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Abstrak 

Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik adalah masyarakat yang majemuk yang tidak 

hanya terdiri dari masyarakat asli yang bersuku Batak Simalungun, tetapi juga terdiri dari 

suku lainnya seperti Batak Toba, Batak Karo, dan Jawa. Kemajemukan Di Desa Pamatang 

Sidamanik tidak hanya di latar belakangi oleh perbedaan suku saja, melainkan perbedaan 

agama. Desa Pamatang Sidamanik ditinggali oleh dua penganut agama besar yakni Agama 

Kristen dan Agama Islam. Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik sangat menjunjung tinggi 

toleransi beragama, sehingga, dapat terlihat adanya kehidupan yang damai di desa tersebut. 

Perdamaian yang terjadi di desa tersebut patut untuk diteliti. Apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi masyarakat Desa Pamatang Sidamanik Tetap harmoni di tengah-tengah 

keberagaman agama? Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

masyarakat Desa Pamatang Sidamanik tetap harmoni dalam keberagaman agama yaitu 

berfungsinya Pluralisme dengan baik, karena adanya sikap yang lebih dari pada hanya 

bertoleransi yaitu sikap peduli terhadap sesama, berpartisipasi langsung, dan  keterlibatan 

aktif dalam masyarakat. Sikap pemimpin yang adil juga mempengaruhi perdamaian yang 

terjadi di desa tersebut. Demikian juga dengan pengaruh budaya yang sangat kuat dan 

dijunjung tinggi oleh masyarakat desa tersebut. Tolu Sahundulan adalah sistem kekerabatan 

yang dapat menyatukan mereka menjadi satu kesatuan didalam ikatan kekeluargaan. Sebuah 

ikatan kekeluargaan membuat masyarakat dapat lebih saling peduli dengan sesama dan 

seorang pemimpin yang adil merupakan pengaruh bagi masyarakat yang tinggal di Desa 

Pamatang Sidamanik tetap menjaga keharmonisan dan perdamaian di desa mereka. 

 

 

Kata kunci : Perdamaian, Pluralisme, Keadilan, dan Tolu Sahundulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul.............................................................................................................................i 

Lembar Pengesahan....................................................................................................................ii 

Pernyataan Tidak Plagiat...........................................................................................................iii 

Pernyataan Persetujuan Akses...................................................................................................iv 

Pernyataan Persetujuan Publikasi...............................................................................................v 

Motto.........................................................................................................................................vi 

Ucapan Terimakasih.................................................................................................................vii 

Abstrak......................................................................................................................................ix 

Daftar Isi....................................................................................................................................x 

I. Latar Belakang Masalah....................................................................................................1 

II. Teori..................................................................................................................................6 

A. Pluralisme ……………… ………………………………………….........................6 

B. Perdamaian………………………………………………………………………….9 

III. Kondisi Objektif Desa Pamatang Sidamanik..................................................................14 

A. Letak Geografis dan Statistik Desa Pamatang Sidamanik.......................................14 

B. Keadaan Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik yang majemuk……...................15 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pamatang Sidamanik tetap 

harmoni dalam keberagaman Agama......................................................................15 

IV.  Perdamaian di Desa Pamatang Sidamanik.....................................................................23 

A. Pluralisme………………………………………………………………………….23 

B. Perdamaian………………………………………………………………………..24 

V. Kesimpulan dan saran.....................................................................................................29 

A. Kesimpulan...............................................................................................................29 

B. Saran.........................................................................................................................30 

Daftar Pustaka..........................................................................................................................31 



 
 

1 
 

PERDAMAIAN DALAM KEBERAGAMAN AGAMA DI DESA 

PAMATANG SIDAMANIK 

(Suatu Studi Mengenai Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Masyarakat di Desa Pamatang 

Sidamanik Tetap Harmoni Dalam Keberagaman Agama) 

Jenniffer Bambang Yusuf Purba 

712010046 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Suku Batak memiliki sub-etnis yang beragam, dan setiap sub-etnis tersebut memiliki 

adat-istiadat yang berbeda-beda. Suku Batak memiliki enam sub-etnis yaitu, Batak Toba, Batak 

Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak Dairi, Batak Angkola, Batak Mandailing. Keenam sub-

etnis Batak ini, memiliki wilayahnya masing-masing. Suku Batak Simalungun adalah salah satu 

bagian sub-etnis darisuku Batak. Suku Batak Simalungun diakui keberadaan dan budayanya. 

Simalungun, sebelum menjadi sebuah Kabupaten, dahulu adalah sebuah kerajaan. Dan seiring 

dengan masuknya Belanda dan Jepang ke Simalungun, maka Simalungun berubah menjadi 

Kabupaten. 

Kabupaten Simalungun letaknya di lereng bukit barisan sebelah timur, dan daerah 

Simalungun memiliki hawa yang sejuk dan nyaman, keadaan alamnya yang indah. Salah satu 

tempat yang terkenal di daerah ini adalah Parapat Haranggaol dan Tigaras. Letak geografis 

Kabupaten Simalungun memiliki batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Serdang Bedagai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo, Sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Toba-Samosir, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan
1
. 

Penduduk Kabupaten Simalungun adalah masyarakat asli dari Simalungun itu sendiri, tetapi 

masyarakat yang tinggal di Kabupaten Simalungun tersebut tidak hanya masyarakat Simalungun 

                                                           
1
 Yayasan Museum Simalungun, Seminar Budaya Simalungun se Indonesia (Pematang Siantar, 1974)  hlm 

47-48 
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saja. Ada beberapa masyarakat yang memiliki suku, sub-etnis yang berbeda tinggal di Kabupaten 

Simalungun tersebut diantaranya adalah masyarakat yang besukukan Jawa, Melayu, dan bersub-

etnis Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Pak-Pak, dll. Kabupaten Simalungun juga di 

tinggali masyarakat dengan agama yang beragam diantaranya adalah agama Islam, Kristen 

Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Buddha (agama yang dianut oleh masyarakat Simalungun 

adalah Islam (56,6 %), Kristen Protestan (37,1 %), Kristen Katholik (6,1 %), dan sisa-sisanya 

adalah agama-agama lain seperti Parmalim)
2
. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik 

merupakan tiga agama terbesar di Kabupaten Simalungun, hal tersebut dapat dilihat dengan 

adanya satu gereja suku yang beratasnamakan suku Batak Simalungun yaitu GKPS (Gereja 

Kristen Protestan Simalungun), adanya bangunan-bangunan masjid, dan gereja-gereja Katholik 

yang berdiri di Kabupaten Simalugun. Keberagaman agama merupakan salah satu pemicu 

tumbuhnya konflik seperti yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Konflik berbasis nilai 

adalah konflik yang terjadi karena perbedaan nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan pada 

nilai-nilai subyektif (misalnya agama dan tradisi kesukuan)
3
. Syukurlah karena dalam 

keberagaman agama tersebut, masyarakat Simalungun tidak pernah mengalami konflik agama 

atau perang antar agama. Dalam hal ini Masyarakat Simalungun dapat dikatakan hidup dalam 

perdamaian. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai keadaan tanpa 

permusuhan yang antara lain adalah keadaan tanpa perang (arti pertama dan kedua), hubungan 

antar pihak-pihak yang pernah bermusuhan menjadi baik kembali (arti ketiga) dan suasana 

tentram dalam masyarakat (arti keempat)
4
. 

Dalam pesta rakyat seperti Rondang Bintang toleransi antar umat beragama sangat 

dijunjung tinggi. Pesta Rondang Bintang merupakan salah satu pergelaran akbar yang selalu 

dilaksanakan di Kabupaten Simalungun dan dirayakan satu kali dalam satu tahun dengan 

menghadirkan seni dan kebudayaan Batak Simalungun, dengan tujuan untuk memperkenalkan 

budaya-budaya tersebut kepada seluruh masyarakat demi melestarikannya agar tidak hilang 

seiring dengan perkembangan zaman. Pesta Rondang Bintang ini tidak terlepas dari unsur tradisi 

                                                           
2
 Di unduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun tanggal 6 November 2014 pukul 22.45 

WIB 
3
 Theofransus litaay, Evalien Suryati, David Samiyono, Christina Maya Indah (Ed.). Buku Bacaan 

Pendidikan Perdamaian (Salatiga: Satya Wacana Peace Center, 2011), hlm 47. 
4
 Theofransus litaay, Evalien Suryati, David Samiyono, Christina Maya Indah (Ed.). Buku Bacaan 

Pendidikan Perdamaian (Salatiga:Satya Wacana Peace Center, 2011), hlm 29 
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yang dibawa oleh leluhur etnis Batak Simalungun di masa lampau, tepatnya sekitar ratusan yang 

lalu, pesta ini sebenarnya telah dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. 

Pesta Rondang Bintang ini digelar dengan menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya khas 

Batak Simalungun seperti tarian dan makanan khas, bahkan juga menampilkan festival 

tradisional Batak Simalungun yang diikuti oleh seluruh wilayah yang terdapat di Kabupaten 

Simalungun
5
. Dalam acara tersebut tidak ada perbedaan agama, semua pemeluk agama yang 

berbudayakan Simalungun dapat ikut di dalamnya dan memeriahkan acara tersebut. 

Masyarakat Simalungun masih memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. 

Masyarakat Simalungun yang berada di Desa Pamatang Sidamanik juga seperti hal tersebut. 

Desa Pamatang Sidamanik merupakan salah satu desa yang berada di daerah Kabupaten 

Simalungun yang di tinggali oleh berbagai masyarakat yang memiliki budaya dan agama yang 

berbeda, hal tersebut karena desa ini juga adalah desa penghasil teh, yang dimana di desa ini 

terdapat kebun teh dan pabrik-pabrik teh milik Negara. Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik 

dapat hidup dengan harmoni dan dapat menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam 

berbagai bentuk kegiatan masyarakat, masyarakat Desa Pamatang Sidamanik tidak berbeda 

dengan Masyarakat Simalungun pada umumnya yang sangat menjunjung tinggi toleransi antar 

umat beragama. Misalnya pesta adat, pesta pernikahan, semua masyarakat turut ikut dalam 

kegiatan tersebut. Dalam pesta  dan masyarakat desa Pamatang Sidamanik juga menghormati 

hari besar agama dan ikut memeriahkannya. 

Masyarakat desa Pamatang Sidamanik pada umumnya hidup dengan damai dan tetap 

harmoni dalam keberagaman agama yang ada di desa tersebut. Dengan melihat latar belakang 

tersebut, tentunya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat di Desa 

Pamatang Sidamanik tetap hidup dalam perdamaian antar umat beragama, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian terhadap fenomena perdamaian ini dengan sebuah penulisan tugas akhir, 

yang judul sebagai berikut: “Perdamaian Dalam Keberagaman Agama di Desa Pamatang 

Sidamanik” (Suatu Studi Mengenai Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Masyarakat di 

Desa Pamatang Sidamanik Tetap Harmoni Dalam Keberagaman Agama). Rumusan 

masalah dalam penulisan ini adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat desa 

                                                           
5
 Di unduh dari http://jalan2.com/city/medan/pesta-rondang-bittang/ tanggal 6 November 2014 pukul 22.50 

WIB 

http://jalan2.com/city/medan/pesta-rondang-bittang/
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Pamatang Sidamanik tetap harmoni. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk 

mendekripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Pamatang Sidamanik tetap 

harmoni dalam keanekaragaman agama dan menganalisa dampak keharmonisan masyarakat desa 

Pamatang Sidamanik bagi kehidupan bangsa dan negara. Penelitian ini diharapkan bermanfaat 

untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan masyarakat desa Pamatang 

Sidamanik dalam keberagaman agama. 

B. Metode penelitian 

Metode Penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dan sifat suatu barang/jasa. 

Hal terpenting dari barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna 

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep 

teori
6
. Jenis penelitian ini lebih mengutamakan penghayatan serta berusaha untuk memahami 

makna dari suatu peristiwa interaksi dan tingkah laku manusia dalam situasi tertentu  menurut 

perspektif peneliti sendiri sehingga hal ini mengharuskan peneliti terjun sendiri ke lapangan 

secara aktif
7
. Metode penelitian ini bertujuan untuk menampilkan data bukan dalam bentuk 

hitungan angka-angka, melainkan dalam bentuk kaliamat
8
 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Observasi 

merupakan peninjauan atau pengamatan secara cermat. Menurut para ahli seperti margono, 

bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. Bungin, juga mengatakan bahwa observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan
9
. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 

yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam 

penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik 

dan jelas dari informan. Wawancara mendalam  adalah tanya jawab yang terbuka untuk 

memperoleh data tentang permasalahan penelitian fenomena sosial yang diteliti
10

. 

 

                                                           
6
Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 22 

7
 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

hlm 78 
8
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm 2 

9
 Satori, dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 104-105 

10
 Satori, dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm  130 
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C. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah: 

Bagian satu, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian kedua, berisi tentang landasan teori tentang 

teori perdamaian dan teori tentang pluralisme. Bagian ketiga, berisi tentang hasil penelitian 

lapangan. Bagian keempat, berisi tentang analisa terhadap perdamaian dalam keberagaman 

agama di Desa Pamatang Sidamanik.bagian kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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II. Teori Pluralisme dan Perdamaian 

 

A. Pluralisme  

Dunia ini didiami oleh umat manusia dari beranekaragam etnik, bangsa, bahasa, warna 

kulit, agama jender dan status sosial. Menurut Furnifall, masyarakat yang terdiri dari dua atau 

lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur 

dan menyatu dalam satu unit politik tunggal dapat disebut “masyarakat plural”
11

. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, juga dikatakan bahwa keadaan masyarakat yang majemuk (terkait 

dengan sistem social dan politiknya) diartilkan sebagai pluralisme
12

. Tantangan bagi kita adalah 

membuat agar pluralitas ini menciptakan aroma positif yang membangun kebersamaan, 

kerjasama dan persaudaraan antar individu dan antar kelompok. Dalam hal inilah pluralisme 

menjadi sesuatu yang sangat penting. Pluralisme di dasarkan pada penghayatan dan kepelbagaian 

kita. Kita memang plural! Tetapi pluralisme tidak sekedar berhenti disitukarena pluralisme 

mengindikasikan adanya pertemuan dan keterlibatan aktif diantara penganut agama-agama yang 

berlainan. Pluralisme melampaui toleransi. Sementara toleransi tidak mengharuskan orang untuk 

saling memahami, pluralisme justru sebaliknya. Pluralisme justru mengharuskan kita untuk 

saling berkomunikasi secara rasional agar saling mengetahui satu sama lain dan aktif melibatkan 

diri dalam kehidupan bersama. Pluralisme merupakan perjumpaan komitmen-komitmen antar 

umat dan warga masyarakat yang berbeda-beda. Pluralisme tidak mengatakan semua agama 

adalah benar. Pluralisme juga tidak mengatakan semua kebenaran adalah relative, tetapi ia 

menerima perbedaan sesuai “kebenaran” yang digariskan sejarah dan budaya. Pluralisme adalah 

bahasa dialog dan perjumpaan, saling memberi, membangun dan menerima, saling mengeritisi 

dan kritis terhadap diri sendiri
13

.  

Adalah suatu hal yang wajar bila terdapat perbedaan diantara manusia. Bahkan anak 

kembar sekalipun memiliki perbedaan karena faktor bawaan genetiknya. Hanya robot yang 

kemungkinan memiliki persamaan spesifikasinya, dan mungkin juga tidak. Demikian halnya 

                                                           
11

 Azyumardi Azra, Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 10 

  
12

 Ali Maksum , Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Agama Islam di Indonesia, (Malang: 

Aditya Media Publishing, 2011) hlm 118 

13
 Komisi Teologi PGI, Meretas Jalan Menuju Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan, (Jakarta: 

PGI, 2012), hlm 113-114   
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dengan pluralisme. Pluralisme adalah kenyataan bahwa dalam suatu kehidupan bersama manusia 

terdapat keberagaman suku, ras, budaya dan agama. keragaman agama itu terjadi juga karena 

adanya factor lingkungan tempat manusia itu hidup yang juga tidak sama
14

. Lingkungan hidup 

empat musim bagi seseorang akan membuat seseorang tersebut memiliki karakter dan 

pembawaan yang berbeda dengan orang yang hidup dalam lingkungan yang hanya terdiri dari 

dua musim, seperti musim hujan dan musim panas. Agama bukan saja suatu lembaga yang 

behubungan dengan Yang Mutlak saja, tetapi juga adalah lembaga sosial. Dia adalah bagian dari 

kebudayaan karena dia dihidupi dalam kehidupan manusia sehari-hari, sama seperti kehidupan 

lainnya. karenanya, sebagai suatu institusi sosial, agama itu adalah bagian dari satu sistem 

kebudayaan. Jadi kalau kebudayaan manusia itu beragam, maka dapat dipahami pula kalau 

agama itu juga beragam. Mengapa agama itu bagian dari kebudayaan? Karena manusia itu 

tidaklah dapat hidup di luar dari kebudayaannya. 

Pluralisme adalah cara pandang dan pendekatan yang apresiatif dalam menghadapi 

heterogenitas suatu masyarakat yang para warganya terdiri dari berbagai kelompok etnik, ras, 

agama dan sosial yang menerima, menghargai dan mendorong parsitisipasi dan pengembangan 

budaya tradisional serta kepentingan spesifik mereka dalam lingkup kehidupan bersama. Itu 

berarti bahwa pluralisme akan benar-benar berfungsi apabila terdapat ruang bersama dimana 

masing-masing pihak terlibat dalam pembentukan dan pengembangan komunitas bersama yang 

lebih luas, mencakup dan mewadahi semuanya tanpa menelantarkan kekayaan tradisi mereka 

masing-masing. Sebagai nilai yang menghargai dan melindungi keragaman dengan sendirinya 

pluralisme mengandung prinsip untuk bersikap toleran terhadap berbagai persepsi yang 

berangkat dari pengalaman masing-masing di satu pihak dan besikap respek terhadap berbagai 

perspektif yang lahir dari cita-cita masing-masing di pihak lain. Bertolak dari prinsip pluralisme 

tersebut kita akan bersikap terbuka dalam menerima kehadiran berbagai tanggapan semua pihak 

yang semuanya sah sepanjang besikap konsekwen dan konsisten menjunjung prinsip 

pluralisme
15

. 

Pluralisme adalah sebuah cara pandang dan pendekatan yang bermula dari pengakuan 

akan keragaman dan perbedaan sebagai prasyarat untuk membengun keberadaan sebuah 
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masyarakat yang lebih luas yang diharapkan tetap terpelihara kekukuhan dan keutuhannya. Ini 

berarti yang kita terima bukan sekedar masyarakat multikultural akan tetapi sebuah masyarakata 

yang membentuk dan membangun dirinya secara multicultural pula. Menyadari betapa 

kompleksnya heterogenitas atau keragaman yang mewarnai masyarakat dimana kita berada kita 

tidak boleh berhenti hanya pada pengakuan adanya keragaman sebagai realita yang tak 

terelakkan
16

.     

“Pluralisme dan Pluralitas” adalah dua kata yang sering dipakai secara bergantian tanpa 

ada penjelasan tentang apakah dua kata ini mempunyai arti yang sama atau berbeda. Ada kalanya 

pluralisme dan pluralitas mempunyai arti yang sama, yaitu keadaan yang bersifat plural, jamak, 

dan banyak. Pluralisme, karena itu, bukan sekedar keadaan atau fakta yang besifat plural, jamak, 

atau banyak. Pluralisme bukan pula sekedar pengakuan bahwa keadaan atau fakta seperti itu 

memang ada dalam kenyataan. Pluralisme adalah suatu sikap yang mengakui dan sekaligus 

menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan 

yang bersifat plural, jamak, atau banyak itu. pluralisme disini dapat pula berarti kebijakan atau 

politik yang mendukung pemeliharaan kelompok-kelompok yang berbeda-beda asal etnik, pola 

budaya, agama, dan seterusnya
17

.  

Definisi kontemporer tentang pluralisme adalah sebegai berikut. Pertama, pluralisme 

adalah keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaan untuk membangun peradaban bersama. 

Dalam pengertian ini, seperti tampak dalam sejarah Islam, pluralisme lebih sekedar pengakuan 

pluralitas keragaman dan perbedaan, tetapi aktif merangkai perbedaan dan keragaman itu untuk 

tujuan sosial yang lebih tinggi, yaitu kebersamaan dalam membangun peradaban. Dalam bahasa 

Nurcholish Madjid, “pluralisme dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-

ikatan keadaban”. Kedua, pluralisme mengandaikan pengenalan secara mendalam atas yang lain, 

sehingga ada mutual understanding yang membuat satu sama lain secara aktif mengisi toleransi 

itu dengan hal yang lebih konstruktif untuk tujuan pertama, yaitu aktif bersama untuk 
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membangun peradaban. Ketiga, adalah penekanan keberbedaan itu merupakan potensi besar, 

untuk komitmen bersama membangun toleransi aktif, dan untuk membangun peradaban
18

.  

B. Perdamaian 

Konsep damai dapat diartikan dalam dua perspektif, yaitu perspektif yang tegas (positive) 

dan sangkalan (negative). Secara tegas (positive) damai melibatkan pembangunan dan 

pengembangan masyarakat sehingga tidak terhindar dari kekerasan langsungdan kekerasa 

struktural atau ketidakadilan sosial. Dalam hal ini damai berarti suatu kualitas kehidupan 

individu dan masyarakat yang sesuai dengan harkat, martabat, dan hak-hak asasinya sebagai 

manusia sehingga memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan adil, setara, dan rukun. 

Secara sangkalan (negative) damai berarti ketiadaan kekerasan ragawi (physical violence) dalam 

skala besar dan ketiadaan perang (condition of war) di dalam sebuah masyarakat
19

. 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai keadaan tanpa permusuhan 

yang antara lain adalah keadaan tanpa perang (arti pertama dan kedua), hubungan antar pihak-

pihak yang pernah bermusuhan menjadi baik kembali (arti ketiga) dan suasana tentram dalam 

masyarakat (arti keempat). Kata damai juga dapat menunjuk kepada suasana tenang. Alam yang 

indah biasa pula dilukiskan sebagai keadaan yang damai
20

. Defenisi leksikal bahasa Indonesia 

menekankan makna damai dalam hubungannya dengan kehidupan komunal kemasyarakatan baik 

dari segi internal pada dirinya sendiri maupun relasi diantara komunitas-komunitas ke 

masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Inggris yang dipakai secara luas di Australia, pengertian kata 

damai tidak hanya menyangkut kehidupan komunal kemasyarakatan, melainkan juga 

menghubungkan pengertian damai dengan keadaan personal secara psikologis. Kata damai 

(peace) didefinisikan dengan menitik beratkan pada pengertian freedom yaitu, dapat diartikan 

sebagai keadaan bebas dari perang, permusuhan, ketidaktertiban, dan gangguan mental, dan 

“state” yaitu dapat diartikan sebagai keadaan nyaman, tenang dan sentosa (keadaaan personal 

secara psikologis)
21

.  
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Setiap bangsa memiliki falsafah dan jati diri, inilah yang menjadikan bangsa Indonesia 

berbeda dengan bangsa yang lain. Falsafah dan jati diri bangsa Indonesia tercermin dalam 

pancasila. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara seharusnya dijadikan sumber 

pembentukan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, namun dalam kenyataannya 

pancasila selalu dipinggirkan dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Dalam upaya 

untuk menjaga perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus didasarkan 

pada nilai-nilai pancasila. Konsekuensi selanjutnya adalah asas-asas hukum nasional, tentu 

merupakan penjabaran dari nilai-nilai pancasila yang kemudian dinyatakan dalam asas-asas 

pembangunan nasional yang terdiri dari, Asas ketuhanan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas 

demokrasi pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

dalam kehidupan, asas kerukunan, asas kemandirian, asas kejuangan dan asas pengetahuan dan 

teknologi. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada hukum. Ketentuan sebagai Negara 

hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yaitu: Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum berakar pada konsep teori 

kedaulatan hukum yang berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum, oleh 

sebab itu semua tindakan aparat perlengkapan Negara harus berdasarkan pada hukum. Hukum 

dan perdamaian mempunyai kaitan yang erat, karena hukum dapan menjaga maupun 

mewujutkan terbentuknya perdamaian dalam masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. 

Hukum yang mampu menjaga perdamaian apabila dalam proses pembuatan dan penegakan 

hukum mampu menjabarkan nilai-nilai pancasila. Sikap yang perlu dikembangkan dalam 

mewujutkan adanya perdamaian yaitu sikap toleransi dan menolak adanya diskriminasi, 

menghargai harkat dan martabat orang lain, menghargai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, 

menghargai hak asasi manusia, serta mau menempatkan/ mendahulukan kepentingan umum atas 

kepentingan individu, golongan, dan kelompok
22

.  

 Selanjutnya, pandangan Kristen mengenai makna damai yang terdapat dalam Alkitab 

memiliki empat pengertian. Yang pertama, teks-teks Alkitab memaknai kata damai secara 

komprehensif, luas, bermulti-dimensi mencakup konsep relasi antar manusia dan antara manusia 

dengan Tuhan. kesadaran tentang pentingnya relasi antara manusia dengan lingkungan belum 

menjadi urgensi bagi penulis-penulis teks-teks Alkitab, mengingat suasana zaman yang menjadi 
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konteks kehidupan mereka lebih menekankan pada dua aspek yaitu relasi antar manusia dan 

relasi antara manusia dan Tuhan. Yang kedua, sungguhpun makna kata damai bisa jadi hanya 

sekedar merupakan salam perjumpaan dan salam perpisahan namun teks-teks Alkitab lebih 

banyak memakai kata damai dalam hubungannya dengan Tuhan, yakni damai yang mempunyai 

dimensi trandensental. Dalam teks-teks perjanjian baru, dimensi trandensental dari damai bersifat 

kristologis, artinya dihubungkan dengan paranan Yesus. Yang ketiga, teks-teks Alkitab yang 

menyinggung perihal damai tidak mengabaikan realitas konflik dalam relasi antar manusia dan 

antar kelompok manusia, yang dalam taraf paling rawan dinyatakan dalam peperangan. Damai 

bisa jadi merupakan keadaan setelah berakhirnya perang yang ditandai dengan takluknya pihak 

yang kalah, sebagaimana tercantum dalam teks-teks Perjanjian Lama, atau bisa berarti keadaan 

tanpa perang. Yang keempat, kata damai mencaku konsep keutuhan, kesentosaan dan 

kesejahteraan baik secara personal maupun secara sosial. Damai dalam arti keutuhan, 

kesentosaan dan kesejahteraan sosial mengandaikan bahwa masyarakat manusia hidup dalam 

suasana aman dan rukun
23

. 

Dalam Alkitab disebutkan bahwa kata damai dihubungkan dengan Allah, yaitu damai 

sejahtera. Damai sejahtera sangat erat hubungannya dengan Allah (Filipi 4:7). Damai sejahtera 

itu melampaui segala akal. Artinya, damai sejahtera itu lebih besar dari kenyataan tidak damai 

(terorisme dan berbagai ketidakadilan yang terjadi). Ini adalah poin yang perlu direnungkan 

secara sungguh-sungguh. Filipi 4:8 menegaskan bahwa Allah adalah sumber dari damai 

sejahtera. Artinya, damai sejahtera itu hanya dapat ditemumukan dalam Allah. Ia tidak 

ditemukan dalam kekayaan, ilmu pengetahuan, intrik-intrik politik atau strategi perang
24

.  

Alkitab juga menghubungkan damai sejahtera yang dari Allah itu dengan empat nilai: 

kebenaran, keadilan, pengampunan dan pengosongan diri. Yang pertama: kebenaran; bertindak 

benar terhadap Allah, terhadap sesama dan terhadap alam. Ini ditunjukkan dengan sikap hidup 

sesuai dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang ditetapkan bersama sebagai wujud ketaatan 

kepada Allah. Kebenaran dan damai sejahtera merupakan dua nilai yang tidak dapat dipisahkan 

(Yes. 26: 2,3; Maz. 72: 3). Yang kedua, damai sejahtera dihubungkan dengan keadilan ( Maz. 

72: 7). Artinya, untuk memiliki hidup yang dikuasai oleh damai sejahtera kita dituntut untuk 

                                                           
23

 Theofransus litaay, Evalien Suryati, David Samiyono, Christina Maya Indah (Ed.). Buku Bacaan 

Pendidikan Perdamaian (Salatiga:Satya Wacana Peace Center, 2011), hlm 41-42 
24

 Ebenhaizer I. Nuban Timo, Menuju Gereja Yang Mandiri Dan Terbuka (Kupang: Gita Kasih, 2009), hlm 

7 



 
 

12 
 

berlaku adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan didalam hukum (Yes. 11: 1-10). Yang 

ketiga, untuk hidup damai juga dari kita diminta kesediaan untuk saling mengampuni. Setiap kita 

adalah orang yang berdosa. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bebas dari kesalahan dan 

dosa baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Karena itu memberi pengampunan kepada 

orang lain adalah hal yang sudah sewajarnya ditumbuh kembangkan. Memberikan pengampunan 

bukan berarti membebaskan orang yang bersalah dari tanggung jawab memikul akibat dari 

pelanggaran yang ia buat. Yang keempat, damai sejahtera hanya bisa dirasakan apabila ada 

kesediaan dari tiap pribadi untuk memberlakukan prinsip pengosongan diri, seperti yang 

ditunjukkan Kristus (Fil. 2: 5). Yaitu hendaklah tiap-tiap orang menganggap orang lain lebih 

utama dari dirinya sendiri. Inilah nilai yang dalam kitab Injil disebut pertobatan atau metanoia
25

. 

Pentingnya memiliki sebuah basis “religious” atau spiritual sebagai penghubung yang 

menjaga kesatuan anggota dalam komunitas baru, yang terdiri dari bermacam latar belakang, dan 

menciptakan sebuah ikatan persaudaraan, juga terpikir oleh seorang pemikir kelahiran Swis, Jean 

Jacques Rousseau. Sebagaimana terpikir olehnya, dalam konteks masyarakat Eropa dan 

masyarakat modern secara umum, keberagama anggota masyarakatnya tidak hanya berdasarkan 

suku, tetapi juga dari latar belakang budaya dan agama, dimana mereka masing-masing menjaga 

identitasnya dengan ketat. Peran agama Islam di Madinah sebagai faktor pemersatu di bidang 

religious bisa menjadi contoh. Namun, hal itu harus diganti oleh sebuah “religion civile”, yang 

bukan merupakan kombinasi dari agama-agama yang sudah ada, melainkan sebuah petunjuk etis 

dan spiritual yang tidak berisi dogma tetapi memberikan arahan-arahan etis untuk suatu perilaku 

yang bertanggung jawab secara sosial
26

. Kedua agama kita, Kristen dan Islam, terutama 

mengajarkan pembebasan manusia “sejati” dari ikatan yang mengungkung manusia dengan 

egosentrisme dan bentuk-bentuk lain dari ketergantungan mental atau fisik. Kedua agama ini 

mendefinisikan identitas manusia tergantung dari hubungannya dengan penciptanya. Identitas 

manusia ditentukan melalui kemampuannya untuk berhubungan dengan pihak lain, entah itu 

Allah, manusia lain, atau mahluk lain yang juga ciptaan Allah. Sikap egosentrime dan introver 

melumpuhkan seseorang dalam memenuhi tugas yang di berika Tuhan dalam kehidupan ini. 

tugas pemberian Tuhan kepada mereka ialah harus melindungi dan memelihara kesejahteraan, 
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kehidupan bermartabat, dan kenyamanan bagi semua mahluk. Bertanggung jawab dengan hati 

yang penuh penghormatan terhadap “pendapat orang lain” merupakan suatu prasyarat untuk 

membangun hubungan konstruktif yang mendorong kearah pemahaman, rasa hormat, dan, 

akhirnya, perdamaian
27

.  
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III. Kondisi Objektif Desa Pamatang Sidamanik 

A. Letak Georafis dan Statistik Desa Pamatang Sidamanik 

Masyarakat yang tinggal di Desa Pamatang Sidamanik terdiri dari beberapa suku, seperti 

etnis Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Toba, dan Jawa. Masyarakat Desa Pamatang 

Sidamanik menganut dua Agama besar yaitu agama Islam dan Kristen. Meskipun demikian 

masyarakat yang ada di Desa Pamatang Sidamanik mayoritas ditinggali oleh etnis Simalungun, 

dapat dilihat secara umum bahasa yang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa 

Pamatang Sidamanik adalah bahasa Simalungun. 

Desa Pamatang Sidamanik adalah salah satu desa yang berada di daerah Sumatera Utara, 

Kabupaten Simalungun, yang berada dekat dengan Kota Pematang Siantar. Desa Pamatang 

Sidamanik memiliki enam dusun yaitu : 

1. Dusun bah aren    4.  Dusun Sinaman II 

2. Dusun tigaurung / Pamatang   5.  Dusun Parmahanan Atas 

3. Dusun Sinaman 1    6.  Dusun Parmahanan Bawah 

Desa ini juga merupakan desa yang dikelilingi oleh perkebunan teh milik Negara terlihat 

dari batas wilayah yang ada di bagian timur, barat, dan utara. Wilayah Desa Sidamanik secara 

georafis berbatasan dengan: 

Timur : Bah Butong (kebun Teh)   Selatan :  Desa Bandar Manik 

Barat : Ab Deling C (kebun teh), Tobasari   Utara :  Kebun teh Sidamanik 

 Wilayah Desa Pamatang Sidamanik juga memiliki tanah yang subur dan suhu udara yang 

dingin sehingga masyarakat Desa Pamatang Sidamanik  mayoritas 80% adalah petani dan 

selebihnya 20% adalah wiraswasta, PNS, pekerja kebun teh, dll. Masyarakat Desa Pamatang 

Sidamanik sudah berpendidikan, walaupun meyoritas pekerjaannya adalah petani, akan tetapi 

rata-rata jenjang pendidikan masyarakat Desa Pamatang Sidamanik adalah lulusan SMA. Dan 

pada era modern seperti saat ini, para anak-anak muda dari desa tersebut sudah banyak yang 

pergi untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. 

 Adapun statistik masyarakat Desa Pamatang Sidamanik menurut sensus penduduk tahun 

2010 adalah 579 KK, dan jika dihitung menurut jenis kelamin laki-laki terdapat 1.064 orang dan 

perempuan 1.162 orang. Dan jika di jumlahkan secara keseluruhan menjadi 2.226 orang. Desa 
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Pamatang Sidamanik memiliki panduduk yang menganut agama Kristen sebanyak 60% dan 

penduduk yang menganut agama Islam 40%.  Untuk memfasilitasi kegiatan ibadah umat 

beragama maka Desa Pamatang Sidamanik memiliki dua gereja dan satu masjid
28

. 

B. Keadaan masyarakat Desa Pamatang Sidamanik yang mejemuk 

Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik merupakan sebuah desa,  dimana masyarakatnya 

hidup didalam keberagaman budaya dan agama. Desa Pamatang Sidamanik dikelilingi oleh 

kebun teh milik Negara, dapat terlihat dari letak georafis yang sudah tertera diatas. Adanya 

kebun teh milik Negara tersebut mengakibatkan banyaknya pendatang yang ada di desa tersebut, 

hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang bukan masyarakat asli desa tersebut. 

Hal tersebut mengakibatkan adanya perjumpaan budaya dan agama yang beragam di Desa 

Pamatang Sidamanik.  Ditengah-tengah keberagaman tersebut ternyata tidak menimbulkan 

konflik yang besar, tetapi masyarakat justru dapat hidup dalam perdamaian. Hal ini terjadi 

karena masyarakat sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, nilai-nilai kebudayaan dan 

ajaran agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Terlepas dari hal tersebut, teladan dari 

pemimpin daerah tersebut sangat berpengaruh terhadap terwujutnya perdamaian di Desa 

Pamatang Sidamanik. 

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik Tetap 

Harmoni dalam Keberagaman Agama 

Dalam keberagaman agama yang ada, Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik masih 

sangat menjnjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dapat dikatakan demikian karena desa 

Pamatang Sidamanik tidak pernah memiliki catatan sejarah yang menuliskan tentang adanya 

perang atau konflik antar umat beragama di desa tersebut. Suasana yang aman dan damai dapat 

tercipta di desa tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pamatang 

Sidamanik tetap harmoni atau damai dalam keberagaman agama adalah: 

 Ajaran agama Kristen  

Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik yang beragama Kristen sangat memperhatikan 

ajaran Kristen dalam kehidupannya sehari-hari terutama dalam menjaga perdamaian di desa 

tersebut. Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik mayoritas 60% adalah Kristen, dan memiliki 

dua bangunan gereja yaitu GKPS dan HKBP. Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik sangat 
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memperhatikan ajaran Kristen yang mereka anut, terutama ajaran yang sangat melekat dalam diri 

mereka adalah ajaran kasih. Ajaran kasih sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, 

terutama kehidupan masyarakat Kristen baik dalam kehidupan antar sesama masyarakat yang 

beragama Kristen maupun antar sesama masyarakat yang beragama Islam.  

Ajaran kasih seperti yang terdapat pada kitab Matius 22: 37-40 mengajarkan tentang 

keharusan untuk saling mengasihi, baik mengasihi Tuhan Allah maupun sesama manusia. Ajaran 

kasih mengajarkan untuk mengasihi Tuhan Allah, dalam artian mengasihi dengan cara bersyukur 

dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Dan takut akan Tuhan merupakan suatu langkah 

awal untuk manusia menciptakan perdamaian
29

. Tuhan mengarunikan AnakNya yang tunggal ke 

dalam dunia dan hidup bersama dengan manusia adalah untuk menciptakan perdamaian di 

tengah-tengah kehidupan manusia, maka hal tersebutlah yang harus dilakukan manusia pada 

masa sekarang ini untuk meciptakan perdamaian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat
30

. 

Ajaran kasih tidak pernah mengajarkan untuk membeda-bedakan, akan tetapi ajaran kasih 

mengajarkan untuk mengasihi setiap sesama kita manusia karena pada umumnya setiap manusia 

itu sama di Mata Tuhan. Selanjutnya ajaran kasih juga mengajarkan untuk rendah hati, dalam 

artian manusia diajarkan untuk tidak menyombongkan diri terhadap sesamanya dan tidak 

menganggap dirinya berada diatas sesamanya. Manusia pada umumnya memiliki sifat yang 

berbeda-beda, namun jika mereka menerapkan ajaran kasih dalam kehidupannya sehari-hari 

maka akan tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun pada umumnya tidak 

seluruhnya masyarakat selalu menjalankan ajaran kasih dalam kehidupannya setiap hari, namun 

hal tersebutlah yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Kristen di Desa Pamatang 

Sidamanik dalam menciptakan suatu perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat walaupun 

secara umum terdapat perbedaan antar pribadi mereka masing-masing dan secara khusus terdapat 

perbedaaan agama di antara mereka
31

. 
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 Ajaran agama islam 

Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik juga ditinggali oleh masyarakat yang beragama 

Islam, tentu saja ajaran agama Islam juga mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di desa 

tersebut terkhususnya masyarakat yang menganut agama Islam. Ajaran Islam juga mengajarkan 

tentang hidup di dalam perdamaian. salah satu ajaran Islam yang mengajarkan untuk hidup rukun 

antar umat beragama adalah: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yg paling mulia di antaramu disisi Allah ialah 

orang yg paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal."(Q.S al 

hujuraat: 13). Kutipan ayat tersebut menggambarkan bahwasanya semua manusia yang 

diciptakan oleh Allah berbeda-beda adanya, akan tetapi walaupun berbeda, manusia itu tidak 

dapat menjadikannya sebagai alasan untuk memulai sebuah konflik, melainkan untuk saling 

memahami satu sama lain. Selanjutnya, dikatakan saling mengenal bukan hanya semata-mata 

untuk saling mengetahui nama dan tempat tinggal, melainkan agar manusia tersebut dapat saling 

membantu sama lain dan saling mengahrgai satu sama lain khususnya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Wujud nyata orang yang bertakwa adalah saling membantu satu sama lain
32

. 

Selanjutnya masyarakat yang taat akan agama dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik 

tentu dapat menciptakan perdamaian di dalam kehidupannya bermasyarakat
33

. Ajaran tersebut di 

praktekkan masyarakat yang menganut agama Islam dengan hidup saling menghargai dan 

menghormati antar sesama mereka yang menganut agama lain, yang tinggal di desa tersebut. 

 Saling menerima, menghargai, Sauhur (sehati), sapangahapan (satu perasaan) 

Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik, memiliki perasaan dan sikap saling menerima 

satu sama lain, dalam artian tidak mempermasalahkan sifat atau perbedaan dirinya dengan 

sesamanya dan tidak membuat perbedaan sifat atau perbedaan yang lain tersebut sebagai alasan 

pemicu konflik besar. Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik sangat menghargai sesamanya baik 

kepada sesamanya yang berbeda agama. Sifat penerimaan ini dan saling menghargai ini dapat 
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dilihat dari kehidupan bermasyarakat yang sampai saat ini tetap aman dan damai, dalam artian 

tidak pernah terjadi perang dan saling membantu satu sama lainnya. Sikap penerimaan dan 

mengahrgai ini juga dapat terlihat ketika terdapat satu keluarga atau orang baru yang datang dan 

menetap di desa tersebut. Masyarakat Desa tersebut akan menerima dengan baik dan menghargai 

keluarga atau orang tersebut dengan baik, tidak ada suasana yang kurang baik yang dirasakan 

oleh keluarga atau orang baru tersebut, melainkan masyarakat Desa Pamatang Sidamanik 

tersebut akan berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi keluarga atau orang baru 

tersebut
34

.  

Selain itu, masyarakat Desa Pamatang Sidamanik juga memiliki perasaan sahuta (satu 

kampung/desa) dan sapangahapan (satu perasaan). sahuta (satu kampung/desa) bagi masyarakat 

Desa Pamatang Sidamanik maksudnya adalah adanya rasa kekeluargaan antara penghuni desa, 

maka dari itu masyarakat desa tersebut menganggap tetangga-tetangga mereka adalah keluarga , 

walaupun tidak ada pertalian darah diantara mereka. Perbedaan agama dan perbedaan budaya 

tidak menjadi halangan atau tidak membatasi tali kekeluargaan di desa tersebut. Perasaan 

tersebut sangat kuat melekat di dalam diri masyarakat Desa Pamatang Sidamanik, hal tersebut 

mendorong masyarakatnya untuk saling menerima dan membantu satu dengan yang lainnya. 

Misalnya, bagi masyarakat yang hasil pertaniannya adalah beras, jika salah satu masyarakat yang 

hasil pertaniannya belum sampai masa panennya, maka masyarakat yang lain akan memberikan 

hasil panennya untuk dipakai terlebih dahulu sebagai bahan makanan. Sapangahapan (satu 

perasaan) bagi masyarakat Desa Pamatang Sidamanik maksudnya adalah, mereka memiliki 

perasaan yang sama, misalnya ada keluarga yang merayakan pesta maka seluruh masyarakat 

desa tersebut ikut membantu dalam memeriahkan pesta tersebut dan begitu juga sebaliknya 

keluarga yang melaksanakan pesta tersebut akan mengundang masyarakat yang ada di desa 

tersebut. Contoh lainnya adalah jika salah satu keluarga ada yang mengalami musibah, 

masyarakat yang lain akan membantu untuk memberikan penghiburan, membantu mencari jalan 

keluar, dll
35

. Perasaan sauhur dan Sapangahapan ini, tidak memandang perbedaan, secara 

khusus perbedaan agama. Setiap orang yang tinggal dan menetap di desa tersebut akan 

merasakan hal yang sama dari seluruh masyarakat yang tinggal di desa tersebut. 
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 Budaya ( falsafah Habonaron Do Bona) 

Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik yang mayoritas masyarakatanya adalah 

masyarakat yang beretnis Simalungun, memiliki kearifan lokal yang membuat masyarakat 

menjadi lebih dekat dan memliki rasa kekeluargaan. Arti dari Habonarin Do Bona adalah 

kebenaran adalah pangkal atau sumber dari kehidupan. Falsafah ini memiliki fungsi agar 

masyarakat Simalungun dapat mengupayakan hidup yang sentosa, damai, dan sejahtera. Falsafah 

ini juga mengajarkan untuk hidup di jalan yang benar, maksudnya adalah segala sesuatu yang 

dilakukan oleh masyarakat yang beetniskan Simalungun harus didasarkan dengan kebenaran, 

hidup yang benar, membantu sesama dengan benar atau ikhlas, berbicara yang benar, berbuat 

yang benar, berhati yang benar atau semua dilakukan dengan hati yang tulus, agar tercipta 

suasana yang sentosa, damai, dan sejartera. Falsafah Habonaron Do Bona pada dasarnya hanya 

terkhusus pada masyarakat yang beretniskan Simalungun saja, akan tetapi seiring dengan 

berjalannya waktu dan semakin bertambah banyaknya masyarakat pendatang yang datang ke 

tanah Simalungun sekaligus tinggal dan menetap di sana, falsafah ini berlaku pada setiap orang. 

Maksudnya adalah masyarakat Simalungun tidak hanya menjalankan Falsafah tersebut kepada 

sesama masyarakat Simalungun saja, tetapi masyarakat Simalungun juga melakukan hal yang 

sama kepada masyarakat pendatang dalam kehidupannya sehari-hari. Falsafah Habonaron Do 

Bona sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Pamatang Sidamanik, hal tersebut dapat 

dilihat dari suasana yang terjadi di desa tersebut yaitu, walaupun masyarakat di desa tersebut 

tidak hanya masyarakat Simalungun dan tidak hanya masyarakat yang beragama Kristen saja, 

tetapi masyaratkatnya dapat hidup dengan damai, yang dalam artian secara khusus perbedaan 

agama tidak lagi menjadi penghalang untuk mereka saling membantu
36

. 

 Kekeluargaan (Tolu Sahundulan) 

Masyarakat yang tinggal di Desa Pamatang Sidamanik sebagian besar adalah keluarga, 

maksudnya adalah sebagian besar dari mereka memiliki hubungan darah. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan  adanya pernikahan. Pernikahan yang dimaksud bukan pernikahan sedarah 

melainkan adanya pernikahan masyarakat desa tersebut dengan masyarakat pendatang. Misalnya 

pemuda Simalungun yang menikah dengan masyarakat Jawa. Masyarakat Simalungun yang 
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beragama Kristen dengan masyarakat Jawa yang beragama Islam (salah satunya harus berpindah 

agama). Selanjutnya, setelah menikah kedua pasangan tersebut akan tinggal dan menetap di desa 

tersebut dan begitu selanjutnya dengan keturunan mereka yang lain sehingga terciptalah suatu 

keluarga besar yang ada di desa tersebut hal tersebutlah yang membuat desa tersebut di tinggali 

oleh beberapa keluarga besar yang memiliki hubungan darah
37

. Pada zaman sekarang ini hal 

tersebut dapat terlihat dari sistem kekerabatan Simalungun yang biasa dilakukan di pesta adat 

pernikahan adalah Tolu Sahundulan.  Setiap pesta adat pernikahan, adat tersebut selalu berjalan, 

yang dimana akan ada Tondong (keluarga mempelai perempuan atau keluarga dari ibu mempelai 

laki-laki, Sanina (orang yang semarga dengan mempelai laki-laki), boru (adik perempuan dari 

mempelai laki-laki atau keluarga dari ayah mempelai laki-laki termasuk adik perempuan ayah 

beserta anak-anaknya). Dalam upacara adat pernikahan unsur-unsur tersebut selalu di ikut 

sertakan, bahkan jika ada salah satu dari unsur tersebut yang beragama berbeda, tetap harus di 

ikut sertakan dalam upacara adat tersebut
38

.  

 Musyawarah  

Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik, yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan juga 

tidak luput dari konflik-konflik kecil yang terjadi antar pribadi. Konflik-konflik tersebut, dapat 

diselesaikan dengan baik ketika diadakannya musyawarah antar keluarga atau secara 

kekeluargaan dan jika musyawarah antar keluarga tidak dapat menyelesaikannya maka 

musyawarah dengan perangkat desa akan berusaha menyelesaikannya. Hal tersebut dilakukan 

oleh masyarakat desa Pamatang Sidamanik untuk mengurangi dan menanggulangi konflik agar 

tidak menjadi luas dan menjaga perdamaian di desa tersebut
39

. 

 Kepemimpinan  

Desa Pamatang Sidamanik dipimpin oleh seorang kepala Desa dan dibantu oleh 

perangkat-perangkat desa lainnya. Kepala Desa tersebut beragamakan Kristen Protestan dan 

sudah memimpin Desa Pamatang Sidamanik selama kurang lebih 10 tahun. Selama kurun waktu 
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tersebut, kepala desa memperlakukan warganya dengan adil tanpa memandang suku, ras, dan 

agama. Hal tersebut juga dapat terlihat dari perangkat-perangkat desa yang ikut serta membantu 

kepala desa dalam masa jabatannya. Kepala desa di bantu oleh perangkat-perangkat desa yang 

menganut agama yang berbeda dengan kepala desa tersebut, sebagai contoh adalah sekretaris 

desa menganut agama islam. Walaupun sekretaris desa menganut agama yang berbeda, kepala 

desa tersebut dapat menjalin kerja sama yang baik  dengan sekretaris desa. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwasanya kepada desa di Desa Pamatang Sidamanik tidak memandang perbedaan 

sebagai alasan untuk menjauhi, yang dalam artian bahwa seorang kepala desa sebagai pimpinan 

di desa tersebut berlaku adil kepada semua perangkat-perangkat desa lainnya. Selanjutnya, 

keadilan itu di contohkan melalui berbagai kegiatan. Salah satu contoh kegiatannya adalah 

gotong royong pembangunan jalan, dimana semua warganya dilibatkan dalam kegiatan tersebut 

tanpa membeda-bedakan agama. Demikian juga halnya dengan pimpinan di Kecamatan. 

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang memimpin beberapa desa termasuk Desa 

Pamatang Sidamanik. Camat di kecamatan tersebut memimpin tanpa memandang suku, budaya 

dan agama. Sebagai contoh seluruh guru-guru di kecamatan tersebut mengadakan perayaan hari 

besar Natal, perayaan tersebut dilaksanakan di salah satu gereja di Desa Pamatang Sidamaik. 

Dalam susunan kepanitiaan, tidak semua panitian menganut agama Kristen tetapi sebagian 

diantara panitia menganut agama yang berbeda dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi 

mereka, melainkan mereka dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, pimpinan kecamatan 

tersebut yaitu camat juga menghadiri perayaan Natal tersebut dari awal hingga akhir dengan 

baik, walaupun sebenarnya camat itu sendiri menganut agama islam. Hal tersebut mencerminkan  

keadilan yang terdapat di dalam diri pemimpin desa dan pemimpin kecamatan, hal tersebut 

sangat penting bagi seorang pemimpin untuk menciptakan keadilan dan perdamaian di tengah 

masyarakat yang dipimpinnya. 

Demikian yang tertulis diatas adalah faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa 

Pamatang Sidamanik Tetap Harmoni dalam Keberagaman Agama. Dari beberapa faktor yang 

tertera diatas tentu memiliki faktor yang paling dominan. Menurut penulis faktor yang paling 

dominan adalah rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan dibangun oleh karena adanya ikatan 

pernikahan. Dalam ikatan pernikahan, terciptalah suatu hubungan kekeluargaan yang baru, 

bukan hanya merekatkan pasangan suami isri, tetapi juga melekatkan keluarga besar kedua belah 

pihak. Pemersatu keluarga besar kedua belah pihak dikenal dengan sebutan Tolu Sahundulan. 
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Setiap acara adat, sebagai contoh acara adat pernikah Tolu Sahundulan ini selalu ada dan semua 

pihak-pihaknya juga selalu ada. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem kekrabatan 

Tolu Sahundulan adalah Tondong (pihak pemberi anak gadis atau keluarga mempelai perempuan 

dan keluarga dari ibu mempelai laki-laki, Sanina (pihak yang semarga atau orang yang semarga 

dengan mempelai laki-laki), boru (pihak pengambil anak gadis atau adik perempuan dari 

mempelai laki-laki dan keluarga dari ayah mempelai laki-laki termasuk adik perempuan ayah 

beserta anak-anaknya). Pada dasarnya Tolu Sahundulan ini tidak jauh berbeda dengan Dalihan 

na tolu bagi masyarakat Batak Toba dan rakut sitelu bagi masyarakat Karo, akan tetapi ada 

falsafah yang membuat ketiganya memiliki sedikit perbedaan. Bagi masyarakat Simalungun, 

Tolu Sahundulan disatukan dengan falsafah Habonaron Do Bona. Falsafah Habonaron Do Bona 

seperti yang sudah di jelaskan diatas memiliki arti kebenaran adalah pangkal atau dasar dari 

segala sesuatu yang masyarakat Simalungun kerjakan harus didasari atau sesuai dengan 

kebenaran. Falsafah ini disatukan dengan sistem kekebrabatan Tolu Sahundulan  berarti setiap 

pekerjaan atau setiap hal yang di jalankan oleh setiap pihak-pihak yang terkait (Tondong, Sanina, 

Boru) harus di dasari dengan kebenaran agar suatu kegiatan atau acara adat dapat berlangsung 

dengan baik. Sistem ini dapat melekatkan dan mendekatkan  masyarakat yang ada di Desa 

Pamatang Sidamanik tersebut. Sistem kekerabatan ini tidak memandang golongan, pekerjaan, 

dan status sosial. Sistem ini juga menjadi sangat dominan, terkhususnya karena semua penganut 

agama dapat masuk kedalamnya, sehingga sistem kekerabatan ini tidak memandang  perbedaan 

agama. 
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IV. Perdamaian di Desa Pamatang Sidamanik  

Bedasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah penulis uraikan, masyarakat 

Desa Pamatang Sidamanik adalah masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman 

budaya dan khususnya toleransi keberagaman agama. Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan 

dan menganalisa hasil penelitian dengan menghubungkannya pada teori yang telah dirumuskan 

pada bagian kedua. 

A. Pluralisme  

Menurut teori pluralisme yang mengatak bahwa Pluralisme adalah kenyataan bahwa 

dalam suatu kehidupan bersama manusia terdapat keberagaman suku, ras, budaya dan agama. 

Keragaman agama itu terjadi juga karena adanya faktor lingkungan tempat manusia itu hidup 

yang juga tidak sama
40

. Selanjutnya, pluralisme adalah suatu sikap yang mengakui dan sekaligus 

menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan 

yang bersifat plural, jamak, atau banyak itu
41

. Tetapi pluralisme tidak sekedar berhenti disitu 

karena pluralisme mengindikasikan adanya pertemuan dan keterlibatan aktif diantara penganut 

agama-agama yang berlainan. Pluralisme melampaui toleransi. Sementara toleransi tidak 

mengharuskan orang untuk saling memahami, pluralisme justru sebaliknya. Pluralisme justru 

mengharuskan kita untuk saling berkomunikasi secara rasional agar saling mengetahui satu sama 

lain dan aktif melibatkan diri dalam kehidupan bersama
42

. Pluralisme akan benar-benar berfungsi 

apabila terdapat ruang bersama dimana masing-masing pihak terlibat dalam pembentukan dan 

pengembangan komunitas bersama yang lebih luas, mencakup dan mewadahi semuanya tanpa 

menelantarkan kekayaan tradisi mereka masing-masing
43

. Menurut hasil penelitian dari beberapa 

orang masyarakat Desa Pamatang Sidamanik, perjumpaan yang terjadi antara suku, budaya dan 

agama yang berbeda di Pamatang Sidamanik sudah lebih dari sekedar toleransi biasa. Sikap yang 

ditunjukkan oleh masyarakat desa sudah lebih dari sikap menghargai, mengakui, dan 
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menghormati atau masyarakat bukan hanya sekedar saling bertatap muka saja, tetapi masyarakat 

desa sudah menunjukkan sikap saling peduli terhadap sesama, saling membantu, melibatkan diri 

secara aktif jika ada sesama yang susah/senang, dan berkomunikasi dengan baik di lingkungan 

masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan tanpa memandang perbedaan diantara mereka. 

Contohnya adalah saling mengingatkan untuk mengikuti ibadah, masyarakat yang menganut 

agama Kristen akan mengingatkan masyarakat Muslim untuk Sholat jika sudah pada waktunya 

dan begitu juga sebaliknya. Demikian juga ketika hari besar keagamaan seperti, Idul Fitri 

masyarakat akan mengadakan Halal Bihalal yang dimana masyarakat muslim akan mengundang 

masyarakat non-muslim untuk hadir mengikuti dan memeriahkan acara Halal Bihalal tersebut. 

dan juga sebaliknya ketika masyarakat yang menganut agama Kristen merayakan Natal, 

masyarakat Kristen akan mengundang masyarakat non-Kristen untuk datang ke rumah mereka 

dan bersilaturahmi
44

. Selanjutnya, setiap orang di desa tersebut saling melibatkan satu sama lain 

tanpa memandang suku, dan agama. Sikap yang terlihat di Desa Pamatang Sidamanik 

menunjukkan bahwa pulralisme sudah dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

B. Perdamaian  

Menurut hasil pernelian dan wawancara yang pelulis lakukan, masyarakat Desa 

Pamatang Sidamanik memahami perdamaian sebagai suatu keadaan yang tentram, tidak ada 

perang, ketenangan jiwa untuk tinggal di suatu tempat, dan kenyamanan. Masyarakat Desa 

Pamatang Sidamanik juga mengartikan perdamaian sebagai sikap saling menghargai dalam hal 

menjalankan agamanya masing-masing, adanya rasa kekeluargaan diantara anggota masyarakat 

yang dimana dinyatakan dalam sikap saling membantu ketika orang lain membutuhkan. 

Contohnya dalam berkomunikasi dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain, contoh 

selanjutnya adalah gotong royong dalam sebuah pembangunan jalan, yang dimana setiap orang 

dilibatkan dan setiap orang juga ikut serta berpartisipasi di dalam mengerjakan proyek tersebut. 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai keadaan tanpa permusuhan 

yang antara lain adalah keadaan tanpa perang (arti pertama dan kedua), hubungan antar pihak-

pihak yang pernah bermusuhan menjadi baik kembali (arti ketiga) dan suasana tentram dalam 

masyarakat (arti keempat). Kata damai juga dapat menunjuk kepada suasana tenang. Alam yang 
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indah biasa pula dilukiskan sebagai keadaan yang damai. Defenisi leksikal bahasa Indonesia 

menekankan makna damai dalam hubungannya dengan kehidupan komunal kemasyarakatan baik 

dari segi internal pada dirinya sendiri maupun relasi diantara komunitas-komunitas ke 

masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Inggris yang dipakai secara luas di Australia, pengertian kata 

damai tidak hanya menyangkut kehidupan komunal kemasyarakatan, melainkan juga 

menghubungkan pengertian damai dengan keadaan personal secara psikologis. Kata damai 

(peace) didefinisikan dengan menitik beratkan pada pengertian “freedom” yaitu, dapat diartikan 

sebagai keadaan bebas dari perang, permusuhan, ketidaktertiban, dan gangguan mental, dan 

“state” yaitu dapat diartikan sebagai keadaan nyaman, tenang dan sentosa (keadaaan personal 

secara psikologis)
45

. Teori yang sudah di uraikan ini sesuai dengan pemahaman masyarakat Desa 

Pamatang Sidamanik tentang perdamaian. yang dapat digarisbawahi adalah pokok pemahaman 

bahwa damai adalah keadaan dimana tidak adanya perang dan adanya suasana yang aman 

tertram, nyaman, dan tenang di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Ada juga teori perdamaian lainnya yang melihat dari sisi perdamaian menurut dasar 

Negara Indonesia yaitu UUD 1945, pasal ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah 

Negara hukum, yang dimana hukum dan perdamaian mempunyai kaitan yang erat. Sehingga 

perlu dikembangkan sikap toleransi dan menolak adanya diskriminasi, menghargai harkat dan 

martabat orang lain, menghargai ke-Bineka Tunggal Ika-an, menghargai hak asasi manusia, serta 

mau mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi atau golongan
46

. Hal ini juga 

sama dengan pemahaman masyarakat Desa Pamatang Sidamanik tentang perdamaian di pandang 

dari sudut pandang Indonesia sebagai Negara hukum. 

Dalam Alkitab juga di sebutkan tentang perdamaian. Makna damai dalam Alkitab 

memiliki empat pengertian. Yang pertama, teks-teks Alkitab memaknai kata damai secara 

komprehensif, luas, bermulti-dimensi mencakup konsep relasi antar manusia dan antara manusia 

dengan Tuhan. Yang kedua, sungguhpun makna kata damai bisa jadi hanya sekedar merupakan 

salam perjumpaan dan salam perpisahan namun teks-teks Alkitab lebih banyak memakai kata 

damai dalam hubungannya dengan Tuhan, yakni damai yang mempunyai dimensi trandensental. 
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Yang ketiga, teks-teks Alkitab yang menyinggung perihal damai tidak mengabaikan realitas 

konflik dalam relasi antar manusia dan antar kelompok manusia, yang dalam taraf paling rawan 

dinyatakan dalam peperangan. Yang keempat, kata damai mencaku konsep keutuhan, 

kesentosaan dan kesejahteraan baik secara personal maupun secara sosial. Damai dalam arti 

keutuhan, kesentosaan dan kesejahteraan sosial mengandaikan bahwa masyarakat manusia hidup 

dalam suasana aman dan rukun
47

. Alkitab juga menghubungkan damai sejahtera yang dari Allah 

itu dengan empat nilai: kebenaran, keadilan, pengampunan dan pengosongan diri. Yang pertama: 

kebenaran; bertindak benar terhadap Allah, terhadap sesama dan terhadap alam. Yang kedua, 

damai sejahtera dihubungkan dengan keadilan ( Maz. 72: 7). Artinya, untuk memiliki hidup yang 

dikuasai oleh damai sejahtera kita dituntut untuk berlaku adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kesetaraan didalam hukum (Yes. 11: 1-10). Yang ketiga, untuk hidup damai juga dari kita 

diminta kesediaan untuk saling mengampuni Karena itu memberi pengampunan kepada orang 

lain adalah hal yang sudah sewajarnya ditumbuh kembangkan. Yang keempat, damai sejahtera 

hanya bisa dirasakan apabila ada kesediaan dari tiap pribadi untuk memberlakukan prinsip 

pengosongan diri, seperti yang ditunjukkan Kristus (Fil. 2: 5)
48

. Masyarakat Desa Pamatang 

Sidamanik juga sudah berada dalam lingkup pemahaman perdamaian seperti yang diuraikan 

dalam Alkitab. Hal yang perlu digarisbawahi adalah nilai keadilan. Desa Pamatang Sidamanik 

memiliki sikap yang adil, dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan langsung oleh pemimpinnya 

di tengah-tengah masyarakat. Sikap yang tidak memihak, tidak memandang perbedaan, dan meu 

bekerjasama dengan orang yang berbeda (terkhususnya berbeda agama) ditunjukkan oleh kepala 

desa dan camat adalah sebuah sikap yang baik bagi seorang pemimpin. Nilai keadilan harus 

dimiliki oleh setiap pemimpin, jika seorang pemimpin tidak memiliki sikap adil maka 

masyarakat yang dipimpinnya tidak akan merasa aman karena tidak ada yang melindungi tidak 

merasa nyaman, dan pastinya tidaka akan tercipta suasana yang damai. Selanjutnya, jika 

sebaliknya seorang pemimpin yang memimpin masyarakat yang majemuk memiliki sikap atau 

menunjukkan nilai keadilan dalam masa kepemimpinannya maka suasana yang nyaman, aman 

dan damai akan tercipta bagi masyarakatnya. 
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Pemahaman tentang perdamaian menurut Alkitab sudah sebagian besar berjalan dengan 

baik dan dilakukan oleh masyarakat Desa Pamatang Sidamanik, tetapi walaupun demikian masih 

ada pemahaman yang belum dipahami oleh masyarakat tersebut tentang perdamaian. Seperti, 

damai sejahtera hanya bisa dirasakan apabila ada kesediaan dari tiap pribadi untuk 

memberlakukan prinsip pengosongan diri, seperti yang ditunjukkan Kristus. Selajutnya, damai 

secara komprehensif, luas, bermulti-dimensi mencakup konsep relasi antar manusia dan antara 

manusia dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah sungguhpun makna kata damai bisa jadi hanya 

sekedar merupakan salam perjumpaan dan salam perpisahan namun teks-teks Alkitab lebih 

banyak memakai kata damai dalam hubungannya dengan Tuhan, yakni damai yang mempunyai 

dimensi trandensental. Karena hal-hal tersebut tidak penulis temukan pada saat wawancara dan 

melakukan observasi langsung. 

Terciptanya perdamaian di Desa Pamatang Sidamanik juga dilatar belakangi oleh sistem 

kekerabatan Tolu Sahundulan yang dapat menciptakan perdamaian. Kemajemukan di Desa 

Pamatang Sidamanik dapat terjaga oleh karena adanya sistem ini, hal tersebut karena Desa 

Pamatang Sidamanik dapat meniadakan konflik besar, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai 

alasan untuk memulai konflik. Kemajemukan yang ada di Desa Pamatang Sidamanik dapat di 

persatukan oleh suatu sistem kekerabatan yang menjadikan mereka menjadi satu kesatuan 

sebagai keluarga yaitu sistem kekerabatan Tolu Sahundulan. Dalam sistem kekerabatan ini dapat 

mempersatukan seluruh masyarakat dari yang terkecil hingga yang terrbesar, keluarga dekat dan 

keluarga jauh. Sistem kekerabatan ini tidak mengenal perbedaan budaya, agama, golongan, ras, 

dan perbedaan-perbedaan lainnya. Setiap golongan masyarakat dan semua penganut agama 

terdapat didalam sistem ini. Sistem ini juga mengajarkan untuk saling menghargai dan saling 

membantu, saling berpartisipasi, berperan aktif dalam hidup bermasyarakat. Didalam adat Tolu 

Sahundulan ini seperti yang sudah di sebutkan sebelumnya, bahwa sistem ini tidak membeda-

bedakan agama yang berarti adanya suatu keadilan. Selanjutnya, ketika rasa kekeluargaan, sikap 

saling menghargai, sikap saling membantu, tidak membeda-bedakan, adil, berperan aktif, saling 

berpartisipasi, dan mamiliki rasa peduli maka hal yang terjadi adalah timbulnya suatu keadaan 

yang damai. Suasana masyarakat yang hidup didalam perdamaian akan menciptakan suatu 

suasana hidup yang aman, tentram dan nyaman bagi masyarakatnya tanpa adanya knflik besar 

diantara masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Sistem kekerabatan ini terus diwariskan 
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kepada generasi berikutnya supaya terus dipelihara agar kemajemukan dan  perdamaian tetap ada 

dan terjaga di Desa Pamatang Sidamanik. 

Pluralisme dan perdamaian yang ada di Desa Pamatang Sidamanik boleh bertumbuh dan 

terpelihara sampai saat ini oleh karena adanya pemahaman yang benar dari masyarakatnya. 

Teori-teori tentang pluralisme dan perdamaian bukan hanya menjadi sekedar teori saja, tetapi 

menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap saling menghargai, menghormati, 

menjaga kerukunan, dan adanya sisitem kekerabatan Tolu Sahundulan, dapat membawa 

masyarakat pada suasana yang nyaman tentram, aman, dan damai. Jika di Desa Pamatang 

Sidamanik memiliki sistem kekerabatan Tolu Sahundulan yang dapat merekatkan kehidupan 

masyarakat dan menciptakan perdamaian, maka di Indonesia bagian lain pun pasti memiliki 

sistem kekerabatan yang dapat menciptakan perdamaian. Inilah yang perlu dicari dan 

dikembangkan oleh setiap suku yang ada di Indonesia agar tercipta perdamaian dan toleransi 

kehidupan beragama di Indonesia. Ketika keadaan tersebut diciptakan dan rasa damai dihadirkan 

maka, keharmonisan dapat terjadi di tengah-tengan kehidupan masyarakat yang plural akan suku, 

budaya, dan agama. 
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V. Kesimpulan Dan Saran 

A. Kesimpulan 

Perdamaian adalah suatu keadaan yang amat diinginkan oleh setiap orang. Bangsa 

Indonesia yang sangat mejemuk akan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama sangat rentan dengan 

terjadinya konflik, oleh karena hal tersebut di perlukan sikap toleransi yang tinggi dari warga 

masyarakatnya. Desa Pamatang Sidamanik yang terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi 

Sumatera Utara menunjukkan betapapun majemuknya masyarakat desa tersebut, tidak menjadi 

alasan untuk berkonflik. Keberagaman budaya dan agama di desa tersebut dapat menjadi teladan 

bagi masyarakat lain yang ada di sekitarnya. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya perdamaian yang terjadi desa tersebut 

antara lain adalah ajaran agama Kristen; yaitu ajaran tentang saling mengasihi sesama dan dalam 

ajaran agama islam; terdapat ayat Al-Quran yang berbunyi "Hai manusia, sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan berbangsa-

bangsa,dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yg paling 

mulia di antaramu disisi Allah ialah orang yg paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha mengenal"(Q.S al hujuraat: 13). Hal tersebut mengajarkan tentang 

bagaimana kita mengenal orang lain, bukan hanya sekedar mengenal namun dapat menjaga 

hubungan baik dengan sesama manusia. Selanjutnya faktor lainnya adalah saling menerima, 

menghargai, Kekeluargaan, Sauhur (sehati), Sapangahapan (satu perasaan) yang di junjung 

tinggi oleh masyarakat Desa Pamatang Sidamanik. Perdamaian di Desa Pamatang Sidamanik 

juga tidak terlepas dari faktor budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut. 

Falsafah Habonaron Do Bona dan Tolu Sahundulan menjadi pegangan bagi masyarakat 

Simalungun di desa tersebut untuk menerima pendatang yang datang ke desa mereka seperti 

yang terjadi di desa Pamatang Sidamanik sehingga para pendatang juga dapat menerima falsafah 

tersebut dan juga falsafah tersebut dapat menjadi bagian dari kehidupan para pendatang tersebut. 

Sikap pemimpin desa ternyata dapat mempengaruhi terciptanya perdamaian dengan cara adil 

kepada setiap masyarakat dan tidak membeda-bedakan. 

Sikap-sikap yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Desa Pamatang Sidamanik harus 

dapat di contoh oleh kehidupan masyarakat Indonesia. Dimana kemajemukan dilihat sebagai 

suatu keindahan yang terus dijaga dan dirawat untuk terciptanya suatu tatanan kehidupan yang 

damai dan harmonis. 
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B. Saran 

1. Kepada Masyarakat Desa Pamatang Sidamanik 

 Perdamaian yang tercipta di Desa Pamatang Sidamanik harus dijaga, dirawat dan 

dipertahankan dengan baik, sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. 

 Tolu sahundulan adalah sistem kekrabatan yang dapat menyatukan masyarakat 

menjadi satu kesatuan yaitu keluarga, jika masyarakat sudah menjadi satu kesatuan di 

dalam keluarga, maka akan tercipta suatu suasana yang damai. Maka, Suatu sistem 

kekerabatan yang menjadi kearifan lokal, seperti Tolu Sahundulan harus tetap dijaga 

dan dilestarikan agar sistem tersebut dapat menjadi suatu sistem yang dapat 

mempersatukan masyarakat, terkhususnya bagi generasi dimasa yang akan datang 

2. Kepada masyarakat luas 

 Masyarakat luas hendaknya dapat meneladani sikap masyarakat Desa Pamatang 

Sidamanik yang menjunjung tinggi toleransi beragama dan budaya, bersikap adil dan 

menanamkan prinsip gotong royong dan kerja sama untuk menciptakan suatu 

perdamaian, bukan kepentingan pribadi yang didahulukan melaikan kepentingan 

bersama. 

 Sikap-sikap yang menjadi faktor terwujutnya perdamaian perlu dikembangkan lebih 

luas lagi agar nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

di Indonesia, mengingat kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

3. Kepada Gereja 

 Para pemimpin gereja harus lebih lagi memberikan pengajaran tentang pentingnya 

mewujutkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pemimpin gereja 

juga harus mengajak umatnya untuk turut serta dalam mewujutkan perdamaian 

tersebut melalui tindakan dan sikap hidup jemaatnya sehari-hari. 

 Tidak memandang kebudayaan lokal sebagai suatu hal yang buruk, tetapi 

memandang kebudayaan lokal sebagai suatu hal yang positif yang dapat 

menciptakan perdamaian bagi masyarakat.  
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Sumber lain  
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pukul 22.50 WIB 

Wawancara dengan ibu St. N. Damanik, salah satu warga Desa Pamatang Sidamanik/penatua 

gereja, pada tanggal 16 Desember 2014, pukul 20.00 WIB 

Wawancara dengan bapak St. P.S. Damanik, Raja Parhata/ yang mengetahui tentang adat di desa 

Pamatang Sidamanik, pada tanggal 17 Desember 2014, pukul 10.30 WIB 

Wawancara dengan bapak St. Sahala Silalahi, kepala desa dari desa  tetangga desa Pamatang 

Sidamanik, pada tanggal 17 Desember 2014, pukul 17.00 WIB 

Wawancara dengan bapak Halomoan Silalahi, kepala desa Pamatang Sidamanik, pada tanggal 18 

Desember 2014, pukul 15.00 WIB 

Wawancara dengan Pdt. J.R. Saragih, suami dari ibu Pdt. F.E. Hutagaol. mantan pendeta Resort 

Pamatang Sidamanik, pada tanggal 19 Desember 2014, pukul 14.00 WIB 

Wawancara dengan bapak Irwansyah S.pdi, pemuka agama islam, pada tanggal 19 Desember 

2014, pukul 21.00 WIB 

Wawancara dengan bapak Yusdi, salah satu masyarakat yang menganut agama islam, sekaligus 

merangkap sebagai sekretaris desa, pada tanggal 23 Desember 2014, pukul 12.00 WIB 

Wawancara Pdt. D. Damanik, pendeta Resort Pamatang Sidamanik, pada tanggal 24 Desember 

2014, pukul 10.00 WIB 
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