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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Suku Batak Toba terletak di wilayah Sumatera Utara yang mencakup wilayah: 

Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten 

Karo dan Kabupaten Dairi. Suku Batak terdiri dari enam sub-etnis yakni: Batak Toba, 

Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Dairi Pakpak dan Batak 

Karo.1 Masyarakat Batak Toba yang berasal dari Tapanuli khususnya Sumatera Utara, 

mengenal ungkapan yang sering muncul di tengah-tengah perselisihan yang dahsyat. 

Ungkapan tersebut sering disebut peristiwa Mardomu di Tano Rara, peristiwa ini 

merujuk pada keterputusan kekeluargaan (Disconnected) yang artinya setelah 

menghadapi kematian, tidak ada titik temu antar kedua belah pihak dalam perdamaian 

dan tidak ditemukannya solusi konflik dalam praktik kehidupan sosial setiap harinya. 

Artinya segala persolaan telah selesai dalam hidupnya terhadap lawannya setelah 

mengungkapkan perkataan Mardomu di Tano Rara. 

Mardomu di Tano Rara,  dalam bahasa Indonesia adalah “Bertemu di Tanah 

Merah”   hubungan terputus selama hidup, sampai ajal tiba dan jasad dimakamkan di 

pekuburan (Tanah Merah) yang sama. Dalam kamus Batak Toba yang di Tulis oleh 

J.Warneck ada istilah lain yang lebih ramah meski maksudnya sama: gotap baion – 

bahan pembuat tikar yang jika putus tak mungkin disambung lagi2 atau ungkapan lain 

yaitu ponggol jagung3 akan tetapi dari istilah tersebut penulis berkonsentrasi pada 

ungkapan mardomu di Tano Rara, yang artinya adalah istilah keras yang menyatakan 

hal tiadanya lagi jalan untuk meniti rekonsiliasi. Tampaknya ada dugaan bahwa, 

                                                           
1 Seno P. Harbangan, Migrasi di Kalangan Suku Batak, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya 

Wacana Press,   1999 , hlm 1. 
2 J. Warneck , Kamus Batak Toba Penerjemah: P.Leo Joosten OFMCap, Bina Media, Medan, 2001, hlm. 

109. 
3 Ponggol Jagung adalah istilah dalam masyarakat Batak Toba, artinya pangkal jagung yang sudah patah 

yang tidak bisah disatukan lagi. 
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persoalan tersebut menyangkut dari persoalan fundamental, artinya dalam perkara yang 

besar antara lain jika sudah terkait dengan perkara warisan dari nenek moyang dan juga 

pelecehan Hak-hak azasi. Ungkapan ini sering juga terjadi bagi saudara sahabat karib 

dalam lingkup sosial masyarakat Batak. 

Menurut Prof. Dr. Bungaran A Simanjuntak faktor yang paling penting dalam 

kehidupan orang Batak Toba yang berhubungan langsung dengan konflik ialah pertama 

adalah Marga, yang kedua adalah Struktur sosial Dalihan Na Tolu atau biasa di singkat 

dengan (DNT) dan yang ketiga adalah Hubungan sosial Hormat (Somba) kepada Hula-

hula, elek marboru, manat mardongan tubu, dan yang keempat adalah Adat. Di samping 

ke-empat hal di atas, Simanjuntak juga menegaskan pandangan tradisionalisme dan 

modernisme cukup berpengaruh dalam lahirnya konflik di antara orang Batak Toba. 

Lalu, sikap cemburu, sombong (elat-teal-late)4 adalah karakter yang cukup menonjol 

dalam adat masyarakat Batak Toba.5  

Tingkat kesediaan orang Batak terhadap konflik cukup tinggi, tetapi sekaligus 

tingkat untuk berkonsensus juga sangat tinggi.6 Setelah masalah berlarut larut tak 

kunjung selesai, alhasil konflik tersebut akan bertahan lama hingga berujung pada 

kematian kedua belah pihak. Kebencian tanpa batas yang tertancap dalam batin 

seseorang dan tidak mau mengalah terhadap yang satu dengan yang lain merupakan 

fenomena sosial yang sulit untuk diselesaikan. Kebencian sampai mati adalah kegagalan 

melihat kemurahan dan pengampunan Kristus. Adapun langkah yang digunakan dengan 

cara Pardamean7 adalah acara yang digunakan dalam rangka mendamaikan kedua belah 

pihak. Biasanya dilakukan oleh pihak hula-hula, Raja Na Pogos dalam bukunya 

menjelaskan bahwa Hula-hula adalah kelompok marga istri, mulai dari istri kita, 

                                                           
    4 Elat, Teal, Late Dalam Kamus Batak Toba –Indonesia artinya Elat : Iri/dengki, Teal miring/timpang,           

(Songon hinallung: membuat dirinya seolah-olah besar tetapi tanpa sesuatu yang terjadi), Late : rasa iri 

yang jahat dan cemburu.  

    5 Bungaran Antonius Simanjuntak, Konflik Status Dan Kekuasaan Orang Batak Toba Bagian Dari 

Sejarah, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 8-9. 

    6 Basyral Hamidy Harahap & Hotman M. Siahaan, Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak Suatu Pendekatan 

Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing, Sanggar Willem Iskandar, Jakarta, 1987, hlm 4-

5 

    7 Pardamean, adalah sebuah acara untuk mendamaikan konflik yang di lakukan pihak Hula-hula. 
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kelompok marga ibu (istri bapak), kelompok marga istri anak, kelompok marga istri 

cucu. Hula-hula mempunyai status yang paling tinggi dalam hubungan kekerabatan. 

Dalam hal ini lah Hula-hula pada hakikatya   sebagai penengah untuk mendamaikan 

permasalahan Ungkapan Mardomu di Tano Rara.8 Selanjutnya akan disampaikan 

umpama yang bunyinya seperti ini Marmula laho gabe, marbonsir laho mago siapa 

yang mau gabe,  artinya hendaklah mau berdamai, karena damai itu adalah kehidupan. 

Dan siapa yang mau mago biarlah dia mengikuti bada karena bada adalah kehancuran.9 

Raja dari semua kesalahan adalah Topot (Artinya mau mengakui kesalahan dengan 

rendah hati) kalau seseorang manopoti atau mengakui kesalahannya, itu menjadi 

pintorna (kebenarannya). Akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, peran dari 

Hula-hula tersebut tidak berpengaruh dalam konflik sosial tertentu sebab emosi yang 

sudah memuncak dan mengakibatkan sulit dalam berdamai. 

Peristiwa tersebut penulis temukan di Gereja HKBP Salatiga Jl. Merbabu No. 01 

Salatiga Jawa Tengah selama melaksanakan Praktek pendidikan Lapangan peristiwa 

tersebut masih sering terjadi, tampaknya masyarakat Batak tersebut sangat mendalami 

dan sering mendengarkan Firman Tuhan. Menurut Pimpinan Jemaat HKBP Salatiga ada 

sekitar tiga keluarga yang melakukan ungkapan Tersebut  bahkan lebih dari itu tutur 

pimpinan jemaat tersebut salah satu yang menarik adalah mereka masih memiliki 

hubungan kekerabatan dan bertetangga. Hal ini lah yang menjadi kegelisahan Penulis 

untuk mengangkat judul ini sebagai Bahan Tugas Akhir.  

Bahwa yang menarik adalah Jemaat yang sering mengungkapkan perasaan 

Ungkapan mardomu di Tano rara memahami betul, bahwa dendam dibawa sampai mati 

adalah hal yang bertentangan dengan nilai Kekristenan akan tetapi tetap masih berlaku 

di dalam hidupnya. Keterbatasan manusia selalu memiliki nilai plus dan minus, dalam 

Kekristenan manusia sangat sulit memberikan pengampunan dalam kesalahan orang 

lain. Tradisi dan kultur, menampilkan model komunikasi hukum adat dengan baik tanpa 

menghasilkan essensi pribadi bahkan berdasarkan mufakat adat secara nilai moral dan 

                                                           
    8 Raja Na Pogos JP Sitanggang,  Batak Na Marserak, Maradat Adat Na Niadathon, Jakarta, 2014, hlm 

114. 
9 Sitanggang, Batak Na Marserak, 2014, hlm 27. 
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etika. Sehingga persoalan dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik.10 John 

B Pasaribu menegaskan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat Batak selalu dan 

secara terus menerus berada dalam bimbingan dan pengaruh adat.11 

  Oleh karena itu untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam lagi 

tentang ungkapan Mardomu di Tano Rara pada masyarakat Batak Toba khususnya di 

HKBP Salatiga, maka penulis ingin melakukan studi dengan judul: 

 

“Kajian Sosio-Teologis Pemahaman Jemaat HKBP Salatiga Tentang Ungkapan “ 

Mardomu di Tano Rara”  Dalam Masyarakat Batak Toba” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan rumusan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemahaman Jemaat HKBP salatiga tentang Ungkapan Mardomu di 

Tano    Rara 

2. Faktor dan upaya apa yang menghambat Perdamaian dalam masyarakat Batak 

Toba di HKBP Salatiga? 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan mengkaji Pemahaman Jemaat HKBP Salatiga tentang 

Ungkapan Mardomu di Tano Rara? 

                                                           
10  Lothar Schreiner, Adat dan Injil Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak, BPK Gunung 

Mulia, Jakarta, 2015, hlm. 150. 
11 John B. Pasaribu, Pengaruh Injil dalam Adat Batak suatu Pendekatan Praktisi, Papas Sinar Sinanti, 

2002, Jakarta, hlm 104. 
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2. Mendeskripsikan faktor apa yang menghambat Perdamaian dalam 

masyarakat Batak Toba di HKBP Salatiga? 

D. Manfaat Penelitian 

  D.1. Secara Teoritis 

1. Secara umum, Tugas Akhir ini akan berkontribusi terhadap Masyarakat 

Batak Toba di daerah Jawa Tengah khususnya HKBP Salatiga, bahwa 

pentingnya mengetahui Ungkapan Mardomu di Tano Rara guna 

memahami dampak yang akan diperoleh jika perbuatan tersebut 

dilakukan secara terus-menerus. 

2. Hasil dari Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada Masyarakat Batak Toba di HKBP Salatiga, khususnya dalam 

pergumulan keterputusan dalam hubungan kekeluargaan ( Bertemu di 

Tanah Merah).  

  D.2. Secara Praktis 

Membantu masyarakat Batak Toba di HKBP Salatiga yang 

berdomisili di perantauan, terkhusus Jawa Tengah dan sekitarnya dalam 

memahami lebih dalam mengenai ungkapan Mardomu di Tano Rara dan 

implikasi dari dari Disconected (keterputusan) jalinan hubungan 

kekeluargaan melalui ungkapan Mardomu di Tano Rara (Bertemu di 

Tanah Merah) dan sangat berlawanan dengan ajaran Kekristenan, serta 

dampak dari ungkapan tersebut bagi keturunan masyarakat Batak Toba. 

 

E. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis merupakan 

metode yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, dengan 

keadaan atau gejala ataupun kelompok tertentu untuk menentukan penyebab suatu 

gejala/keadaan suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala 
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dengan gejala lainnya dalam masyarakat.12 Metode ini juga kan bertujuan menganalisa 

lebih detail permasalahan yang terjadi pada suku Batak Toba yakni pola kehidupan dan 

juga implikasi dari ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah spiritualitas seseorang 

akan rusak akibat tidak mau mengalah dan saling memaafkan. Bukan hanya itu saja 

penulis mencoba melakukan beberapa pendekatan analisa terhadap sifat-sifat orang 

Batak Toba setelah merantau. Fokus dari penelitian ini adalah khususnya masyarakat 

Batak Toba yang berdomisili di Salatiga pada Gereja HKBP Salatiga. 

Pengumpulan data lapangan menggunakan teknik antara lain wawancara 

mendalam (Indepth-Interview) secara umum merupakan proses memperoleh keterangan 

yang untuk bertujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, pewawancara dan narasumber juga terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara 

mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan narasumber. Keterlibatan antara 

pewawancara dengan narasumber sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan data yang 

boleh dipertanggungjawabkan terhadap penelitian penulis. Dengan alokasi data yang 

ditemukan semakin memperkuat alasan dan tujuan mengapa judul tersebut sangat 

penting ditulis sebagai masukan terhadap tempat yang akan di teliti. 

Narasumber kunci adalah masyarakat Batak Toba di Salatiga, serta Majelis 

HKBP Salatiga. Langkah-langkah penelitian yang akan digunakan penulis meliputi, 

antaralain: Panduan wawancara yang akan disusun dengan cermat, meletakkan 

pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan rumusan-rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

yang berikutnya adalah Rekaman hasil wawancara yang akan ditulis atau di 

transkripsikan untuk menjaga validitas pengambilan data terhadap narasumber yang 

memberikan informasi kepada pewawancara sehingga data boleh 

dipertanggungjawabkan, Transkripsi hasil wawancara yang akan dianalisis berdasarkan 

landasan teori yang ada. Untuk menjaga komunikasi yang baik terhadap narasumber 

                                                           
12 Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan ( Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2008), 56-

57. 
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tentu penulis akan menggunakan instrumen yang sudah ada sehingga tidak 

menimbulkan kesalahpahaman terhadap narasumber baik dengan perkataan dan juga 

sikap. 

Analisa data akan dilakukan dengan menghubungkan jawaban/hasil wawancara 

dengan Masyarakat Batak Toba di Salatiga dan juga Majelis HKBP Salatiga, yang 

disebut dengan proses analisis penelitian kualitatif dengan analisa percakapan.13 Dengan 

pertanyaan sentral dalam penelitian ini yakni: Apakah narasumber yang diwawancarai 

memahami ungkapan kata  Mardomu di Tano Rara?  dampak dari ungkapan tersebut 

bagi kehidupannya. Dalam memahami pentingnya ungkapan kata tersebut tentu, perlu 

dilakukan pendekatan terhadap  orang tua, atau petuah masyarakat Batak Toba yang 

berdomisili di Salatiga sehingga ketika pemahaman akan ungkapan tersebut di temukan 

maka dapat di simpulkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. 

Lokasi yang digunakan penulis adalah di HKBP Salatiga Jawa tengah. Alasan 

penulis dalam memilih lokasi tersebut berangkat dari pengalaman penulis ketika 

melaksanakan PPL, ketika penulis sering menyampaikan Firman Tuhan dalam 

persektuan kategorial masih ada beberapa masyarakat Batak Toba yang tidak 

berkomunikasi dengan teman-temannya diakibatkan konflik yang bermuara pada 

keterputusan kekerabatan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Kaitannya dengan lokasi 

informasi ditambah dari pimpinan jemaat HKBP Salatiga, terhadap jemaat yang sering 

melakukan peristiwa tersebut. Pengaruh dari keterputusan kekeluargaan atau 

kekerabatan dengan sesama marga dan kampung lain dengan mengungkapkan kata 

Mardomu di Tano Rara, berdampak pada bahan cibiran ditengah-tengah masyarakat 

bahkan menjadi buah bibir. Peristiwa ini adalah hal yang tidak tepat dalam kekristenan 

dalam hal mengasihi sesama saudara manusia. Hal yang paling menonjol adalah sikap 

egois yang tidak mau memaafkan antar sesama manusia, padahal manusia sangat terikat 

dan sering mendengarkan Firman Tuhan. 

 

                                                           
13 J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit Grasindo, 2010, Jakarata, hlm. 67 
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E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dijelaskan dalam lima bagian: 

Pertama, yaitu menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Kedua, landasan teori; di dalamnya berisi mengenai teori-teori yang dipakai 

untuk tugas akhir ini  antara lain teori konflik sosial, Resolusi Konflik dan 

Teori Pendamaian. 

Ketiga, menganalisa kata ungkapan Mardomu di Tano Rara. Pada bagian ini 

penulis akan melaksanakan wawancara  Terhadap Jemaat HKBP Salatiga 

yang bersuku Batak Toba. 

Keempat, penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang Pemahaman 

Jemaat HKBP Salatiga  yakni masyarakat Batak Toba dalam  ungkapan 

Mardomu di Tano Rara. 

Kelima, adalah sebagai penutup dalam tulisan ini yang di dalamnya berisi 

kesimpulan yang akan diperoleh dari hasil penelitian di HKBP Salatiga, 

disertai saran dan masukan-masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak 

yang ada hubungannya dengan tujuan dari penelitian ini. 
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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk menganalisa ungakapan Mardomu di Tano Rara pada suku Batak Toba, 

khususnya di HKBP Salatiga. adalah penting bagi penulis mencari teori-teori yang dapat 

digunakan untuk melihat permasalahan ini, Penulis menggunakan teori tentang konflik 

sosial dan Resolusi Konflik. Dalam hal ini yang diteliti adalah masyarakat Batak Toba 

yang merantau di Jawa Tengah khususnya di HKBP Salatiga, apa Pemahaman Jemaat 

HKBP salatiga tentang Ungkapan Mardomu di Tano Rara yang bermuara pada konflik 

sosial. Hal yang menarik bahwa masyarakat Batak Toba diperantauan pun tetap 

memiliki keterikatan secara adat dan emosional dengan Bona Pasogit14. Bisa jadi, meski 

hidup di perkotaan,sebagai keluarga Kristen pola pikir masih terbawa-bawa dalam 

peristiwa konflik keluarga di kampung halaman. Teori lain yang akan penulis gunakan 

adalah teori Perdamaian, yang sangat menarik bahwa masyarakat Batak Toba yang 

melakukan ungkapan tersebut adalah orang Kristen yang taat beribadah dan sering 

mengikuti persekutuan namun mengapa hal demikian sulit untuk berdamai?  

 

A. Pengertian Konflik Sosial  

Para pemikir besar dalam ilmu sosial telah banyak mencurahkan pemikirannya 

tentang konflik. Seperti: Darwin, Maltus, dan Karl Marx, yang menganalisis bahwa 

konflik sebagai sesuatu yang menyatu (embedded) dalam diri manusia. Maka eksistensi 

konflik pada peradaban manusia adalah untuk mempertahankan hidup terhadap 

lingkungannya. Konflik selalu menunjuk kepada pertentangan, baik dalam bidang 

ekonomi, politik, dan sosial budaya, di mana manusia saling berinteraksi dan melakukan 

kegiatan komunikasi. Menurut kamus Oxford, conflict is between A and B situation in 

which people, groups or countries are involved in a serious disagreement or argument: 

a conflict between two cultures the violences was the result of political and ethnic 

                                                           
14 Istilah Bona Pasogit  dalam kamus batak toba-indonesia adalah kampung halaman.  
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conflict. She found herself in conflict with her parents over her future career.15 Istilah 

konflik dalam kamus Webster (1966) diasumsikan sebagai perbedaan kepentingan, atau 

suatu kepercayaan pihak-pihak yang berkonflik, di mana aspirasinya tidak tercapai 

secara simultan. Kepentingan dimaknai sebagai perasaan individu mengenai apa yang 

sesungguhnya diinginkan. Merujuk pada istilah konflik niscaya mengandung elemen-

elemen perjuangan dan pemberontakan. Dalam hal inilah kedua elemen tersebut dapat 

dibedakan dengan dua sebutan yang disebut kompetisi dengan konflik.16  

A.1.  Faktor Penyebab dan Jenis- Jenis Konflik Sosial17 

Faktor penyebab konflik adalah perbedaan individu yang meliputi 

perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan 

sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Seseorang  sedikit 

banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian 

kelompoknya.  

a. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya 

menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial.  

b. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.  

 

Konflik dapat berkembang dalam berbagai bentuk atau model Jozef M. 

N. Henussa18 membagi dalam beberapa bagian antara lain : 

a. Konflik intrapersonal atau konflik di dalam atau dengan diri sendiri. 

b. Konflik interpersonal atau konflik dengan orang lain. 

c. Konflik dalam sebuah kelompok kecil. 

d. Konflik di dalam sebuah kelompok besar. 

 

                                                           
15 Oxford Advanced Learners Dictionary International student’s Edition New 9 Edition  (Oxford 

University Press) 2018. Page 310 

16 Hasrullah, Dendam Konflik Poso Periode 1998-2001 Konflik Poso Dari Perspektif Komunikasi Politik, 

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm 39-40. 
17 Sukardi, Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif  Jurnal Hukum & 

Pembangunan 2016, hlm 70. 
18  Lihat Josef M. N Henussa, Berkonflik dan Bertumbuh (Gema Vol. 35, No. ½. April/Oktober 2011)  43-

57. 
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Sejalan dengan pandangan di atas, konflik dalam masyarakat Batak Toba 

berasal dari kalangan internal dan eksternal artinya konflik berawal dari relasi 

antar keluarga dan kerabat dan konflik yang berasal dari orang lain. Adapun 

pandangan Coser, kemudian membagi konflik yang terjadi di antara kesatuan-

kesatuan sosial yang berbeda. Yang menjadi penyebabnya menurut Coser adalah 

pertentangan nilai-nilai budaya, pertentangan kepentingan, perbedaan pendapat 

di antara kesatuan-kesatuan sosial tentang apa yang seharusnya dilakukan dan 

apa yang dirasakan patut untuk dilakukan, juga tuntutan akan kedudukan, 

kekuasaan maupun kemakmuran.19 

Tidak hanya Coser yang membagi konflik atas berbagai jenis sesuai 

dengan sifatnya, Ahli-ahli lainnya membagi konflik itu atas berbagai jenis. Paul. 

B. Horton dan Ch. L Hunt, misalnya membagi konflik atas konflik pribadi dan 

konflik kelompok. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi di antara 

perorangan akibat adanya dendam di antara kedua atau salah satu dari mereka; 

sedangkan konflik kelompok adalah konflik yang sering terjadi di antara 

kelompok-kelompok sosial, yang para anggotanya terlibat dalam konflik 

tersebut sebagai loyalitas kepada kelompok dan kepentingan pribadi, selalu 

ditekan di bawah kepentingan umum.20 

 

A.2. Resolusi Konflik 

 

Berikut ini penulis akan menjelaskan tentang teori resolusi konflik atas 

respon konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat Batak, tentu teori ini akan 

menjawab beberapa persoalan yang terjadi terhadap ungkapan tersebut. Ada 

beberapa perbedaan kepribadian yang dapat memperbesar dan menimbulkan 

konflik. Ada tipe orang yang lebih berfokus pada orang, dan ada tipe orang yang 

lebih berfokus pada tugas. Keduanya penting, tetapi sering ada perbedaan karena 

                                                           
19  Lihat A. L Coser, Continuities In The Study of  Social Conflict, The Press, MacMillian Publisher 1967. 

Page  19-20 
20 Lihat  Horton, P.B & Chester L. Hunt, Sociology, McGraw-Hill, Kogakhusha Ltd, Tokyo, 1972. Pege 

312 
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perbedaan dalam menilai mana yang lebih penting dalam situasi tertentu.21  

Kebanyakan orang cenderung lebih mementingkan yang satu dengan yang lain. 

Konsekuensi yang didapat adalah timbulnya konflik di tengah masyarakat 

komunal dan relasi dengan keluarga, Menurut Dr. Rick Brinkman dan Dr. Rick 

Kirsschner ada empat tujuan umum yang menentukan tindakan seseorang dalam 

setiap situasi. Empat tujuan tersebut adalah : 22 

1.Menyelesaikan Tugas 

2. Menyelesaikan Tugas dengan Benar 

3. Berhubungan Baik dengan orang 

4. Dihargai Orang. 

Perbedaan pikiran dalam hidup manusia sering timbul ketika 

diperhadapkan dalam satu momen atau peristiwa, sikap untuk mengurangi 

konflik kemungkinan besar sulit karena diperhadapkan situasi dan kondisi yang 

cukup tegang. Untuk itu dengan mengerti tujuan dan prioritas seseorang kita 

dapat mengambil langkah dan mengurangi jarak, tidak berarti tidak 

berkomunikasi namun mengalah untuk menang. Dalam hal ini ada beberapa 

langkah umum untuk mengatasi koflik yang dipengaruhi oleh perbedaan. 

1. Berusahalah memaklumi kepribadian dan latar belakang orang yang 

bersangkutan dengan sikap positif. 

2. Jelaskanlah apa yang sudah dapat diterima dari pandangan mereka (umpan 

balik). Lalu memaparkan sebaik mungkin pandangan, keinginan, tujuan, 

dan lainnya dari orang tersebut sehingga dapat disetujui atau dibantah oleh 

dia sendiri. 

3. Nyatakanlah sikap yang siap untuk dikoreksi. Tujuan dalam langkah ini 

adalah mengerti dan mengungkapkan pandangan orang tersebut, bukan 

untuk memperbaiki atau meluruskannya. 

4. Buatlah sebuah analisis mengenai perbedaan antara pandangan orang 

tersebut dan pandangan Anda.  

                                                           
21 David K. Menempuh Jalan Damai, Menempuh Konflik Secara Win-Win Solution, Penerbit Andi, 

Yogyakarta, 2009, hlm 93. 
22  Ibid, hlm 94 
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5. Sepakatilah secara bersama untuk mendoakan perbedaan tersebut dan 

meminta hikmat jalan keluar dari Tuhan23. 

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang 

bersamaan dan saling memberi serta menerima, serta meminimalkan kekurangan 

semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Berdasarkan strategi 

penyelesaian konflik di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian 

konflik bisa melalui beberapa cara diantaranya terdiri dari membentuk sistem 

banding, pelembagaan kewenangan formal, akomodasi, sharing, kompetisi, dan 

penghindaran serta trategi penyelesaian konflik sangat penting apabila telah 

terjadi sebuah konflik. Pada konflik ini penyelesaian konflik diselesaikan 

melalui strategi akomodasi, artinya penyelesaian konflik diserahkan oleh pihak 

ketiga yang menghasilkan perjanjian perdamaian. 

Beberapa keputusan yang dibuat dalam manajemen Konflik juga 

berhubungan dengan sikap etis yang dimiliki setiap masyarakat, Pertama, Etika 

akibat  kehidupan etis sama dengan proses membuat sesuatu. Kita memilih 

tujuan-tujuan atau kita diberi tujuan-tujuan oleh Allah. Kemudian kita 

mengerjakan hal-hal yang mendekatkan kita kepada tujuan itu. Kita berusaha 

mencapai tujuan tersebut. Kalau demikian kebaikan atau keburukan perbuatan 

kita bergantung kepada tujuan atau hasilnya. Suatu tindakan dianggap benar 

apabila mengakibatkan hasil baik yang lebih besar daripada hasil buruk. Suatu 

tindakan dianggap salah apabila mengakibatkan hasil buruk yang lebih besar 

dari pada hasil baik. Suatu tindakan harus dilaksanakan apabila akan 

mengakibatkan hasil baik yang lebih besar dari pada tindakan –tindakan lain 

yang ada sebagai alternatif.24  

Kedua, Etika Kewajiban menurut aliran ini perbuatan pokok lambang 

hidup kita bukan pnciptaan melainkan politik, yaitu kehidupan menurut hukum. 

Manusia bukan sebagai pencipta melainkan sebagai warga negara. Dasar 

perbuatan manusia adalah hidup menurut hukum-hukum dan aturan peraturan. 

                                                           
23  Ibid, hlm 98-99. 

    24 Malcolm Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya. BPK Gunung 

Mulia, Jakarta, 1982 hlm 31 
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Etika ini mirip dengan warganegaraan dari pada konstruksi atau pertukangan. 

Ketiga, Etika Tanggung Jawab menurut aliran ini dalam kehidupan etis manusia 

bukan sebagai pencipta atau warga negara, melainkan sebagai penjawab (orang 

yang menanggapi atau member respons kepada peristiwa –peristiwa sekitarnya). 

Kita tidak seperti dosen yang menulis kuliah di tempatnya dan membacakannya 

dalam kelas melainkan dosen yang menjawab pertanyaan dalam dialog dengan 

mahasiswa. 

Di dalam kehidupan etis, kita seperti orang yang mempertahankan diri 

terhadap serangan. Dia harus menghindari dan menanggapi gerakan-gerakan 

musuhnya. Tindakan-tindakannya tidak dapat direncakan dulu, juga tindakan-

tindakan itu tidak ditentukan oleh hukum-hukum. Gambaran lain: dalam 

kehidupan etis kita, kita ini seperti seorang pengemudi mobil yang harus 

mengambil keputusan-keputusan dengan cepat. Meskipun pengemudi menuju 

tempat tertentu, tetapi tindakannya tidak dapat dimengerti hanya dengan melihat 

tujuannya itu.25 

 

Ada empat ciri keputusan etis, yaitu: 

1. Berhubungan dengan pengambilan keputusan atas apa yang benar dan 

salah. 

2. Bukanlah pilihan yang mudah untuk dibuat. 

3. Merupakan keputusan yang terelakkan. 

4. Dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya: latar belakang sosial, 

pendidikan, budaya, konteks, dan lain-lain.26 

Pengambilan keputusan akan berimplikasi pada situasi konflik dahsyat baik 

pada bentuk kekerasan simbolik dan Transkrip terselubung. Berbeda dari 

kekerasan fisik, kekerasan simbolik sering terselubung di dalam tindakan yang 

berlawanan dengan pengertian dan konsep kekerasan. Bourdie (1991) 

menjelaskan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk aksi fisik yang bisa dilihat 

akibatnya. Kekerasan bisa dikemas dalam bentuk simbolik. Dengan kata lain, 

                                                           
    25 Ibid .hlm  38-39 

    26 Ibid, hlm. 25. 
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kekerasan simbolik bisa berwujud tindakan yang lemah-lembut dan tidak 

kelihatan atau bahkan tidak dikenal sebagai kekerasan. Kekerasan macam ini 

bisa dilakukan oleh pengemis yang berusaha menciptakan penampilan yang 

sangat memilukan agar korbannya merasa bersalah kalau tidak melemparkan 

uang kepadanya. Dengan cara ini pula kelompok masyarakat yang sering 

dianggap sebagai ”korban” kekerasan simbolik bisa melakukan aksi 

menyerang.27 

Beberapa faktor- faktor dalam pengambilan keputusan, dalam 

Kekristenan kita dapat lebih mengerti pengaruh Iman terhadap etika kalau kita 

menyelediki arti kata “iman” ada empat unsur iman. Pertama Iman sebagai 

kepercayaan dan kesetiaan kepada hal yang dianggap terpenting. Kedua, iman 

sebagai hubungan perorangan dengan Allah. Ketiga iman sebagai 

pengikutsertaan dalam pekerjaan Allah. Keempat iman sebagai pendirian 

tentang apa yang benar. Artinya iman mengandung unsur menyandarkan 

kehidupan kepada Allah, unsur mengasihi dan memuji Allah, unsur kerjasama 

dengan Allah, dan unsur mengerti Allah serta ciptaanNya.28 Artinya iman 

memiliki makna persekutuan dengan Allah. Iman berarti menanggapi pekerjaan 

Allah. Iman berarti keyakinan tentang kebenaran yang dinyatakan Allah. 

Berikutnya Tabiat sebagai sumber perbuatan lahiriah manusia29  

Tabiat dapat didefinisikan sebagai susunan batin seseorang yang 

memberi arah dan ketertiban kepada keinginan, kesukaan dan perbuatan orang 

itu. Tabiat mengandung suara hati yaitu pengetahuan tentang apa yang baik dan 

apa yang buruk. Tabiat juga menyangkut kesukaan, kemauaan dan keinginan 

kita. Tabiat juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sifat-sifat yang 

merupakan suatu kesatuan. Artinya dalam ha ini juga Tabiat tidak sama dengan 

watak. Watak biasanya dianggap sebagai bentuk diri kita yang kita dapat secara 

                                                           
27 Ignatia M. Hendrarti, RENAI Jurnal Penelitian Ilmu Sosial & Humaniora, Menguak Fenomena 

Kekerasan, (Kekerasan Simbolik; Protes terselubung dalam cerita Fiksi Populer Wanita Indonesia) 

Pustaka Percik, 2001., hlm 24. 
28 Malcolm Brownlee, 71. 
29 Malcoln Brownlee, 111-113. 
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alamiah waktu kita lahir. Watak itu bersifat tetap. Tetapi tabiat kita berkembang 

dan berubah sepanjang hidup kita. Tabiat mempunyai kontinuitas tetapi tidak 

mempunyai ketetapan. Sifat-sifat tabiat bertahan tetapi tabiat tidak pernah dalam 

keadaan sudah jadi. Tabiat member keselarasan kepada perbuatan-perbuatan kita 

tetapi juga dapat dibina dan diubah. James Scott selanjutnya mengidentifikasi 

beberapa bentuk ekspresi transkrip terselubung, sebagai cara yang paling aman 

untuk mengungkapkan protes orang-orang terdominasi. Bentuk trasnkrip 

terselubung bisa dipakai untuk: 

1. Menyembunyikan pesan protes  

2. Menyembunyikan identitas orang yang menyampaikan pesan protes (cth. 

Para pejabat Korupsi). Kedua bentuk ini merupakan strategi untuk 

menghindari balasan langsung dari pihak yang mendominasi mereka.30 

Manusia hidup tentu diatur dengan beberapa norma dan peraturan yang 

harus dilakukan dalam hidupnya. Penulis ingin mengaskan bahwa aturan dari 

segi etis jika dilakukan dengan baik kemungkinan peristiwa konflik akan sedikit 

terjadi, artinya konflik tidak mungkin hilang dalam realitas sosial manusia 

namun konflik dapat juga sebagai pemicu jalannya resolusi dari sebuah 

permasalahan. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa relasi konflik dengan etis 

sangat dekat. Ketika persoalan diselesaikan maka penyelesaian dapat digunakan 

secara etis dan normal dalam ruang lingkup sosial manusia. Artinya manusia 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hidupnya yang dimuat dalam 

bentuk aturan-aturan mengarah pada solusi yang konstruktif yang menuju pada 

perdamaian dan rekonsiliasi. 

 

B. Teori Perdamaian 

Pendamaian berasal dari kata dasar: damai. Dalam pengertian orang Indonesia, 

‘damai’ adalah suatu suasana di mana tidak dapat permusuhan. Ia menunjuk kepada 

hubungan yang serasi di antara dua atau lebih. Damai juga dapat menunjuk kepada 

                                                           
30  Ignatia M. Hendrarti, Kekerasan Simbolik; Protes terselubung dalam cerita Fiksi Populer Wanita 

Indonesia. 27 
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suatu suasana tenang. Alam yang indah biasa pula dilukiskan sebagai keadaan damai.31 

Dengan demikian, paling tidak dapat dikatakan, bahwa damai mempunyai makna: 

1. Kesentosaan di antara sesama, jadi menunjuk kepada hubungan sosial; 

2. Kesentosaan alam, yang menunjuk kepada hubungan antara manusia dengan 

alam; 

3. Kesentosaan batiniah, yang menunjuk kepada kesejahteraan batin manusia 

sendiri. 

Sementara Johan Galtung memulai dari dua defenisi tentang Perdamaian 

pertama, Perdamaian adalah tidak adanya/berkurangnya segala jenis kekerasan. Kedua, 

perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non kekerasan. Artinya definisi pertama 

berorientasi pada kekerasan; perdamaian sebagai negasinya. Untuk mengetahui tentang 

perdamaian kita harus mengetahui tentang kekerasan. Dan defenisi kedua berorientasi-

konflik; Perdamaian adalah konteks bagi konflik-konflik untuk disingkap secara kreatif 

dan tanpa kekerasan.32  

  Di dalam kepercayaan Kristen, pendamaian merupakan salah satu kata yang 

penting. Kata ini mempunyai arti yang sangat luas dan dalam, sebagaimana nampak 

dalam pemakaian Alkitab baik PL ( Perjanjia Lama) maupun PB (Perjanjian Baru). Paul 

Tillich, seorang ahli Theologia Amerika berasal Jerman berpendapat bahwa Pendamaian 

berasal dari Allah itu sebagai partisipasi Allah di dalam keterasingan yang bersifat 

eksistensial dan segala akibat dari padanya.33 Untuk menempuh Perdamaian dalam 

rangka menemukan Resolusi Konflik menuju Perdamaian adalah negotiation salah satu 

cara yang paling sering digunakan untuk menangani perselisihan internasional, tujuan 

dari negoisasi adalah untuk mendapatkan persetujuan pengambilan keputusan bersama 

antar kedua belah pihak34.  

                                                           
31  Andreas A. Yewangoe, Pendamaian, Studi- Studi Tentang Pemulihan Relasi Antara Allah, Manusia 

Dan Alam-Semesta, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1983, hlm 1. 
32 Johan Galtung, Studi Perdamaian, Perdamaian Dan Konflik  Pembangunan Dan Peradaban, Surabaya: 

Pustaka Eureka, 2003, hlm 21. 
33 Loc.cit hlm 7. 
34 Ho-Won Jeong, Peace And Conflict Studies an Introduction, Published By:Asgate Publishing Limited 

Gower  House Croft Road Aldershot Hants GU 11 3HR England. 2004, Page 168. 
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  Berikutnya Arbitration, salah satu cara untuk mencapai compromise apabila 

pihak- pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri, yaitu dengan 

dipilihnya pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau suatu lembaga yang 

lebih tinggi kedudukannya dari pada pihak- pihak yang bertentangan tersebut dalam 

mengambil keputusan. Salah satu contohnya sebagai mediator atau mediasi penengah 

dari sebuah masalah. Mediation35 suatu bentuk dari akomodasi yang menyerupai 

arbitration di mana proses ini memerlukan pihak ketiga sebagai penengah yang bertugas 

untuk mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berselisih tetapi 

pihak ketiga tersebut hanya bertindak sebagai penengah dan tidak memiliki kekuasaan 

untuk mengambil keputusan karena keputusan yang ada tetap berada di tangan pihak 

yang berselisih. Conciliation36 merupakan suatu bentuk dari akomodasi dengan 

mengusahakan segala sesuatu untuk mempertemukan keinginan- keinginan dari pihak- 

pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Keempat model ini 

digunakan untuk  mencapai pendamaian baik di tengah-tengah masyarakat dan Gereja.  

  Di dalam proses memaafkan atau yang disebut dengan Rekonsiliasi Binsar 

Jonathan Pakpahan mendeskripsikan mengenai Teologi Ingatan sebagai dasar 

Rekonsiliasi dalam konflik antara lain: kelompok ingatan pertama adalah ingatan non-

deklaratif, memori jenis ini tidak memerlukan pencarian kebenaran misalnya ingatan 

memainkan instrument musik, menyetir, berbicara. Kemampuan mengingat fakta 

mengenai suatu hal yang masuk akal dalam jenis ingatan proposional ini, misalnya 

ulang tahun seseorang, tanggal wisuda, jadwal kuliah, dan sebagainya.  

  Kelompok ingatan kedua adalah ingatan deklaratif menuntut pencarian 

kebenaran kejadian yang terekam. Ingatan semantic juga masuk dalam ingatan 

deklaratif ini, di mana ingatan fakta berhubungan dengan informasi yang perlu diketahui 

untuk memahami apa isi dari inagtan itu; misalnya apartheid37 di Afrika Selatan. 

Ingatan deklaratif meminta kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ingatan 

deklaratif juga dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia untuk memiliki identitas diri. 

                                                           
35 Ho-Won Jeong, England Peace And Conflict Studies an Introduction. 180 
36 Ibid 
37 Sebuah Politik Diskriminasi (Mengasingkan Individu atau Komunal tertentu) 
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Seseorang akan menghadapi kesulitan jika tidak memiliki ingatan deklaratif. 38 Artinya 

Pakpahan ingin menjelaskan bahwa dengan mengingat seseorang dapat menjelaskan 

kembali memori atau peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dan memaafkan. Bukan 

berarti melupakan semua memori itu dalam ingatan akan tetapi berusaha menceritakan 

dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hidupnya pada masa lampau. 

Melupakan bukanlah tujuan dalam mengingat, melainkan sebuah hasil akhir dari proses 

panjang yang mungkin terjadi. Mengingat juga bukan sebuah Quick Fix yang langsung 

memberikan obat penyembuh kepada mereka yang melakukannya. Mengingat adalah 

langkah awal dalam jalan panjang menuju rekonsiliasi sejati.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Binsar Jonathan Pakpahan, Teologi Ingatan Sebagai Dasar Rekonsiliasi Dalam Konflik, (Diskursus, 

Volume 12,  nomor 2, Oktober 2013. 253-277. 
39 Ibid. 2013. 274. 
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BAB III. 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

 

A. Hasil Penelitian  

A.1 Sejarah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Salatiga 

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) adalah Gereja yang tumbuh dari 

misi RMG (Rheinische Missions Gesselschaft) dari Jerman dan resmi berdiri 

pada 7 Oktober 1861. Pada saat itu juga datangnya penginjil dari Jerman yaitu 

Hendrik, Klamer, Belt yang disambut oleh Van Asselt di Sipirok (Tapanuli 

Selatan). Sejak itu mulailah agama Kristen diperkenalkan dengan masyarakat 

Batak yang sekarang dikenal dengan HKBP sebagai wujud pekabaran Injil yang 

dilakukan Missonaris yang datang dari Jerman.  Gereja HKBP berkantor pusat di 

Pearaja Tarutung dan pada umumnya Gereja HKBP ada di setiap provinsi di 

Indonesia. Jumlah jemaat HKBP sampai saat ini berkisar 7 Juta Jiwa.40 Gereja 

HKBP ini memiliki penyebaran yang cukup luas di Indonesia, ini seiring dengan 

penyebaran orang-orang yang berasal dari suku Batak di seluruh Indonesia. Di 

Salatiga perkembangan gereja HKBP seirama dengan perkembangan orang dari 

suku Batak yang berada di Salatiga. Sebagai satu-satunya gereja HKBP yang ada 

di Salatiga, HKBP terus mengalami perkembangan. Awalnya HKBP masuk ke 

Salatiga pada tahun 1956.41 

Berdirinya HKBP Salatiga tidak terlepas dari peran penting dari N-

HKBP (Naposobulung Huria Kristen Batak Protestan = Pemuda/Pemudi HKBP) 

Salatiga yang didorong oleh rasa kerinduan akan suasana kekeristenan dan 

kebatakan. Oleh karena itu pemuda-pemudi  yang didorong oleh kerinduan akan 

suasana kekeristenan dan kebaktian yang pernah mereka alami sebelemunya, 

maka muncullah gagasan untuk membentuk suatu wadah perkumpulan pemuda 

                                                           
40 Sinode HKBP,Almanak HKBP 2017, hlm 512. 

41 Majelis,Sejarah HKBP Salatiga,Salatiga, 2008, hlm 4. 
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Batak yang bernafaskan kekeristenan. Berawal dari kunjungan Pdt. H. S. 

Marpaung, yang pada tanggal 2 September 1956 ditetapkan sebagai “Pemimpin 

Pemuda” atau Pendeta Pemuda di Distrik IX yang berkedudukan di Jakarta. 

Dengan adanya persekutuan N-HKBP (Naposobulung Huria Kristen Batak 

Protestan = Pemuda/Pemudi HKBP). Inilah yang menjadi titik tolak berdirinya 

HKBP di Salatiga. Untuk melaksanakan program-programnya, pengurus N-

HKBP (Naposobulung Huria Kristen Batak Protestan artinya Pemuda/Pemudi 

HKBP) Salatiga sangat memerlukan bantuan keluarga Batak Kristen yang ada di 

Salatiga, dan dalam rangka mendorong berdirinya HKBP di Salatiga, mereka 

mendekati tokoh-tokoh keluarga Batak tersebut. Menjelang akhir tahun 1957 

pembicaraan tentang kemenugkinan mendirikan HKBP makin intensif. Hal-hal 

yang perlu dibahas  dan dipersiapkan adalah : 

1. Keluarga-keluarga dan pemuda-pemudi yang akan menjadi anggota (ruas) 

jemaat baru itu. 

2. Majelis/Parhalado (tenaga) yang mau dan mampu memimpin dan melayani 

khususnya kebaktian (parmingguan). 

3. Gedung tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya; dan. 

4. Biaya yang diperlukan untuk semua kegiatan sebuah jemaat. 

Pada awal tahun 1958, atas persetujuan Pdt. Warouw, Ketua Majelis 

GPIB Salatiga, gedung gereja yang berdiri di Taman Sari Salatiga yang dimiliki 

GPIB boleh dipergunakan HKBP untuk kebaktian minggu dan kebaktian lain 

pada hari-hari raya Kristen, sesudah kebaktian GPIB usai. Disepakati kebaktian 

HKBP dapat dimulai pukul 10:00 WIB.  Demikian juga dapat dipergunakan 

untuk pertemuan-pertemuan gerejawi menurut keperluan, tentu dengan 

koordinasi dengan Majelis GPIB. Pada hari minggu tanggal 2 Februari 1958 

berlangsung kebaktian minggu dan tanggal itulah dipandang sebagai hari 

berdirinya HKBP Salatiga. Selama 25 Tahun Jemaat HKBP Salatiga 

menggunakan gedung gereja GPIB sampai pada akhirnya dapat mendirikan dan 

mempergunakan gedung gereja sendiri pada perayaan Natal 1983. Jemaat 

Pertama di HKBP Salatiga terdiri dari 25 KK, dan 55 orang yang sudah 
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menerima Peneguhan Sidi. Pada saat itu juga kegiatan kategorial gereja yang 

sudah ada di gereja HKBP Salatiga yaitu masih ada 3 kategorial: Kategorial 

Persekutuan Kaum Bapak, Kategorial Persekutuan Kaum Ibu dan Kategorial 

Persekutuan Kaum Pemuda/Pemudi.42 

Dalam rangka berita mengenai hubungan HKBP dan kebudayaan Batak, 

Nahum ( Raja Patik Tampubolon melihat dalam kedatangan kekristenan suatu 

pengasingan orang Batak dari kepribadian aslinya. Melalui perantaraan aliran 

“Si-Raja Batak” ia berusaha untuk menghidupkan kembali kepribadian dan 

persekutuan Batak dalam persekutuan Bius yakni persekutuan korban bersama 

di dalam satu daerah. 43 Bertentangan dengan Tampubolon, maka W. 

Hutagalung memandang bahwa kedatangan Injil bukan sebagai pengasingan, 

melainkan sebagai pelengkapan kebudayaan Batak yang lama. Dalam pusat 

pikirannya berdiri bukan hukum adat, melainkan marga (keluarga besar) sebagai 

golongan asli yang bersatu, di mana dibangun kesatuan yang lebih besar. Adat 

baik ilahi maupun insan adalah untuk mengatur hidup bermasyarakat. Tetapi 

ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan adat bukan kekal, melainkan harus 

dirobah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan zaman dan waktu.  

Adat Istiadat berisikan nilai dan norma kesusilaan yang baik (dalam 

batas golongan sendiri), maka baik pendeta utusan RMG maupun pimpinan 

HKBP memandang adat sebagai pembantu dan pelindung agama Kristen. 

Berpindah dengan peristiwa di Maluku dan Minahasa di mana pindah agama 

berarti pindah hukum, maka di Sumatera Utara perubahan agama tidak diikuti 

oleh perubahan hukum.dengan sengaja pendeta-pendeta utusan RMG tidak 

pernah menggantikan seluruh hukum adat, melainkan membedakan di antara 

unsur-unsur adat yang berlawanan dengan Injil (dan sebab itu disingkirkan) dan 

unsur-unsur adat yang bersesuaian dengan Injil (dan sebab itu harus dipelihara 

                                                           
42 Majelis,Sejarah HKBP Salatiga,Salatiga, 2008, hlm 5-6. 

43 Walter Lemmp, Benih Yang Tumbuh XII “ Suatu Survei Mengenai: Gereja-Gereja di Sumatera Utara, 

Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, hlm  221. 
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sebagai pendidik untuk Injil sama dengan Preparatio Evangelica) 

pengambilalihan sebagian besar dari adat istiadat Batak oleh pekabaran Injil 

sebagai pelopor, pelindung dan pembantu Injil tertentu member sumbangan 

besar untuk kemajuan pesat dan Injil di dalam masyarakat Batak.44 

Orang Batak Toba sebagai salah satu subsuku Batak, memiliki perangkat 

struktur dan sistem sosial yang merupakan warisan dari nenek moyang. Struktur 

dan sistem sosial tersebut mengatur tata hubungan atau relasi sesama anggota 

masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas, saudara semarga 

maupun beda marga serta masyarakat umum.45 Suku Batak Toba memiliki salah 

satu struktur sosial yang dinamakan dongan tubu atau dongan sabutuha. 

Berdasarkan sistem perkawinan, maka pemberi istri menjadi unsur kedua yang 

dinamakan hula-hula dan kelompok sosial pengambil istri menjadi unsur sosial 

ketiga yang dinamakan boru.  

Dengan demikian dalam struktur sosial orang Batak Toba terdapat tiga 

unsur yang didasarkan pada garis keturunan dan sistem perkawinan. Ketiga 

unsur tersebut dinamakan dalihan na tolu. Wujud tingginya kedudukan sosial 

Hulahula dibuktikan bahwa kelompok ini dipandang sebagai “sumber restu” 

yang bernilai kepercayaan agama. Restu tersebut berbobot jasmani, materi 

bahkan rohani. Restu ini berdampak bagi masa kini dan masa depan. Hulahula 

dalam wujud kehidupan sosial semestinya dihormati, disanjung, dan tidak 

diremehkan atau dipermalukan. Oleh karena itu, hulahula tidak boleh diperintah, 

disuruh apalagi dipaksa oleh boru.  

Ungkapan  budaya yang mengukuhkan hubungan bersaudara semarga 

berbunyi manat mardongan tubu (hati-hati dan bijaksana terhadap saudara 

semarga).  Ungkapan budaya yang menekankan garis kebijaksanaan di dalam 

hubungan sosial dengan saudara semarga, sejak nenek moyang telah 

                                                           
44 Loc .Cit hlm 222 

45 Lihat Simanjuntak, Konflik Status Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Batak Toba, hlm 2 
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mengantisipasi bahwa hubungan bersaudara dapat menjadi buruk dan berbahaya, 

bahkan cenderung menimbulkan konflik yang mengarah pada perpecahan 

sosial.46 Dengan demikian, dukungan budaya terhadap fungsionalisasi struktur 

sosial amat kuat. Fungsionalisasi struktur tersebut memberi dasar pada sistem 

sosial yang dianut. Ungkapan yang utuh dikenal dalam kehidupan sehari-hari 

atas ketiga unsur struktur sosial tersebut adalah somba marhulahula, manat 

mardongan tubu, elek marboru (sembah sujud kepada Hulahula,bijaksana 

terhadap saudara semarga dan membujuk (sayang) kepada boru). Ungkapan 

tersebut merupakan pedoman hubungan sosial orang Batak Toba sebagai wujud 

nyata sistem sosial yang dianut.47  

B. Jumlah anggota jemaat menurut kategori: Keluarga, Baptis, Sidi, Laki-

laki/Perempuan. 

 

HKBP Salatiga dipimpin oleh pimpinan jemaat Pdt. R. I. B. Habeahan, 

S.Th, dan terdiri dari 8 majelis gereja yaitu, St. Albinus Turnip, St. Bresman 

Pasaribu, St. Johnson Dongoran, St. Marihot Janpiter Hutajulu,  St. Marid Iwan 

H. Siregar, St. M. Sagala, St. Amri Sihaloho dan St. Ujuan Urbanus Purba St. 

Gibson Pasaribu.  Saat ini gereja HKBP Salatiga sudah berkembang, dilihat dari 

bertambahnya kegiatan persekutuan di gereja tersebut. Jumlah jemaat HKBP 

Salatiga yang sudah di Baptis sampai tanggal 26 Desember 2017 ada sekitar 300 

jiwa dan yang sudah menerima Peneguhan Sidi 200 jiwa. Jumlah jemaat laki-

laki 125 Jiwa dan Jumlah Jemaat Perempuan 175 Jiwa.48 

B.1 Sistem Organisasi dan Pelayanan Jemaat 

Sistem organisasi di gereja HKBP Salatiga ditentukan oleh keputusan 

Rapat Huria (jemaat) yang dipimpin oleh Pimpinan Jemaat yaitu Pdt. R. I. B. 

Habeahan, S.Th. Rapat huria (jemaat) biasanya diadakan satu kali dalam 

                                                           
46 Ibid 

47 Ibid  86 

48 Laporan kegiatan gereja HKBP Salatiga tahun 2017. 
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setahun. Pelayanan Jemaat di HKBP Salatiga setiap tahun mengalami 

perkembangan yang baik, di mana pelayanan di setiap kategorial sudah berjalan 

setiap minggunya, di antaranya yaitu : Ibadah Kebaktian Lingkungan Selatan, 

Ibadah Kebaktian Lingkungan Utara, Ibadah Persekutuan Kategorial Kaum Ama 

(Bapak), Ibadah Persekutuan Kategorial Kaum Ina (Ibu), Ibadah Persekutuan 

Kategorial Kaum Pemuda/Pemudi, Ibadah Persekutuan Kategorial Sekolah 

Minggu, Ibadah Persekutuan Lingkungan dan Ibadah Persekutuan Kategorial 

Lansia (lanjut Usia).49 

 

B.2. Pemahaman Jemaat HKBP Salatiga Tentang Ungkapan Mardomu di 

Tano Rara dalam Masyarakat Batak Toba 

Masyarakat Batak yang merantau di Salatiga adalah masyarakat Batak 

yang berasal dari Sumatera Utara. Alasan untuk merantau adalah untuk mencari 

pekerjaan yang lebih layak dan menghidupi keluarga mereka. Artinya prinsip 

untuk merantau dan jauh dari orangtua sebelum mereka sukses adalah 

konsistensi berpikir untuk mencapai keberhasilan mereka. Setelah merantau 

mereka mencari Gereja untuk Beribadah dan Bersekutu dengan masyarakat 

Batak lainnya. Penulis juga melihat bahwa latar belakang dari orang Batak yang 

berdomisili sangat berbeda mulai dari Pendidikan, sikap, dan pergaulan. Hal ini 

yang membuat penulis ingin melihat bagaimana pemahaman jemaat HKBP 

Salatiga tentang ungkapan Mardomu di Tano Rara yang sering di ungkapkan 

dalam konflik. Masyarakat Batak di HKBP Salatiga memiliki perbedaan 

pendapat antara lain ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung 

ungakapan Mardomu di Tano Rara tersebut. 

Salah satu masalah yang paling besar dalam masyarakat Batak Toba 

adalah apabila sudah mencapai kesuksesan dan menganggap orang lain lebih 

rendah walaupun itu sahabatnya dan saudaranya sekalipun maka ungkapan itu 

                                                           
49 Laporan Kegiatan Gereja HKBP Salatiga Tahun 2017. 
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bisa saja keluar sekalipun dalam konteks Kekristenan seperti pemahaman Bapak 

R. Rumahorbo50 tentang ungakapan Mardomu di Tano Rara adalah tidak ada 

hubunga lagi semasa hidup dan sudah memutuskan persaudaraan. Artinya 

biarlah kita bertemu setelah mati. Ungkapan ini sangat sulit untuk diselesaikan 

karena pihak Hula-hula, Parboru dan Paranak pun sangat sulit untuk 

meyelesaikan ini. Biarlah semuanya selesai dengan cara tidak berkomunikasi 

dan tidak  menghubungi mereka lagi.  

Persoalan menyangkut Harta Warisan juga adalah cikal bakal 

terbentuknya konflik dalam kekerabatan atau keluarga jika harta tersebut tidak 

dibagi dengan rata. Seperti pemahaman Op. Seniya Br. Purba51 terhadap 

ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah peristiwa yang terjadi karena 

pembagian harta yang tidak seimbang sehingga merasa tidak ada keadilan. Di 

sisi lain yang menonjol adalah karena keegoisan masing-masing dan 

menganggap diri paling benar sehingga sulit untuk mendamaikan mereka. Bisa 

saja ungakapan tersebut dihidupi dan dilakukan sebagaimana memutuskan 

hubungan kekeluargaan. 

Persoalan ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah persoalan yang 

sangat sulit untuk diselesaikan karena masyarakat Batak selalu menyangkut 

harga diri dan tidak mau mengalah dengan yang lain, seperti pemahaman Ibu 

Hutagalung Br. Nainggolan terhadap ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah 

berkaitan dengan harga diri artinya manusia memiliki batasan untuk marah dan 

emosi nah, yang membuat ungkapan itu keluar karena sakit hati yang dalam dan 

sulit untuk memaafkan. Sementara pemahaman ibu Sagala Br. Turnip52 tentang 

ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah orang yang tidak memiliki damai 

dalam hati karena tidak adanya penguasaan diri untuk meredam emosi dalam 

                                                           
50 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak R. Rumahorbo pada tanggal 06 Agustus  2018 Pukul 09-10 

WIB Salatiga. 
51 Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Op. Seniya Br. Purba pada tanggal 06 Agustus 2018 Pukul 11.00 - 

12.00 WIB Salatiga 

52 Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Sagala Br. Turnip pada tanggal 06 Agustus 2018 Pukul 16.00-

17.00 WIB Salatiga 
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sebuah masalah. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan jadi 

bagaimana kita menerima dan memaafkan jika seseorang memiliki kesalahan 

terhadap kita.  

Pendapat masyarakat yang mendukung ungkapan  tersebut adalah 

masyarakat yang memang belum bisa berdamai dengan saudara-saudaranya 

karena rasa sakit hati, dan menyangkut persoalan tanah dan harga diri setiap 

masyarakat Bata Toba berikut masyarakat yang menolak ungkapan tersebut 

Pemahaman ibu Situmorang Br. Sianipar53 tentang ungkapan Mardomu di Tano 

Rara adalah ungkapan yang sulit untuk memaafkan dikarenakan persoalan yang 

membuat sakit hati. Ungkapan itu akan terus menerus terjadi dalam hidupnya 

karena tidak adanya pertemuan antara keduabelah pihak untuk berdamai. 

 Upaya yang dilakukan adalah Gereja dapat membuat penggembalaan 

antara keduabelah pihak dan mengikuti proses yang dibuat sehingga terjadi 

perdamaian. Kemudian penulis menemukan dukungan dari beberapa Remaja 

Pemuda HKBP bahwa generasi muda tidak dapat melakukan ungkapan tersebut 

baik dalam konflik apapun itu. Pemahaman James Simanungkalit54 terhadap 

ungkapan Mardomu di Tano Rara dalam masyarakat Batak Toba adalah 

ungkapan yang memiliki rasa dendam yang dalam. Artinya seseorang telah 

membuat sakit hati akan tetapi zaman sekarang ungkapan itu sudah bisa 

ditinggalkan karena manusia pada umumnya sudah memiliki Tuhan dan rajin 

Beribadah. Upaya yang dapat dilakukan adalah mampu memaafkan dan 

menerima kesalahan orang lain terhadap kita.  

                                                           
53 Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Situmorang Br. Sianipar, pada tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 

12.00-13.00 WIB Salatiga 

54 Berdasarkan Wawancara dengan Pemuda HKBP Salatiga James Simanungkalit, pada tanggal 07 

Agustus  2018  Pukul 13.00-14.00 
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Pemahaman Pingky Pasaribu55 terhadap ungkapan Mardomu di Tano 

Rara dalam masyarakat Batak Toba adalah ungkapan yang berasal dari emosi 

kedua belah pihak dan berujung pada konflik, butuh waktu dan proses yang 

panjang untuk mendamaikan dikarenakan egois masing-masing. Upaya yang 

dilakukan adalah adanya mediator yang tidak berpihak kepada siapapun artinya 

melakukan pendekatan dengan baik. Sama dengan Pemahaman Rizky sagala56 

tentang ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah berkaitan dengan gengsi yang 

terlalu tinggi dan tidak mau memaafkan apalagi terhadap orang yang berada atau 

kaya dalam materialis. Upaya yang harus dilakukan adalah generasi muda 

mampu mengontrol diri dan tidak mau ikut-ikutan terhadap peristiwa tersebut 

sehingga konflik tidak berkepanjangan. Kalaupun ada masalah langsung 

diselesaikan dengan baik. 

  

B.3. Pemahaman dan Upaya Majelis HKBP Salatiga dalam Mengurangi 

Ungkapan Mardomu di Tano Rara 

Berikut hasil wawancara penulis dengan Majelis dan Pimpinan HKBP 

Salatiga tentang Ungkapan Mardomu di Tano Rara dan upaya yang harus 

dilakukan dalam rangka mengurangi peristiwa tersebut agar tidak terjadi lagi. 

Menurut Pemahaman ibu Pdt. Rapina IB Habeahan S.Th57 ungkapan Mardomu 

di Tano Rara sangat bertentangan dengan Firman Tuhan. Walaupun peristiwa ini 

sudah lama terjadi sejak awal bangsa Batak peristiwa ini sudah sering terjadi, hal 

ini lah yang terus menerus dilakukan Gereja adalah menggembalakan Jemaatnya 

dengan pendekatan antara yang satu dengan lain tercipta perdamaian atau 

                                                           
55 Berdasarkan Wawancara dengan Pemudi HKBP Salatiga Pingky Pasaribu, pada tanggal 07 Agustus 2018 

Pukul 15.00-16.00 WIB Salatiga. 

56 Berdasarkan Wawancara dengan Pemuda HKBP salatiga Rizky Sagala, pada tanggal 08 Agustus 2018 

Pukul 13.00-14.00 WIB Salatiga. 

57  Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Pdt. Rapina IB Habeahan S.Th pada tanggal 08 Agustus  2018, 

Pukul 15.00-16.00 WIB. Salatiga 
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rekonsiliasi. Walaupun peristiwa ini banyak ditemukan dalam Perjanjian Lama 

dan Perjanjian Baru namun manusia sudah hidup dalam Kasih dan Damai 

Sejahtera dari Tuhan hendaknya saling mengampuni dan memaafkan (Ulangan 

32:35 dan Roma 12:19).  

Sama dengan pemahaman Bapak St. Beresman Pasaribu58 tentang 

ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah konflik yang terjadi mulai dari yang 

terkecil sampai yang terbesar. Implikasi dari konflik ini akan sampai pada 

keturunannya dan tidak mau menjalin komunikasi dengan lawannya. Walaupun 

memang pandangan masyarakat yang lain mencemooh namun keduabelah pihak 

tetap mempertahankan keegoisan masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan 

adalah yang pertama keduabelah pihak harus memiliki kesadaran dan mau 

memaafkan jika kedua tersebut ada dalam pikiran masing-masing maka 

perdamaian akan tercipta dan menghasilkan rekonsiliasi. 

Persoalan yang laing mendasar menurut Pemahaman Bapak St. Marid IH 

Siregar59 tentang ungakapan Mardomu di Tano Rara adalah tidak adanya 

kesediaan saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain, peristiwa ini 

biasanya terjadi karena tidak mau mengalah akibat gengsi yang terlalu tinggi. 

Upaya yang harus dilakukan adalah Berdamai dengan diri sendiri. Dalam artian 

Yesus saja mau memaafkan apalagi kita manusia yang hidup berdampingan dan 

masih memiliki hubungan keluarga dengan yang berkonflik. Walaupun perlu 

disadari butuh waktu yang panjang dalam mendamaikan akan tetapi Mediator 

perlu konsisten dalam mendamaikan dan menghasilkan rekonsiliasi yang baik. 

Pemahaman Bapak St. Sagala60 tentang ungkapan Mardomu di Tano Rara 

adalah ungkapan emosi yang sudah tinggi antara pihak yang berkonflik. Sulit 

                                                           
58 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak St. Beresman Pasaribu pada tanggal 08 Agustus 2018, Pukul  

18.00 WIB. Salatiga 

 
59 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak St. Marid IH Siregar pada tanggal 09 Agustus 2018, Pukul 

13.00 - 15.00 WIB. Salatiga 
60 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak St. Sagala pada tanggal tanggal 09 Agustus 2018, Pukul 17.00 

- 18.00 WIB. Salatiga 
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untuk mempertemukan dan mendamaikan keduabelah pihak. Walaupun itu satu 

marga dan satu keluarga, namun apa bila sudah menyangkut harga diri maka 

tidak ada lagi perdamaian. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan 

melakukan pendekatan yang satu dan yang lain sehingga tidak langsung 

mengambil kesimpulan namun berproses.  

Keseluruhan pemahaman dari Majelis HKBP Salatiga jelas menolak 

ungkapan tersebut dalam komunitas Kekristenan pemahaman bapak St. Gibson 

Pasaribu61 terhadap ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah ungakapan 

kekesalan hati yang sudah mengecewakan diri kita. Artinya bisa saja karena 

konflik keluarga dan konflik harta warisan ataupun menyangkut hal-hal 

fundamental. Upaya yang harus dilakukan adalah mampu memaafkan dan 

Gereja HKBP terus melakukan penggembalaan terhadap jemaatnya hingga 

konflik semakin terkikis dan berkurang sehingga tercipta perdamaian dan saling 

memaafkan.  

Pemahaman bapak St. A. Sialoho 62terhadap ungkapan Mardomu di Tano 

Rara adalah bertemu di Neraka setelah mengalami kematian bukan Tanah 

Merah. Terdapat perbedaan pemahaman bahwa bapak Sialoho mempertegas 

peristiwa tersebut sudah sangat menyakiti hati dan sulit untuk mengampuni. 

Akan tetapi dengan proses yang panjang dan mau mengalah pun akan tercipta 

juga perdamaian antara yang satu dengan yang lain. Adat sekalipun tidak 

berlaku jika ungkapan itu sudah keluar sekalipun posisi Hula-hula dan Parboru 

seta Paranak tidak akan bisa mendamaikan jika masalah sudah berlarut-larut 

terjadi. Upaya yang dilakukan adalah mengalah dan Berdoa untuk lawan kita toh 

mereka juga saudara kita. 

                                                           
61 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak St. Gibson Pasaribu pada tanggal 10 Agustus 2018, Pukul 

13.00 - 14.00 WIB. Salatiga 

 
62  Berdasarkan Wawancara dengan Bapak St. A. Sialoho pada tanggal 10 Agustus  2018. Pukul 15.00 - 

17.00 WIB. Salatiga 
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Pemahaman bapak St. A Turnip63 terhadap ungkapan Mardomu di Tano 

Rara adalah adanya konflik yang lebih dari satu kali terjadi. Artinya peristiwa 

tersebut sering terulang dan menimbulkan kekesalan hati hingga mengeluarkan 

ungkapan tersebut. Sulit untuk menyelesaikan persoalan tersebut dikarenakan 

tidak mau mengalah dan menganggap diri yang paling benar. Upaya yang harus 

dilakukan adalah mampu memaafkan dan berdamai, walaupun sangat sulit untuk 

melakukannya namun jika ada niat yang tulus dan Berdoa makan akan tercipta 

perdamaian.  

Bapak St. J. Dongoran64 terhadap Ungkapan Mardomu di Tano Rara 

adalah masalah yang sudah berlarut-larut terjadi dalam kehidupan manusia dan 

tidak mau memaafkan. Masyarakat Batak mengenal Umpama Hau na jono do 

marsiososan (kayu yang dekat sering bergesekan) nah sama seperti masyarakat 

Batak sering juga terjadi konflik dalam keluarga dan juga kepada yang lain. 

Artinya susah untuk memaafkan upaya yang dapat dilakukan adalah Berdamai 

dan memiliki kesadaran dari dalam hati untuk memaafkan lawan konfliknya.  

Pemahaman ibu R. Br. Siahaan65 tentang ungkapan Mardomu di Tano 

Rara adalah orang yang tidak mengakui Tuhan sebab berasal dari keturunan 

sebelumnya yang tidak mau berdamai dengan diri sendiri. Upaya yang dilakukan 

adalah tetap tegur sapa walaupun selalu tidak di respon namun jika di bawa di 

dalam Doa maka Tuhan akan menolong manusia yang ingin berdamai. 

 

 

 

                                                           
    63 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak St. A. Turnip pada tanggal l0 Agustus  2018. Pukul 18.00 - 

19.00 WIB  

Salatiga. 

     64 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak St. J. Dongoran pada tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 14.00 - 

15.00 WIB Salatiga. 
     65 Berdasarkan Wawancara dengan Ibu R. Br. Siahaan pada tanggal 11 Agustus  2018 Pukul 14.00-15.00 

WIB Salatiga. 
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BAB IV.  

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. Menganalisis pemahaman jemaat HKBP Salatiga tentang ungkapan Mardomu 

di Tano Rara dalam masyarakat Batak Toba. 

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan penulis  memahami pendapat 

jemaat HKBP Salatiga sebagai berikut:  

 

A.1. Mardomu di Tano Rara adalah ungkapan keterputusan persaudaraan. 

Masyarakat Batak Toba di HKBP Salatiga mengetahui ungkapan 

Mardomu di Tano Rara sebagai ungkapan yang tidak pantas di ungkapkan orang 

Kristen saat ini sebab ungkapan tersebut mengandung makna konflik dalam arti 

sulit untuk diselesaikan. Apabila ungakapan tersebut muncul di tengah-tengah 

perselihan maka tidak ada lagi Perdamaian. Berikutnya, masyarakat Batak Toba 

di HKBP Salatiga terbagi dalam dua kategori ada yang mendukung dan ada juga 

yang tidak mendukung mengenai ungkapan tersebut, artinya menurut pendapat 

jemaat, manusia tidak bisa memastikan dalam kehidupannya tidak ada konflik 

baik masalah yang besar dan kecil namun ungkapan itu tidak bisa juga 

dipastikan hilang dalam masyarakat Batak Toba 

 

A.2. Mardomu di Tano Rara adalah ungkapan yang dikeluarkan karena 

Pembagian harta yang tidak adil. 

Menurut pemahaman jemaat HKBP Salatiga faktor yang menghambat 

sulitnya rekonsiliasi adalah masih terbawa paham dan aturan yang tertanam 

dalam pikiran masyarakat Batak yang membuat sulit mencapai perdamaian. 

Artinya bisa saja nenek moyang mereka yang berkelahi akibat pembagian harta 

yang tidak adil dan implikasinya sampai pada generasi berikutnya walaupun 

sudah berdomisili di kota.  
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A.3 Mardomu di Tano Rara adalah ungkapan dendam menyangkut harga 

diri. 

Masyarakat Batak Toba di HKBP Salatiga berasal dari berbagai daerah 

di Sumatera Utara ada yang berasal dari Tapanuli Utara dan Selatan serta dari 

kawasan Danau Toba. Tujuan dari hidup masyarakat Batak adalah Hamoraon, 

Hasangapon, Hagabeon. Apabila dari ketiga ini di remehkan oleh sahabatnya 

bisa saja ungkapan itu muncul sebab menyangkut harga diri masyarakat itu 

sendiri. Semua proses kehidupan manusia Batak tidak bisa dipastikan tidak 

terjadi konflik namun sering terjadi karena sangat bersinggungan dan terikat 

dengan filosofi kehidupan. 

A.4. Mardomu di Tano Rara adalah ungkapan karena Emosi yang sudah 

melampaui batas kemanusiaan. 

 Salah satu faktor yang membuat masalah semakin besar adalah tingkat 

emosi seseorang bisa saja karena sudah tidak tahan lagi dan mengungkapkan 

kata-kata seperti itu. Artinya menurut beberapa jemaat faktor yang paling 

membuat emosi adalah menganggap diri paling benar dan tidak mau mengalah 

sehingga sulit untuk diperdamaikan kedua belah pihak. Tidak adanya pertemuan 

lagi dan tidak ada sapa tegur terhadap lawannya. 

 

B.2. Kajian Sosio-teologis upaya Majelis dan Pimpinan Gereja HKBP Salatiga 

dalam menurunkan dan mengurangi kemungkinan besar ungkapan tersebut tidak 

terjadi lagi. 

 Analisis Sosial Penulis dalam melaksanakan penelitian menemukan beberapa 

poin, setiap manusia dalam lingkup sosial selalu berdampingan dan melakukan interaksi 

oleh sebab itu tidak terpisahkan antara yang satu dengan lain. Artinya kehidupan 

masyarakat Batak tidak bisa dipastikan tidak ada konflik dan permasalahan itu sudah 

menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia akan tetapi bagaimana cara mengurangi 

dan membuat persoalan kekeluargaan tersebut tidak sampai mengungkapkan kata 
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Mardomu di Tano Rara dalam hal ini secara sosiologis masyarakat Batak tidak 

memiliki sifat untuk tidak mau memaafkan namun karena sikap dan gengsi tidak mau 

merendah hati hal tersebut yang membuat sulit menuju rekonsiliasi. Berikutnya, sampai 

saat ini Majelis HKBP Salatiga dan Pimpinan Jemaat mengatakan telah membuat 

terobosan yakni dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mengungkapkan isi 

hatinya kemudian peran Majelis sebagai mediator dan mendamaikan kedua belah pihak 

apabila gagal dan belum bisa damai maka Pendeta HKBP Salatiga melakukan 

pertemuan lagi hingga kedua belah pihak boleh berdamai lagi. 
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BAB. V 

KESIMPULAN 

 

Dari uraian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman jemaat HKBP 

Salatiga mengenai ungkapan Mardomu di Tano Rara adalah sebagai ungkapan yang 

tidak pantas keluar dari orang Kristen saat ini. Artinya apa pun masalah dan sebesar apa 

pun masalah tersebut niscaya ada jalan keluar dan Jemaat HKBP Salatiga bisa berdamai 

dengan diri sendiri dan dengan orang lain lewat tulisan ini sehingga kedepan setiap 

persaudaraan boleh terjalin dengan damai tanpa adanya dendam antara sesama manusia. 

Masyarakat Batak di HKBP Salatiga juga selalu diingatkan dengan rendah hati dan mau 

mengalah jika persoalan tersebut semakin besar. Semoga kedepan HKBP Salatiga 

menjadi Jemaat panutan dengan persaudaraan yang damai. Berikutnya strategi yang 

digunakan oleh Majelis HKBP Salatiga adalah melakukan pertemuan antara kedua 

belah pihak walaupun dengan tantangan yang berat namun posisi majelis HKBP 

Salatiga adalah sebagai mediator yang dapat mendamaikan kedua belah pihak. Memang 

peristiwa ini sudah dilakukan namun kedua belah pihak belum berdamai akan tetapi 

dengan adanya pertemuan ini setidaknya dapat menemukan solusi untuk menciptakan 

rekonsiliasi dari permusuhan saudara antara saudara dan sesama tetangga dan 

masyarakat disekitar kita.  

V.1 Saran: 

1. HKBP Salatiga, harus terus menerus menyuarakan perdamaian melalui khotbah, 

persekutuan, dan melakukan pendamaian bagi jemaat yang memiliki konflik 

terhadap saudaranya dan tetangganya. 

2. Kepada masyarakat Jemaat HKBP Salatiga, harus menghilangkan ungkapan 

tersebut dan tidak pantas keluar dari hidup orang Kristen. Sebab perbuatan 

seperti itu adalah perbuatan yang sangat berpengaruh pada keturunan 

selanjutnya. 
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