mendidik generasi
penerus, membina kehidupan rumah
tangga dan jalinan sosial masyarakat,
serta sebagai perempuan terhormat
yang patut dihormati.
Beberapa sebutan untuk “istri” dalam
budaya Batak Toba adalah sebagai
berikut: Satu,
Sirongkap ni Tondi,
adalah isteri, belahan jiwa/sukma, yang
tercinta, yang sehati sepikiran. Asal kata
“rongkap” yang artinya jodoh, sehati,
serasi dan “tondi” sama dengan daya
hidup, sukma, jiwa. Dua, Tunggane
Boru/Tungganenta=isteri, perempuan/
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pasangan yang sepadan/serasi. Asal
kata “gana”artinya rupa, bentuk dan
“boru” sama dengan perempuan/anak
perempuan. Tiga, Paniaran artinya
isteri, perempuan yang melahirkan anak
marga. Asal kata “siar” yang artinya
masuk, hinggap, sehingga paniaran
sama dengan yang mengandung bibit
keturunan/anak.
Empat, Parsonduk/Parsonduk Bolon
sama artinya dengan isteri, ibu rumah
tangga, nyonya rumah. Asal kata
“sonduk” bahasa Indonesianya sendok
dan “bolon” artinya besar. Parsonduk
adalah
yang
menyajikan/
menghidangkan
makanan
untuk
keluarga. Lima, Dongan Saripe sama
dengan isteri, pendamping/pasangan
hidup berkeluarga. Asal kata “ripe”
berarti keluarga, family. Dongan artinya
teman, dan saripe adalah sekeluarga.
Enam, Ina Soripada berarti isteri, ibu
yang mengasuh, menjaga dan mendidik
anak. Asal kata “ina”sama dengan ibu,
induk, pengasuh, “sori”berarti nasib,
untung, takdir. Tujuh, Pardijabu adalah
isteri,
yang
menata/memelihara/
mendiami rumah (ibu rumah tangga).
Asal kata “jabu” adalah rumah, “di jabu”
artinya di rumah. Delapan, Pardibagas
sama dengan isteri, yang menata
mengasuh keluarga. Asal kata “bagas”
dalam bahasa Indonesia sama dengan
rumah yang didiami oleh keluarga inti.“
Sembilan, Pardihuta artinya adalah
isteri, yang tinggal dan bersosialisasi di
lingkungan kediaman. Asal kata “huta”
sama dengan kampung, tempat
tinggal/kediaman. Sepuluh, Tuan Boru
mempunyai arti isteri, perempuan yang
dihormati/ dituakan dalam keluarga
inti. Asal kata “tuan” adalah yang
dihormati, dituakan. Sebelas, Boru ni
Raja/Boru ni Raja i adalah isteri,
perempuan terhormat. Asal kata "boru
ni Raja" sama dengan putri seorang
Raja.
Seorang
isteri
idealnya
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mempunyai sifat dan perilaku yang
santun, anggun serta senantiasa dapat
menjaga kehormatan keluarga dan
orangtuanya. Duabelas, Siadopan, Ina
Siadopan, Inang Siadopan mempunyai
arti isteri, perempuan yang selalu
dihadapi, yang selalu berhadaphadapan. Asal kata "adop" sama dengan
berhadapan; inang/ina adalah ibu, ibu
rumah tangga. Seorang isteri adalah
teman bertukar pikiran, tempat curahan
hati dan kasih sayang, perempuan yang
selalu diperhatikan, dan perempuan
yang selalu siap berbuat terbaik kepada
suami, bagai seorang ibu kepada anak.
Sebutan
dan
panggilan
yang
diterangkan di atas hanya berlaku pada
perempuan Batak Toba yang sudah
menikah. Bagi budaya Batak Toba,
tidaklah etis memanggil nama dari istri
(seorang perempuan yang sudah
menikah) oleh suaminya. Begitu juga
dengan orang tua tidak lagi memanggil
nama dari anak perempuannya yang
sudah menikah. Perempuan yang sudah
menikah mempunyai posisi yang lebih
tinggi daripada perempuan yang belum
menikah. Bagi perempuan Batak Toba
yang sudah menikah, tetapi belum
memiliki anak disebut dengan “nai
paima”, yaitu ibu yang sedang
menunggu kehadiran seorang anak.
Berdasarkan sebutan dan panggilan ini
terlihat dengan jelas stereotype
perempuan Batak Toba. Hal itu terlihat
pada batasan dalam pembagian kerja
perempuan (wilayah domestik) dan lakilaki
(wilayah
publik).
Artinya
keseluruhan sebutan dan panggilan
pada
perempuan
batak
toba
menunjukkan peran perempuan sebagai
ibu rumah tangga, khususnya yang
melakukan semua pekerjaan rumah
tangga. Itu sebabnya perempuan Batak
Toba lebih dikenal sebagai “boru-boru
na ligat” yang bermakna perempuan
yang penuh inisiatif dan cepat
mengerjakan pekerjaan rumah tangga
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juga dalam mencari uang. Sebab, istri
seorang laki-laki Batak Toba diharapkan
“malo marpangontik” yaitu istri yang
bijak dalam mengatur keuangan rumah
tanggan, dan seandainya tidak mampu
mengatur keuangan rumah tangga
maka istri akan “dipaulak” artinya
dipulangkan atau “diparsiajarhon”
(dipulangkan kembali oleh mertuanya
atau suaminya ke orang tua yang
melahirkannya untuk belajar). Namun,
jika laki-laki atau seorang suami
melakukan hal yang sama bahkan lebih
parah lagi seperti main judi, mabukmabukan, perselingkuhan tidak ada
sanksi seperti yang dialami oleh istri.
III. Kritik Terhadap Terminologi
Sebutan yang diberikan pada seorang
“istri” atau perempuan dalam budaya
Batak Toba mempunyai makna yang
baik. Sebutan itu sesungguhnya
menunjukkan bahwa perempuan itu
mempunyai peranan yang sangat
menentukan
bagi
kelangsungan
kehidupan orang Batak dalam hal
menentukan kepribadian dan karakter
para generasi penerus orang Batak.
Di
dalam
pandangan
teologi,
perempuan juga mempunyai sebuah
peranan yang sangat penting dan
sangat menentukan dalam kehidupan.
Teologi ini disebut "Teologi Feminis"
yang mempunyai tema utama yang
hampir
sama
dengan
teologi
pembebasan yang menuntut hak
pembebasan dari penindasan. Pada
awal pergerakannya, feminisme tidak
bermaksud
mendirikan
atau
membangun suatu kerangka teologi
yang baru ditengah-tengah teologi
Kristen yang sudah ada. Namun di
dalam perkembangan selanjutnyalah
hal tersebut terealisasi oleh karena
mereka melihat bahwa masa depan itu
secara optimistik. Hal itu terlihat dari
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partai-partai
politik
yang
mulai
mengakui kepentingan hak pilih
perempuan terlebih lagi perempuan
ditantang untuk bisa menduduki
jabatan tinggi di tempat kerja. Ketika
gerakan kaum perempuan telah
bergabung dengan kelompok lain,
seperti gerakan persatuan dagang dan
kelompok-kelompok
penentang
penindasan lainnya, feminis telah
meraih massa. Hal itu terjadi pada
tahun 1990-an, yaitu ketika mereka
memenangkan pemilihan suara di
Dublin pada tahun 1992.
Di dalam kehidupan Kekristenan
tersebut, Alkitab dan tradisi Gereja
sering dijadikan dasar atau alasan
sebagai
penyebab
terjadinya
permasalahan
ketidakseimbangan
peran dan tempat laki-laki dan
perempuan. Tradisi gereja selama
berabad-abad telah menggunakan
konsep-konsep yang diperoleh pada
beberapa bagian Alkitab dan sebagai
dasar untuk membenarkan pemahaman
tentang tempat perempuan yang
berbeda dengan laki-laki. Perempuan
dianggap lebih rendah, lemah, dan
kurang mampu sehingga gampang
dikuasai,
sedangkan
laki-laki
kedudukannya lebih tinggi, sebagai
pihak yang menguasai, karenanya lakilaki
lebih
banyak
mempunyai
kesempatan
untuk
memegang
kekuasaan dan kepemimpinan. Konsep
yang
demikian
masih
sering
mempengaruhi cara berpikir gereja di
zaman ini. Karena itu, pengaruh yang
begitu besar dari konsep Alkitabiah
terhadap konsep berpikir jemaat
tentang perempuan perlu dikritisi
sehingga mempunyai makna yang baru.
Apabila kita membaca surat-surat
Paulus,tampaknya memang memberi
kesan adanya konsep pemahaman yang
melarang perempuan untuk terlibat
aktif dalam kegiatan pelayanan dan
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ibadah jemaat. Misalnya 1 Korintus
11:2-16 berbicara tentang larangan bagi
perempuan untuk mengambil bagian
aktif dalam kegiatan doa dan
bernubuat. Demikian juga dalam 1
Korintus 14:33-35 dan 1 Timotius 2:1112. Perikop ini sering dijadikan alasan
untuk membatasi kesempatan pada
perempuan untuk terlibat langsung
dalam kepemimpinan gereja. Dalam
nats-nats tersebut kita membaca
anjuran Paulus kepada jemaat di
Korintus agar kaum perempuan tidak
berbicara dan tidak terlibat di dalam
ibadah jemaat. Kedua teks ini telah
ditafsirkan sedemikian rupa oleh
banyak orang sehingga masih ada
gereja-gereja tertentu yang membatasi
peran dan keterlibatan perempuan
hanya pada bidang-bidang tertentu.
Anjuran
agar
perempuan
tidak
berbicara
dan
mengajar
sering
mempengaruhi pemahaman gereja
dalam menentukan tempat bagi
perempuan.
Namun, apabila kita membaca teks
tersebut tidak terlepas dari konteksnya,
jelas bahwa peraturan tersebut dibuat
dalam kaitannya dengan penetapan
peraturan bertudung bagi perempuan
yang hendak berdoa dan bernubuat di
dalam Gereja. Alasan perempuan harus
memakai tudung di dalam gereja adalah
untuk membedakan perempuan baikbaik dengan perempuan pelacur.
Dengan memahami maksud yang
terkandung di balik peraturan tersebut,
maka menjadi jelas bagi kita peraturan
tersebut
dibuat
justru
untuk
menjelaskan kepedulian Paulus kepada
perempuan, agar perempuan dalam
jemaat tidak dipandang rendah seperti
pelacur.
Oleh sebab adanya dasar positif
perempuan
dalam
pandangan
perspektif Alkitabiah, maka dalam
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makalah ini saya menyertakan 2 posisi
peran ataupun kedudukan yang saat ini
sudah dapat dimiliki oleh perempuan,
yakni:
a. Perempuan
dalam
Kehidupan
Gerejawi
Dari semua Gereja-gereja Anggota PGI
yang berjumlah 80 pada tahun 2004,
tidak satupun gereja yang pucuk
pimpinannya
adalah
seorang
perempuan. Dan dari daftar peserta
Sidang Raya XIV PGI yang lalu, ternyata
dari 80 gereja anggota ini ada 21 yang
tidak mempunyai atau mengirim
satupun utusan perempuan. Dari
gambaran ini dapat kita lihat lambatnya
gerakan perjuangan kesetaraan laki-laki
dan perempuan di Indonesia ini. Di
dalam gereja-gereja di Indonesia ada
beberapa
hambatan
penerimaan
kesetaraan perempuan dan laki-laki.
Pertama,
hambatan
kultural.
Kebudayaan di Indonesia dimana
Gereja-gereja kita bertumbuh dan
berkembang, ada beraneka ragam.
Demikian pula gagasan bagaimana
tentang peranan perempuan yang
dianggap ideal atau serasi dengan nilai
masyarakat,
berbeda-beda
pula.
Pandangan Gereja sedikit banyak ikut
dipengaruhi oleh pandangan yang hidup
dalam budaya masyarakat dimana ia
berada, terlepas dari benar tidaknya
menurut iman Kristen.
Hambatan
yang
kedua
adalah
pemahaman yang berkembang tentang
kodrat perempuan. Disamping warisan
budaya dan nilai,ada pemahaman yang
berkembang
tentang
kodrat
perempuan. Hambatan yang ketiga
adalah hambatan dari struktur yang
membelenggu. Struktur gereja maupun
masyarakat dianggap belum mampu
menampung
aspirasi
perempuan
karena masih bersifat male-dominated
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dan male-oriented. Hambatan yang
keempat adalah penilaian perempuan
terhadap dirinya sendiri. Perempuan
sering tidak yakin dengan diri sendiri
dan ragu-ragu. Keempat hal inilah yang
membuat perempuan kurang berkarya
di dalam kehidupan Gerejawi secara
umum di Indonesia.
Sedangkan di dalam diri HKBP secara
khusus, terjadi sebuah hal yang sangat
menarik. Di dalam peribadahan dan
aktivitas jemaat gereja, mayoritas yang
menjadi pengunjung gereja adalah
perempuan. Namun di dalam proses
pelayanan, perempuan belum terlalu
aktif turut mengambil bagian pada
pelayanan tersebut. HKBP secara
nasional telah membuat sebuah
kegiatan
besar
menyangkut
perempuan, yaitu pada Konferensi
pertama Wanita HKBP di Pematang
Siantar, 3 sampai 8 November 1989.
Pesan konferensi pertama wanita HKBP
ini ialah:
 Meningkatkan kesadaran wanita
HKBP akan status kemanusiaannya,
hak dan kewajibannya, agar turut
berperan serta dalam pelayanan,
kesaksian
dan
pengambilan
keputusan dalam Gereja dan
Masyarakat.
 Meningkatkan partisipasi wanita
HKBP dalam pembangunan gereja
dan masyarakat serta merangsang
kepekaannya
untuk
melihat
persoalan-persoalan yang timbul
sebagai akibat dari pembangunan
itu.
 Mengumpulkan pendapat dan saran
untuk pembaharuan Aturan Huria,
Ruhut
Parmahanion
dohot
Paminsangon (RPP-Hukum Siasat
Gereja), Agenda HKBP dan saransaran kegiatan sesuai dengan
GBKPP-HKBP.
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HKBP
kembali
menyelenggarakan
Musyawarah HKBP se-Indonesia tanggal
24-27 Agustus 1994 di Jakarta dan
Cisarua Puncak Bogor. Musyawarah ini
dihadiri 243 orang perempuan yang
mewakili jemaat-jemaat HKBP. Salah
satu hasil musyawarah ini ialah
rekomendasi agar peranan-peranan
perempuan di HKBP setara dengan lakilaki, dalam mewujudkan kesetaraan
laki-laki dan perempuan sama-sama
diciptakan Allah dan memiliki tugas
yang sama di hadapan Allah, untuk
memelihara, meneliti, menikmati dan
menaklukkan bumi ini maka sangat
diharapkan agar wanita berupaya maju
membenahi diri mencapai kesetaraan
dalam arti sebenarnya dan lembaga
HKBP pun membuka pintu kesetaraan
ini
dengan:
melalui
mimbar
dikumandangkan kesetaraan pria dan
wanita,
memberikan
kesempatan
utusan
wanita
pada
sinode
diperbanyak, membuka kesempatan
kepada Pendeta wanita menjadi
Praeses
dan suatu ketika ada
kemungkinan
terbuka
kesempaan
Pendeta wanita menjadi Ephorus.
b. Perempuan Dalam Kehidupan Sosialbudaya
Pembentukan sikap, konsep tentang diri
sendiri, dan pola tingkah laku semuanya
dipelajari melalui proses sosialisasi.
Oleh sebab itu, dalam analisis
sosialisasi, peranan sangat dibutuhkan
di dalam proses ini. Peranan adalah
petunjuk kelakukan yang diatur
menurut norma-norma yang berlaku.
Maka hubungan sosial yang ada dalam
masyarakat merupakan hubungan
antara
peranan-peranan
individuindividu yang berasal dari pola-pola
pergaulan setempat. Kaum perempuan
mengalami diskriminasi bahasa dalam
dua hal, pertama dalam hal bagaimana
mereka diajar untuk berbahasa dan
kedua, dalam hal bagaimana bahasa
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pada
umumnya
memperlakukan
perempuan. Perempuan dituntut untuk
berbicara lemah lebut dan lebih sopan.
Namun, apabila mereka berbicara
lemah lembut dan sopan, mereka akan
dinilai sebagai kaum lemah, yang tidak
mampu berpikir jernih dan berbicara
masalah-masalah yang serius.
Di Indonesia Menteri Urusan Peranan
Wanita merumuskan lima peran
perempuan, yaitu, pertama sebagai istri
yang membantu suami; kedua sebagai
ibu yang mengasuh anak dan mendidik
mereka; ketiga sebagai manajer di
dalam mengelola rumah tangga sebagai
rumah bagi suami dan anak; keempat
sebagai pekerja dalam berbagai sektor;
dan kelima sebagai anggota organisasi.
Di dalam analisis budaya, secara khusus
dalam budaya Batak dapat di lihat
bahwa secara mitologi penciptaan
bumi, peranan perempuan sangatlah
diagungkan.
Namun
di
dalam
perjalanan
sejarah
martabat
perempuan mengalami degradasi.
Sehingga peran perempuan di dalam
adat
Batak
purba
mengalami
diskriminasi. Di dalam kebiasaan orang
batak, jika ada seorang anak lahir, maka
pertanyaan pertama yang lahir ialah:
songon dia do na sorang i? (berjenis
kelamin apa?); jikalau laki-laki maka
akan disambut dengan kata "Horasma"
(Selamat), jika perempuan makan akan
dikatakan: "Mangoluma" (mudahmudah tetap hidup).
Namun yang menjadi sebuah hal yang
sangat memprihatinkan adalah di dalam
tradisi Batak: perempuan layaknya
seperti barang yang dibeli. Interpretasi
masyarakat terhadap makna "tuhor
boru", telah berubah dan mengalami
degradasi. Jika "tuhor boru" semula
merupakan mas kawin sebagai pengikat
kekeluargaan, kini telah berubah
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sebagai alat untuk membeli pengantin
perempuan.
Pergeseran
makna
tersebut telah merendahkan posisi
perempuan. Pemberian "tuhor boru" ini
adalah untuk memenuhi adat. Apabila
jumlah "tuhor" tersebut terlalu sedikit,
maka pihak pengantin perempuan akan
malu, karena itu disamakan dengan
harga beli pengantin perempuan.
Tradisi ini mempunyai dampak negatif
tersendiri
bagi
perempuan,
"perempuan menjadi seperti barang
yang dibeli", dan suami akan bersikap
semena-mena terhadap perempuan.
Dan bahkan sebagian mempunyai
prinsip bahwa perempuan tersebut
haruslah membayar "tuhor boru" yang
telah diberikan si suami pada saat awal
pernikahan dengan cara harus melayani
setiap hari.
Ketidakadilan bagi perempuan juga
dirasakan di dalam tradisi budaya
Pakpak. Justru hal ini sudah terlihat
ketika masih anak-anak. Di dalam hal
mengenyam pendidikan, anak laki-laki
menjadi prioritas utama. Hal ini
dilakukan oleh sebab pandangan bahwa
anak laki-laki adalah penerus generasi
atau penerus marga. Ada anggapan
bahwa membiayai pendidikan anak
perempuan sampai tinggi dianggap
perbuatan sia-sia. Alasannya karena
anak perempuan akan menjadi milik
laki-laki dari marga lain. Ada juga
anggapan pragmatis bahwa kerja anak
perempuan akhirnya ke dapur juga.
Tentunya pandangan ini sangat
merugikan posisi perempuan Pakpak.
Padahal sentuhan pendidikan telah
lama menyentuh masyarakat Pakpak.
IV. Refleksi
Pada dasarnya sebutan yang dikenakan
bagi para perempuan Batak Toba
adalah baik. Itu terlihat dari arti dari
setiap sebutan-sebutan itu. Sirongkap ni
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Tondi,
adalah
isteri,
belahan
jiwa/sukma, yang tercinta, yang sehati
sepikiran. Asal kata “rongkap” yang
artinya jodoh, sehati, serasi dan “tondi”
sama dengan daya hidup, sukma,
jiwa.Tunggane Boru / Tungganenta =
isteri,
perempuan/pasangan
yang
sepadan/serasi. Asal kata “gana”artinya
rupa, bentuk dan “boru” sama dengan
perempuan/anak perempuan. Paniaran
artinya
isteri,
perempuan
yang
melahirkan anak marga. Asal kata “siar”
yang artinya masuk, hinggap, sehingga
paniaran
sama
dengan
yang
mengandung bibit keturunan/anak.
Parsonduk/Parsonduk Bolon sama
artinya dengan isteri, ibu rumah tangga,
nyonya rumah. Asal kata “sonduk”
bahasa Indonesianya sendok dan
“bolon” artinya besar. Parsonduk
adalah
yang
menyajikan/
menghidangkan
makanan
untuk
keluarga. Dongan Saripe sama dengan
isteri, pendamping/pasangan hidup
berkeluarga. Asal kata “ripe” berarti
keluarga, family. Dongan artinya teman,
dan saripe adalah sekeluarga. Ina
Soripada berarti isteri, ibu yang
mengasuh, menjaga dan mendidik anak.
Asal kata “ina”sama dengan ibu, induk,
pengasuh, “sori”berarti nasib, untung,
takdir. Pardijabu adalah isteri, yang
menata/memelihara/mendiami rumah
(ibu rumah tangga). Asal kata “jabu”
adalah rumah, “di jabu” artinya di
rumah. Pardibagas sama dengan isteri,
yang menata mengasuh keluarga. Asal
kata “bagas” dalam bahasa Indonesia
sama dengan rumah yang didiami oleh
keluarga inti. Pardihuta artinya adalah
isteri, yang tinggal dan bersosialisasi di
lingkungan kediaman. Asal kata “huta”
sama dengan kampung, tempat
tinggal/kediaman.
Tuan
Boru
mempunyai arti isteri, perempuan yang
dihormati/dituakan dalam keluarga inti.
Asal kata “tuan” adalah yang dihormati,
dituakan. Sebelas, Boru ni Raja/Boru ni
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Raja i adalah isteri, perempuan
terhormat. Asal kata "boru ni Raja"
sama dengan putri seorang Raja.
Seorang isteri idealnya mempunyai sifat
dan perilaku yang santun, anggun serta
senantiasa dapat menjaga kehormatan
keluarga dan orangtuanya. Siadopan,
Ina
Siadopan,
Inang
Siadopan
mempunyai arti isteri, perempuan yang
selalu dihadapi, yang selalu berhadaphadapan. Asal kata "adop" sama dengan
berhadapan; inang/ina adalah ibu, ibu
rumah tangga. Seorang isteri adalah
teman bertukar pikiran, tempat curahan
hati dan kasih sayang, perempuan yang
selalu diperhatikan, dan perempuan
yang selalu siap berbuat terbaik kepada
suami, bagai seorang ibu kepada
anak.Dengan demikian bagi masyarakat
Batak
sebenarnya
kedudukan
perempuan sangat dihormati, hal ini
terbukti dengan gelar kehormatan yang
diberikan, seperti keduabelas sebutan
kepada “istri” di atas. Dan di dalam
kehidupan sehari-hari pun seorang
perempuan harus dihormati.
Dari
setiap gelar yang dikenakan terhadap
perempuan
Batak
itu
juga,
menggambarkan bahwa perempuan
sangat berperan penting dalam
memajukan keluarga Batak. Sudah
seharusnyalah perempuan itu dihormati
dan
harus
diperhitungkan
kehadirannya, bukan hanya sebagai
pelengkap. Firman Tuhan juga tidak
memihak hanya kepada satu pihak,
seperti yang terdapat dalam Galatia 3 :
28, memberitahukan bahwa Tuhan
tidak membeda-bedakan umatNya,
semua mempunyai kesempatan, tugas
dan tanggung jawab yang sama, baik di
tengah
keluarga,
Gereja
dan
masyarakat.
Dalam keluarga Batak, raja adalah
Bapak sebagai kepala keluarga yang
memimpin keluarga dan anak-anak atau
keturunannya yang harus dihormati dan
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dihargai. Dalam keluarga masyarakat
Batak, Bapak sebagai kepala keluarga
disebut ama/uluan. Dengan peranan
dan tanggung jawab tersebut seorang
ama
harus memelihara dan
membangun
kehidupan
keluarga.
Peranan seorang ama begitu penting
dan strategis membawa perubahan di
tengah kehidupan keluarga, gereja dan
masyarakat terutama di bidang
spiritualitas Kristen. Untuk dapat
mewujudkannya, ama haruslah menjadi
ama na marsahala, yaitu sebagai Bapak
yang berwibawa, berkarisma, mulia dan
sakti, yang senantiasa menjaga dan
membangun
seluruh
anggota
keluarganya
dengan
memenuhi
kebutuhan material dan spiritual
mereka. Untuk dapat menghidupi
kebutuhan spiritual maka Bapak itu
harus menjadi seorang imam dalam
keluarga.
Seorang perempuan (istri) di dalam
keluarga Batak mempunyai peran
ganda. Fenomena peran ganda tidak
hanya dialami oleh kalangan ekonomi
menengah ke atas yang punya gaji
besar dan bisa menggaji pembantu atau
pengasuh. Namun juga
pekerja
perempuan menengah ke bawah. Peran
ganda perempuan sebagai ibu yang
bertanggung jawab atas urusan rumah
tangga termasuk juga membesarkan
anak, serta sebagai pekerja perempuan.
Peran dan tugas perempuan dalam
keluarga secara garis besar dibagi
menjadi peran sebagai Ibu, dan Ibu
sebagai istri dan juga anggota
masyarakat. Yang amat menarik adalah
bahwa begitu ia resmi menikah maka
statusnya tidak saja istri (parsonduk
bolon) tetapi juga kedudukannya
otomatis
akan
setara
dengan
mertuanya, menjadi “Ibu kedua” bagi
adik-adik suaminya dan menjadi
“paniaran” atau menjadi Ibu” bagi
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komunitas marganya. Dengan kata lain,
sekali ia menikah, ada empat
kedudukan yang dimilikinya termasuk
jadi Ibu bagi anak-anaknya. Sedemikian
berarti dan terhormatnya perempuan
bagi masyarakat adat Batak hingga
orang tua yang paham adat dan tata
krama ala Batak, jauh-jauh hari sudah
menyiapkan anak gadisnya agar bisa
mendekati standar perilaku yang
dianggap ideal yang disebut “boru ni
raja” itu.
Namun diketahui bahwa sejak dahulu
sampai sekarang, masyarakat Toba
merupakan masyarakat yang sangat
patriarkal. Dalam masyarakat ini, posisi
perempuan seringkali sulit. Seperti
dalam
tata
perkawinan,
status
perempuan (boru) tampak inferior.
Beberapa ungkapan orang Batak Toba
dapat menunjukkannya, “molo dung
magodang anak pangolihonon. Molo
dung magodang boru, pamulihonon.”
(kalau anak laki-laki sudah dewasa,
menikah. Kalau anak puteri sudah
dewasa dinikahkan). Secara semantik
kata, digunakan untuk perempuan
mengandung
nada
degradatif
(merendahkan).
Pamulihonon berasal dari kata muli
yang berati pergi; pamulihonon berarti
‘membuat atau menyuruh pergi’. Nada
negatif seolah-olah mengusir. Ada
orang melihat, kata pamulihonon,
bentuk halus dari pabolihonon (yang
sudah dibeli). Akar katanya boli = beli.
Perempuan dalam tata perkawinan
Batak Toba, pihak “yang dibuat untuk
dibeli”. Tidak mengherankan bila orang
Batak Toba menyebut pesta perkawinan
puterinya, sebagai ‘mangallang tuhor ni
boru’ (memakan uang hasil pembelian
anak
perempuan),
yang
kerap
diperhalus dengan ungkapan ‘magallang
juhut ni boru’ (memakan daging yang
disediakan puteri).
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Sebuah ungkapan yang menunjukkan
inferioritas perempuan, sipatogu parik
ni halak do anggo borua (perempuan
hanya memperkukuh benteng orang
lain). Menurut budaya Batak Toba
manusia
berkeluarga,
untuk
memperbanyak marganya. Seturut garis
patrineal yang sangat kuat dianut oleh
orang Batak Toba hanya laki-laki yang
membuat demikian. Perempuan tidak
berhak untuk itu.
Ungkapan di atas dengan sendirinya
akan melahirkan kekerasan terhadap
perempuan. Mentalitas itu menumbuhsuburkan, laki-laki menjadi nomor satu
dalam kalangan masyarakat Batak Toba
secara absolut. Selain itu, mentalitas
‘raja’ juga perlu dicermati. Semua orang
Batak Toba adalah ‘anak ni raja dohot
boru ni raja (putera dan puteri raja).
Sesungguhnya maksud ungkapan ini
sangat luhur dan mulia, memberi
penghormatan kepada orang per orang.
Menghormati martabat setiap orang.
Bila raja pantas dihormati, setiap
pribadi harus juga dihormati. Tapi perlu
diperhatikan, jangan-jangan mentalitas
itu membangun suatu sikap yang
mempromosikan tindak ketidakadilan
dan kekerasan. Tidak ada raja yang
kalah. Dia mesti menang. Raja orang
yang harus dilayani, kepadanya
dipersembahkan
yang
terbaik.
Secara kultural ada kemungkinan, unsur
kebudayaan Batak Toba secara tidak
langsung
menyumbang
terjadinya
perlakuan tidak adil. Dengan demikian
tindakan
kekerasan
terhadap
perempuan dianggap biasa saja. Itu
berarti, manusia Batak Toba secara
kolektif,
mewarisi
paham
atau
mentalitas itu dari keseluruhan
pemikiran dan tata tingkah laku yang
diturunkan oleh budaya Batak Toba itu
sendiri.
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Hendaknya jangan dilupakan, manusia
itu juga makhluk individual dan sosial.
Seseorang dibentuk bukan hanya oleh
pengaturan keseluruhan pemikiran dan
tata tingkah laku kolektif, secara sosial.
Dia juga membentuk dirinya sendiri,
memilih, dan menentukan pemikiran
dan tata tingkah lakunya. Hal ini hendak
mengatakan, bila ada perlakuan
kekerasan terhadap perempuan di
masyarakat Batak Toba, belum tentu
seluruhnya karena kesalahan seluruh
tata kebudayaan. Boleh jadi orang per
orang ada laki-laki yang dari dirinya
memang
memiliki
tingkah
laku
menjurus
ke
kekerasan.
Secara
individual
seseorang
melakukan
kekerasan terhadap perempuan tidak
selalu karena pengaruh budaya. Dapat
dipahami, kendati ada kebenaran
secara
sosio-kultural,
laki-laki
diistimewakan dari perempuan dalam
masyarakat Batak Toba, tidak semua
laki-laki
Batak
Toba
yang
memperlakukan perempuan Batak
dengan kekerasan.
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