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Bab 3 

Masyarakat dan Wilayahnya 
 

 

Tentena merupakan wilayah administratif Kecamatan Pamona 

Puselemba sebelumnya bagian dari Kecamatan Pamona Utara. Pusat 

Kecamatan Pamona Utara kemudian dipindahkan ke desa Sulewana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data Primer dan Sekunder, 2014 

Gambar 3.1  
Denah Wilayah Pemukiman (Gambaran Wilayah Tentena Tahun 2010) 

 

Kecamatan Pamona Puselemba bertempat di sebelah selatan 

Kabupaten Poso. Wilayah ini memiliki 3 daerah berstatus kelurahan 

yaitu Kelurahan Tentena; Kelurahan Sangele; dan Kelurahan Pamona. 

Selain itu Kecamatan Pamona Puselemba memiliki delapan desa seperti 

Desa Peura; Desa Buyompondoli; Desa Buyompondoli; Desa Soe; Desa 
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Mayekeli; Desa Tonusu; Desa Leboni; dan Desa Dulumai; sudah 

termasuk 17 dusun, 42 Rukun Warga dan 128 Rukun Tetangga 

(Anonim, 2010). 

Penelitian berlangsung di tiga wilayah yaitu Tentena, Sangele 

dan Pamona, sebelum diganti namanya dengan kecamatan Pamona 

Puselemba, penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis tahun 2009 

berlangsung di Petirodongi dan wilayah itu sekarang ini menjadi 

bagian dari kecamatan Pamona Utara yang bertempat di desa 

Sulewana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Data Sekunder, 2013 

Gambar 3.2 
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Poso, tahun 20141 

 
  

Penduduk Tentena menurut pemukiman dibagi menjadi dua 

bagian tipe, yaitu pemukiman di daerah aliran sungai dan pemukiman 

di kaki pegunungan. Tiga wilayah kelurahan seperti Tentena, Sangele 

dan Pamona, penduduk masyarakat agama Kristn dan masyarakat 

agama Islam bermukim pada wilayah tersebut. Saat ini wilayah Sangele 

                                                 
1 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Poso, 2013 
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memiliki dua pusat peribadatan yaitu gereja Moria GKST dan Masjid 

Tentena. 

Menurut pusat aktifitas ekonomi, penduduk Tentena dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu: 

1. Masyarakat yang bekerja di desa Sulewana, tempat dari pusat 

energi listeri tenaga air PT. Bukaka Teknik Utama. Selain bekerja 

sebagai karyawan perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama, sebagian 

lagi membuka usaha warung makan atau bekerja pada salah satu 

usaha warung makan di sekitar PT. Bukaka Teknik Utama di 

Sulewana; 

2. Masyarakat yang menjual daingin dan sayur-sayuran di sekitaran 

kantor Sinode lama, Limbue; 
3. Aktifitas ekonomi lainnya berada di sekitaran pusat pemerintahan 

kecamatan kemudian menyebar hingga ke lokasi eks-Pasar Sentral 

Tentena-I (tempat ini pernah diledakkan teroris); 

4. Perkembangannya, aktifitas ekonomi lebih banyak berpusat di 

daerah Kelurahan Pamona hingga sepanjang jalan menuju desa 

Buyompondoli atau memasuki Pasar Sentral Tentena-II. 

 

Orang Asli dan Pendatang di Sulawesi Tengah2 

Orang Asli 

Penduduk Sulawesi Tengah khususnya suku Pamona berasal dari 

migrasi Jepang, melalui utara, menyusuri Teluk Tomini dengan 

kebudayaan megalithic de Steenhouwers (pemecah batu). Peninggalan 

mereka berupa patung-patung, menhir, kalamba. Kruyt menguraikan 

bahwa terjadi pula migrasi kedua, megalithic de Pottenbakkers (pemb-

uat tembikar), masuk melalui barat, menyusuri Teluk Bone kemudian 

ke Sulawesi Tengah. Migran Pottenbakkers mewariskan bentuk 

kekhasan strata sosial yaitu kaum para bangsawan dan budak serta pola 

ritus penyembahan terhadap sesuatu yang gaib, Lamoa. 

 

                                                 
2Diceritakan oleh Dimba Tumimomor (6 Desember 2012) 
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Sumber: Dake (1972) 

Gambar 3.3 
Wilayah Kesukuan Pamona 

(Suku Pamona dan Anak Suku Pamona serta Sub Anak Suku Pamona), 
Masa Kruyt dan Adriani, Tahun 1906 

 

Ada juga beberapa kelompok suku Pamona menurut pemukim-

annya: (1) To Wingke Mposo, komunitas yang mendiami sepanjang 

Daerah Aliran Sungai, Sungai Poso; (2) To Pebato, komunitas yang 

mendiami sebelah Barat Sungai Poso (dulu daerah ini didiami oleh To 

Payapi yang bermigrasi ke sekitar Parigi); (3) To Lage komunitas yang 
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mendiami sebelah Timur Sungai Poso (To Kadombuku, To Rampu);    

(4) To Palande; (5) To Pu'u mboto; (6) To Bancea. 

Kelompok suku Pamona lainnya bermukim di lembah-lembah 

Sungai Kalaena yang disebut To Lampu terdiri dari kelompok masya-

rakat (komunitas); To Salumaoge, To Rompu dan To Lewonu. Kelom-

pok lainnya mendiami lembah dan sungai Laa, yaitu: (1) To Pada, 

penduduk yang berdiam sekitar pegunungan Pompangeo. To Pada 

masih terbagi atas; To Watu, To Kalae, To Tamanda, To Pu'umbana 

dan To Pada sendiri; (2) To Onda'e, To Lamusa yang mendiami dataran 

sebelah Timur danau Poso sampai hulu sungai Tomasa; (3) To 

Pakambia. 

Secara geografi, tiga kelompok besar Toraja yang mendiami 

wilayah Sulawesi Tengah (Midden Celebes): 

 Toraja Barat atau disebut juga Toraja Parigi-Kaili. Yang terdiri dari; 

To Kaili, To Sigi, To Pakawa, To Kulawi, To Koro, To Lore, 

To Rampi; 
 
 Toraja Timur atau Toraja-Poso-Tojo terdiri dari; To Poso, To 

Pu'umboto dan To Wana; 
 
 Toraja Selatan atau disebut juga Toraja Sa’dan yang terdiri To 

Sa'adan. To Mamasa, To Mamuju, To Rongko, To Masamba. 

Penduduk asli dalam kategori Poso Toraja, yakni sebagian 

penduduk asli yang menggunakan Bahasa Pamona sebagai bahasa ibu. 

Kelompok-kelompok penduduk asli itu antara lain To Pebato, To Lage, 

To Kadombuku, To Rompu, To Peladia, To Palande, To Wingke 

mPoso, To Longkea, To Wisa dan To Buju, To Lamusa, To Ondae, To 

Langgeni dan To Tawualongi, To Pakambia To Pada. To Watu, To 

Kalae, To Tananda, To Torau, To Bau, dan To Lalaeo, To Tojo dan To 

Ampana. 

Saat ini, penduduk asli (Poso Toradja) lebih populer dengan 

sebutan To Poso, di luar To Tojo dan To Ampana. Adapun penduduk 

asli dalam kategori Koro Toradja yang saat ini masuk dalam wilayah 

Kabupaten Poso, antara lain: (1) To Napu yakni penduduk yang 
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mendiami dataran tinggi Napu yang sangat luas. Lazim juga disebut To 

Pekurehua; (2) To Behoa, yakni penduduk asli yang mendiami dataran 

tinggi yang luas di lembah Besoa; (3) To Bada yakni penduduk asli yang 

tinggal lembah Bada di jantung Sulawesi Tengah. 

Secara linguistik, bahasa Napu, Besoa, dan Bada berbeda dengan 

Bahasa Pamona. Ada pengelompokkan ketiga bahasa ini bersama-sama 

dengan bahasa Leboni ke dalam apa yang disebutkannya sebagai 

“bahasa-bahasa pegunungan Toradja Timur”. Terhadap ketiga suku 

bangsa tersebut orang-orang kerap menyebut dengan To Lore. Namun 

demikian, ketiga suku di lembah pegunungan itu lebih akrab 

menyebutkan diri mereka sebagai To Napu atau To Pekurehua, To 

Behoa, dan To Bada. Hampir dalam percakapan dengan orang luar, 

mereka tidak pernah memanggil diri mereka sebagai To Lore. 

Sedangkan kelompok Palu Toraja, yang saat ini masuk dalam wilayah 

Poso adalah To Tawaelia atau To Payapi. To Tawaelia menggunakan 

bahasa Baria-Sedoa, saat ini menempati satu desa di Kecamatan Lore 

Utara Kabupaten Poso. 

Selain suku-suku bangsa di atas, masih terdapat beberapa suku 

bangsa asli lain yang mendiami wilayah yang kemudian menjadi 

Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali. To Bungku tinggal di 

sepanjang pantai menghadap ke Teluk Tolo. Jumlah mereka sangat 

signifikan dibanding suku-suku bangsa asli lainnya. Bahasa Bungku dan 

dialeknya dekat berhubungan dengan bahasa-bahasa yang dipakai di 

Sulawesi bagian Timur dan Sulawesi Tenggara. Bahasa Bungku dike-

lompokkan ke dalam bahasa-bahasa Mori, yang mencakup Bahasa 

Mori, Bahasa Bungku, Bahasa Tolaki, dan Bahasa Moronene, Wawonii, 

Kolensusu. To Mori, adalah penduduk yang mendiami bagian Timur 

dari wilayah Poso. Berbeda dengan To Bungku yang tinggal di wilayah 

pesisir, To Mori tinggal di wilayah pegunungan. To Mori menggunakan 

bahasa Mori, yang kemudian dikelompokkan ke dalam bahasa bahasa 

Bungku-Mori. 

Wilayah Poso, komposisi penduduknya relatif beragam. Beberapa 

daerah, ada penduduk yang mayoritas Islam dan ada juga yang 

mayoritas Kristen. Setelah konflik, wilayah administratif Poso hampir 
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secara keseluruhan terpisah berdasarkan agama sebagai gambaran 

wilayah masa Konflik.3) Meski demikian, masih terdapat beberapa 

kelompok masyarakat Islam yang bertahan di wilayah Kristen seperti 

di Tentena, misalnya keluarga Papa Radi, keluarga Hamid Taleba, serta 

keluarga Hj. Syamsia Malewa. Mereka bertahan cukup lama sebelum 

memutuskan untuk keluar bermigrasi sementara di wilayah yang 

aman. 

 
Orang Pendatang 

Suku bangsa pendatang yang berada di Poso antara lain berasal 

dari suku Bugis, Gorontalo, Toraja, Minahasa, Jawa, Bali, suku-suku 

dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Tionghoa dan 

Arab. Suku-suku itu umumnya memasuki Poso, baik melalui migrasi 

secara spontan, juga melalui program-program transmigrasi yang dila-

kukan oleh pemerintah. Arus masuk orang-orang Bugis dari bagian 

Selatan, Gorontalo dan Minahasa dari bagian Utara ke wilayah-wilayah 

Poso sudah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Setidak-

tidaknya, sejak zaman Belanda, bagian Utara dan Selatan Sulawesi 

merupakan wilayah migrasi keluar penduduk yang penting, di mana 

salah satu tujuan migrasi adalah bagian tengah Sulawesi (Luwu, Poso, 

Donggala). 

Masuknya orang-orang Bugis ke wilayah Poso sudah berlangsung 

berabad-abad lamanya. Tidak ada informasi pasti mengenai waktu 

migrasi di masa lalu, tetapi diduga karena berbagai motif. Migrasi 

dipicu dipicu oleh terbukanya jalan Trans Sulawesi yang menghub-

ungkan Makassar – Palopo – Poso – Palu – Gorontalo – Manado. Jalan 

Trans Sulawesi membuka mobilitas orang Bugis ke Wilayah Poso baik 

melalui jalur Palopo - Poso, maupun melalui Palu - Poso. Para migran 

terutama mengincar tanah-tanah pertanian yang subur di wilayah 

Poso. 

                                                 
3(Anonim) 2010. Membangun Peradaban Baru Melalui Pendekatan “Politik Kesejah-
teraan” Untuk Merekonstruksi Poso Pasca Konflik, Jakarta: Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 
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Migrasi Orang Gorontalo dan Minahasa juga telah berlangsung 

dalam masa yang panjang. Orang Gorontalo, misalnya, sudah menyebar 

di wilayah-wilayah pesisir Teluk Tomini termasuk Poso, karena ramai-

nya perdagangan di teluk itu pada masa lalu. Orang Minahasa dan juga 

Gorontalo yang masuk ke wilayah sekitar puluhan tahun terakhir 

sudah memiliki motif yang jauh lebih kompleks, misalnya, migrasi 

kalangan terdidik untuk menjadi pendidik, birokrat sipil dan militer, 

dan tugas-tugas gereja (Minahasa). Kemudian, migrasi “kalang-an 

bawah” untuk kegiatan pertanian dan perikanan. 

Yang menonjol dari migrasi suku-suku bangsa Sulawesi ke Poso 

adalah bahwa di daerah-daerah pesisir pantai, mudah ditemukan warga 

Bugis dan Gorontalo. Sebaliknya, terutama di daerah-daerah dataran 

tinggi, terdapat orang-orang Minahasa dan Toraja. Umumnya sudah 

terjadi pembauran suku pendatang dan pribumi melalui perkawinan. 

Orang Bugis dengan mudah ditemukan di berbagai daerah dataran 

tinggi, baik yang sudah terbuka maupun yang masih terisolasi, seperti 

di Lembah Bada dan Lembah Besoa. Mereka menjadi pedagang bahan-

bahan kebutuhan pokok, pembeli hasil-hasil hutan (rotan, damar, 

kemiri), dan memiliki lahan-lahan pertanian (sawah, kopi dan kakao). 

Di antara mereka juga sudah kawin-mawin dengan penduduk asli di 

dataran tinggi itu. 

Selain suku bangsa besar Sulawesi, berlangsung migrasi suku 

bangsa kecil ke Poso. Sebut saja, To Padaoe (Malili-Nuha) Karonsi’e 

Dongi, dan To Rampi yang pindah ke Poso karena peristiwa DII/TII 

Kahar Muzakkar pada tahun 1950-an. Suku-suku ini sebelumnya 

berada di perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. 

Suku bangsa pendatang lain di Poso adalah Tionghoa - Cina dan 

Arab. Kedua suku bangsa ini pada awalnya hanya dikenal sebagai kaum 

pedagang, namun sejak abad 20-an belakangan ini, sudah masuk 

berkiprah dalam kehidupan politik dan pemerintahan lokal di Poso. 

Dengan demikian peranan To Sina (Cina) dan To Ara (Arab) di Tana 

Poso, tidak lagi semata-mata berpengaruh di bidang ekonomi tetapi 

juga di bidang politik. 
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Tentena 

Wilayah ini menjadi terkenal karena (1). Pusat dari mata air 

Danau Poso, (2). Wilayah bersejarah sehubungan dengan Kekristenan 

di Sulawesi Tengah, (3). Terkenal dengan belut danau atau disebut 

sogili, (4). Terkenal karena konflik Poso 1998 yang menyebabkan arus 

migrasi penduduk dari wilayah sekitar pusat konflik ke Tentena dan 

(5). Terkenal karena pernah diledakan oleh teroris, dikenal dengan 

peristiwa Bom Pasar Tentena atau Bom Tentena.4 

Sebelum Bupati Poso Piet Inkiriwang mengambil keputusan 

terkait pemindahan pusat Kecamatan dan perubahan nama dari 

Kecamatan Pamona Utara menjadi Kecamatan Pamona Puselemba, 

Tentena merupakan wilayah Kecamatan Pamona Puselemba. 10 

Desember 2010 meresmikan sekaligus memindahkan Kecamatan 

Pamona Utara di Sulewana. Kemudian Bupati melantik Camat Pamona 

Utara Obet Tampa’i, S.Sos serta Drs. Cristoferius Ntaba sebagai Camat 

Pamona Puselemba sesuai Surat Keputusan Bupati Poso  

No.821.23/1140BKD.PSO/2010 (Wawancara, Amin Taiso 4 Desember 

2010). 

Nama “Tentena” umumnya dipakai masyarakat untuk menjelas-

kan kepada orang lain terkait daerah asalnya, jika ditanyakan oleh 

orang yang berasal dari luar Tentena misalnya orang Parigi-Moutong. 

Dengan menyebut nama “Tentena” sebagai daerah asal, maka individu 

itu dapat ditahu darimana asalnya meski pun individu tersebut bukan 

berasal dari Tentena tetapi berasal dari Peura.  

Nama “Tentena” lebih dikenal oleh masyarakat di Sulawesi 

umumnya dan ini sudah berlangsung lama, sejak Tentena memiliki 

kejayaan di masa lalu secara khusus berkaitan dengan pembentukan 

pasar tradisional mula-mula atau disebut “ Pasar Subuh” sehingga nama 

dari salah satu wilayah administratif Kecamatan Pamona Puselemba 

dipakai sebagai identitas dari seluruh masyarakat yang bermukim pada 

wilayah Kecamatan tersebut.  

                                                 
4http://news.detik.com/read/2005/05/28/104409/370160/10/bom-tentena-meledak-dua-
kali 
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Migrasi penduduk asal Poso (eks-pengungsi) pada masa konflik 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan pusat aktifitas ekon-

omi. Perkembangan pusat aktifitas ekonomi yang dimaksudkan ialah 

kemampuan mengubah atau menggeser serta membuat titik-titik dari 

aktifitas ekonomi yang baru. Dahulu, pusat aktifitas ekonomi berada di 

Kelurahan Sangele dan kini bergeser pada wilayah Kelurahan Pamona. 

Wilayah Kelurahan Pamona, tidak hanya memiliki pusat aktifitas eko-

nomi yang baru misalnya keberadaan Pasar Sentral Tentena – II tetapi 

juga memiliki pusat pelayanan publik lainnya antara lain Kantor Uru-

san Agama dan Lembaga-lembaga Penyelenggara Pendidikan di jenjang 

pendidikan Menengah Atas atau Menengah Kejuruan hingga Sekolah 

Tinggi atau Perguruan Tinggi serta geografi wilayah yang memung-

kinkan untuk berkembang dalam pengerian fisik. 

Selain itu, Tentena memiliki potensi danau dan lahan yang subur 

sehingga menjadi perhatian pelaku bisnis tertentu sehubungan dengan 

sogili (belut danau) dan sektor perdagangan untuk hasil pertanian juga 

perkebunan. Koneksitas dengan jaringan bisnis perdagangan global di-

lakukan secara personal yaitu orang Tentena dengan rekan bisnisnya 

atau pelaku bisnis mendatangi langsung wilayah Tentena kemudian 

menjalin relasi dengan orang Tentena. Keseluruhan itu terjadi karena 

adanya koneksi internet yang sudah ada di Tentena. 

Masyarakat di Sangele dan masyarakat di Pamona atau daerah 

tetangga seperti Buyompondoli, Kele’i dan Peura akan mengatakan 

bahwa mereka berasal dari Tentena untuk mudah dikenal orang lain 

yang berasal dari luar Tentena. Demikian juga masyarakat yang mene-

tap di sekitaran Kota Poso seperti Silanca, Kawua dan Ranononcu akan 

mengatakan bahwa mereka berasal dari Poso dengan tujuan yang sama. 

Dari aspek sejarah, bahwa tahun 1940, raja Talasa tua mengutus 

putera sulungnya Wongko Talasa sebagai raja muda, mengepalai 

pemerintahan di Tentena (masa Kruyt). Dahulu masyarakat dari 38 

desa di sekitaran Tentena akan menganggap mereka sebagai masyara-

kat Tentena. Tentena sendiri menurut sejarah adalah pusat pelayanan 

publik mula-mulai pada zaman Kruyt, dua jenis pelayanan publik 
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umumnya ialah pendidikan dan kesehatan.5) Dalam memenuhi 

kepentingan masyarakat, Zending banyak mendirikan kantor-kantor 

pelayanan di Tentena seperti Limbue yaitu kantor sinode pertama 

sebelum didirikannya kantor sinode GKST di Jalan Setia Budi, 

Kelurahan Sangele.  

Secara administratif kesukuan, bahwa Tentena adalah salah satu 

wilayah kultur atau wilayah eks-kerajaan suku Pamona yaitu mereka 

yang tinggal di pegunungan pada masa Tentena Klasik dan wilayah 

Tentena sekarang itu, dahulunya merupakan wilayah tak berpenghuni 

dan sebagian besar ialah wilayah penggembalaan hewan ternak dan 

kegiatan lainnya seperti berburu, bercocok tanam (berladang) atau me-

ramu. Beberapa tempat digunakan sebagai wilayah untuk mengkera-

matkan sesuatu dalam kepercayaan masyarakat Pamona sebagaimana 

wawan-cara penulis dengan Marola, menyebutkan: 

“….masyarakat Pamona dimana saja khususnya di Tentena, baru 
mengenal konsep wilayah modern tetapi konsep itu diterjemah-
kan dalam bahasa Pamona antara lain: (1) Lemba ialah tempat 
hunian baru anak-anak suku yang ada, mereka sudah berhasil 
diajak untuk menempati wilayah pemukiman baru; (2) Sepa 
Lemba dapat dikatakan seperti Kecamatan; (3) Puse Lemba dapat 
dibilang Kabupaten; (4) dan beberapa konsep wilayah lain 
seperti Bira Lemba, Sigi Lemba, Rampu Lemba, Wira Lemba. 
Sebelum Belanda atau Kruyt tiba di Tentena, di sini hanya 
Tangki namanya yaitu tempat orang menggembalakan sapi, 
kerbau atau hewan ternak lainnya juga hal-hal lain dalam 
aktifitas masyarakat. Selain Tangki, kita hanya mengenal Lipu 
yaitu wilayah atau tempat masyarakat bermukim (Wawancara, 
14 Januari 2011)...” 

Sepanjang tahun 1890-1900an, Tentena mengalami proses trans-

formasi yang besar. Dalam mengupayakan transformasi itu, tidak 

sedikit pihak ikut serta pada pembentukan karakter masyarakat mode-

ren, melepas keterikatan tradsional dan memberikan identitas baru 

sebagai masyarakat moderen tetapi tetap menjamin kolektifitas masya-

rakat. Masa-masa itu, telah dibentuk sejumlah organisasi sosial modern 

sebagai salah satu lembaga yang dapat mempercepat perubahan sosial 

                                                 
5Bersumber dari hasil Wawancara dan referensi yang digunakan antara lain Ntaola 
(2008) dan Dake (1972) 
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termasuk pemberlakukan sistem pemerintahan dengan penempatan 

kapasitas seorang tokoh masyarakat atau raja. Hal ini tampak pada pola 

birokrasi wilayah dengan sistem pemerintah terpusat kala itu. Belanda 

kemudian memilih raja Talasa sebagai Mokole Bangke yang membantu 

tugas seorang Residen di Afdeling, Mokole Bangke sama kedudukan-

nya dengan Asisten Residen. Mokole Bangke merupakan orang yang 

mengepalai setiap wilayah komunitas adat, memiliki otoritas tertinggi 

dari raja-raja lain di dalam suatu komunitas, sebab Mokole Bangke6) 
adalah penengah dalam sistem pemerintahan yang baru diterapkan di 

Poso oleh Belanda. Dalam melaksanakan tugas, Mokole Bangke diban-

tu oleh Witi Mokole7) yaitu orang yang mengepalai suatu wilayah 

misalnya lipu-lipu dari suatu komunitas (Wawancara, Paul Rantelangi 

8 Januari 2011). 

Beberapa tahun kemudian, setelah masyarakat telah bermukim 

di wilayah hunian baru (tahun 1950). Pemerintah Hindia Belanda 

mendatangkan beberapa mesin gergaji dan para instruktur untuk mela-

tih masyarakat di hunian baru. Salah satu tempat untuk menghasilkan 

bahan rumah penduduk, tempat itu berada pada wilayah Tandong-

kayuku, rumah om Gosal. 

Tentena juga pernah mengalami masa paceklik yang terjadi pada 

tahun 1950. Situasi ini mendorong masyarakat mencari cara lain untuk 

tetap bertahan dan cara yang dilakukan itu antara lain mengolah 

jagung sebagai bahan makanan atau disebut beras jagung (dalam bahasa 

Pamona disebut kina’a bose).8)  

Situasi masyarakat pada tahun 1900-1980 masih sangat terbatas 

dan masyarakat masih memegang kepercayaan suku, agama masyarakat 

Pamona adalah agama Lamoa. Tetapi pada tahun-tahun itu, sudah ada 

beberapa pendatang dan pendatang memiliki pengetahuan yang lebih 

baik daripada masyarakat To Wingke Mposo yang berada dipegun-

ungan sepanjang Tentena. Pengetahuan yang berbeda kualitas tampak 

                                                 
6Mokole Bangke dapat disamakan dengan Wakil Bupati dalam sistem pemerintahan di 
Poso kala itu. 
7Witi Mokole dapat diartikan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan. 
8Kina’a bose, pengertian harafiahnya adalah Nasi Gemuk. 
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pada cara bercocok tanam. Misalnya orang Korobonoo dan Papa Aco 9) 

atau Pak Mustamin dari Selatan, orang Bugis, yang memiliki kebun 

coklat di desa Tonusu. Demikian Wawancara dengan Petrus Simuru 

dan Idris Laodo (16 Desember 2010). 

Perkembangannya, pembentukan wilayah percontohan pemuki-

man dengan model terpusat (Tentena), wilayah hunian To Wingke 

Mposo, memungkinkan terjadinya perkembangan pengetahuan masya-

rakat yang terjadi karena terbentuknya hubungan dengan dunia luar. 

To Wingke Mposo akhirnya memperoleh pengetahuan dari kelompok 

yang hadir atau dari hubungan-hubungan sosial yang terbentuk. Tetapi 

tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah yang terbuka atau bersifat 

inklusif juga dapat menimbulkan bahaya sosial lainnya bagi masyarakat 

di suatu wilayah seperti yang berlangsung ketika Tentena mengalami 

efek dari konflik Poso tahun 1998 silam. 

 

Penduduk di Tentena 

Tabel 3.1 
Persentase Jumlah Penduduk di Tentena  

Menurut Situasional Konflik (Data Penduduk Tahun 1995-2013) 

No 
Nama 

Kelurahan 

Kependudukan Tentena Menurut Situasional  
(Dalam persen) 

Pra Konflik 
Poso 
(1996- 

November 1998) 

Konflik Poso 
(Desember 

1998-Agustus 
2006) 

Pasca  
Konflik Poso  

(September 2006  
– Juli 2013) 

1 Tentena 29,49 24,48 19,17 

2 Sangele 35,84 35,35 29,75 

3 Pamona 34,65 40,15 51,06 

Sumber: Data Sekunder, 1995-2013 (Diolah) 

 

Menurut situasional konflik, Penduduk Tentena dapat dikelom-

pokkan menjadi beberapa bagian, yaitu: (1) Kependudukan Pra Konflik 

Poso, (2) Kependudukan Masa Konflik Poso, (3) Kependudukan Pasca 

Konflik Poso. Selain kategori tersebut, penduduk dapat dikelompokkan 

                                                 
9Ayah dari Aco 
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menurut komposisi usia, jenis kelamin dan sebagainya. Data kependu-

dukan diambil dari data sekunder yaitu data kelurahan dari tiga 

wilayah berdekatan meliputi Kelurahan Tentena, Kelurahan Sangele 

dan Kelurahan Pamona. Dalam perkembangannya, masyarakat pada 

tiga kelurahan umumnya menganggap bahwa mereka adalah masya-

rakat Tentena, sehingga perlu diketahui bahwa Tentena di sini bukan 

berarti teritori wilayah secara politik misalnya mengarah pada status 

wilayah tertentu seperti Kelurahan atau Desa melainkan teritori 

wilayah secara utuh atau berdekatan dan dipengaruhi oleh kapasitas 

Tentena sebagai wilayah kultur Pamona. 

Tabel 3.2 
Persentase Kependudukan di Tentena  

Menurut Kelompok Usia (Data Penduduk Tahun 1995-2013) 

No 

Klpk. 

Usia 
(tahun) 

Kependudukan Menurut Wilayah (kelurahan, dalam persen) 

Tentena Sangele Pamona 

A B C A B C A B C 

1 0-15 25 17 16 29 20 15 34 15 22 

2 16-31 29 22 58 20 27 34 19 33 56 

3 32-47 16 37 14 22 21 29 19 35 14 

4 48-63 16 20 8 18 25 16 15 9 4 

5 
64-67 
tahun 
keatas 

14 4 4 11 7 6 13 8 4 

Sumber: Data Sekunder, 1995-2013 (Diolah). Keterangan (A). Pra Konflik, (B). Konflik 
dan (C). Pasca Konflik 

 

Ketiga wilayah berdekatan meliputi Kelurahan Tentena, Kelu-

rahan Sangele, dan Kelurahan Pamona memiliki gambaran fisik wila-

yah masing-masing. Fisik wilayah Kelurahan Tentena sebagian besar 

berada di tepi danau dan pegunungan-pegunungan berhadapan dengan 

danau. Kelurahan Sangele tidak jauh berbeda dari Kelurahan Tentena, 

hanya saja Kelurahan Sangele wilayah lebih luas dari Kelurahan 

Tentena. Dari dua wilayah ini, Kelurahan Pamona lebih luas 

permukaannya. Dahulu wilayah Kelurahan Pamona disebut Tangki 

(Wawancara, Marola 14 Januari 2011). 
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Sebelum konflik, wilayah Kelurahan Sangele merupakan wilayah 

terpadat penduduk dengan tingkat persentase kepadatan penduduk 

sebesar 36,61%, disusul persentase penduduk pada Kelurahan Pamona 

dengan jumlah 34,53%, kemudian Kelurahan Tentena dengan jumlah 

persentase kepadatan penduduk sebesar 28,84%. Saat ini jumlah pen-

duduk terpadat berada di Kelurahan Pamona berjumlah 50,79%.  

Tabel 3.3 
Persentase Kependudukan di Tentena menurut Jenis Kelamin  

(Data Penduduk Tahun 1995-2013) 

No 
Jenis 

Kelamin 

Kependudukan Menurut Wilayah (kelurahan, dalam 
persen) 

Tentena Sangele Pamona 

A B C A B C A B C 

1 Laki-laki 59 36 35 49 39 36 49 41 31 

2 Perempuan 41 64 65 51 61 64 51 59 69 

Sumber:  Data Sekunder, 1995-2013 (Diolah). Keterangan (A). Pra Konflik, (B). Konflik 
dan (C). Pasca Konflik 

 

Di wilayah ini, banyak lokasi hutan dibuka kembali untuk 

pemukiman masyarakat beragama Kristen yang mengungsi dari Poso 

sejak tahun 1998 silam. Sekitar tahun 2001-2004, banyak pengungsi di 

Kelurahan Tentena dan Sangele, dipindahkan ke beberapa titik wilayah 

Kelurahan Pamona memasuki wilayah tetangga, Kelurahan Petiro-

dongi. 

Kependudukan di Tentena pada dua masa, Konflik dan pasca 

Konflik, sangat berpengaruh dalam perubahan kapasitas wilayah yakni 

Tentena sebagai wilayah pedesaan mengalami tingkat kepadatan pen-

duduk yang terlalu cepat naiknya dalam kurun waktu yang singkat. 

Saat ini, Kelurahan Pamona ialah salah satu wilayah terpadat dan 

sebagian besar penduduknya berusia 16-31 tahun. Masyarakat Tentena 

beragama Islam pada masa pra konflik, lebih banyak bermukim di 

Kelurahan Sangele dan sebagian kecil di Kelurahan Pamona serta 

Kelurahan Tentena. Sedangkan pada masa pasca konflik Poso, masya-

rakat Tentena beragama Islam lebih banyak di Kelurahan Pamona dan 

sebagian kecil di Kelurahan Sangele serta di Kelurahan Tentena. Di 
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samping itu, jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tiga masa 

konflik yaitu pra konflik, konflik dan pasca konflik, persentase perem-

puan sangat dominan di tiga Kelurahan terkecuali persentase penduduk 

di Kelurahan Tentena pada masa konflik (A). 

Tabel 3.4 
Persentase Kependudukan di Tentena Menurut Agama 

(Data Penduduk Tahun 1995-2013) 

No Agama 

Jumlah Penduduk Menurut Kategori dan Wilayah 
(Kelurahan, dalam persen) 

Tentena Sangele Pamona 

A B C A B C A B C 

1 Islam 0,74 0,49 2,51 3,38 0,43 1,36 1,7 - 0,96 

2 Kristen 92,57 95,40 90,23 96,61 99,43 86,08 98,21 99,88 98,99 

3 Katolik  - 4,09 7,25 - 6 0,07 -  0,11 0,04 

Sumber: Data Sekunder, 1995-2013 (Diolah). Keterangan (A). Pra Konflik, (B). Konflik 
dan (C). Pasca Konflik 

 

 

Dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan soal 

kependudukan menurut agama masyarakat lokal di Tentena. Hanya 

saja perbedaannya pada kependudukan masa konflik di Kelurahan 

Pamona, masyarakat lokal beragama Islam telah meninggalkan wilayah 

ini dan mereka mengungsi ke wilayah lain diluar Kabupaten Poso. 

Tetapi masa berikutnya, Pasca Konflik Poso, wilayah Kelurahan 

Pamona beberapa warga beragama Islam telah menempati wilayah 

tersebut. 

Kronologi konflik Poso dibagi menjadi sepuluh episode yaitu: 25 

Desember 1998, 16 April 1999, 23 Mei 2000, 7 Juni 2001, 19 Juli 2001, 

20 Desember 2001, tahun 2002-2006, tahun 2005-2006, 3 Maret 2001 

dan tahun 2007 sampai saat ini. Konflik sebagai bentuk gerakan sosial 

dari kelompok tertentu yang bersifat ekslusif dapat menyebabkan peru-

bahan pada karakter wilayah dan perilaku masyarakat seperti gerakan 

Kahar Muzakkar atau dikenal dengan peristiwa DII/TII tahun 1950an 

yang mengakibatkan beberapa kelompok sosial harus bermigrasi ke 

wilayah lain di Poso misalnya to Pada, to Karonsi’e Dongi dan to 
Rampi karena merasa terancam (Anonim, 2010:91).  
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Sehubungan dengan masyarakat yang mengungsi ke wilayah lain 

yang dinilai cukup aman baginya, maka hubungan antar kelompok 

pendatang (dalam hal ini pengungsi) dengan penduduk yang bermukim 

di wilayah tujuan akan memunculkan pola hubungan tertentu yang 

dinilai representatif berpengaruh dalam pembentukan pusat sub-sistem 

wilayah. Seperti yang berlangsung ketika Poso atau daerah sekitaran 

Sulawesi Tengah mengalami beberapa gerakan-gerakan dari kelompok 

radikal tertentu, maka kurang lebih terjadi lima kali proses migrasi 

penduduk (Wawancara, Hokey 4 Januari 2011): 

1. Migrasi akibat perang antar suku dan perang antar anak 
suku (masuknya kelompok masyarakat lain dari rumpun 
suku Pamona yaitu Bada, Napu, Mori); 

 
2. Gerakan separatis Permesta dan gerakan separatis yang 

dilakukan oleh Lajangka pada tahun 1700-1800 (masuknya 
kelompok masyarakat beragama Islam di Tentena dari 
wilayah Selatan dan bagian Palu serta masuknya penduduk 
beragama Kristen berasal dari wilayah Sulawesi Utara); 

 
3. Peristiwa DII/ TII tahun 1950 yaitu masuknya kelompok 

masyarakat beragama Islam dari Sulawesi dan masuknya 
kelompok masyarakat beragama Kristen dari Toraja); 

 
4. Migrasi akibat konflik horizontal tahun 1998 (masuknya 

kelompok pengungsi beragama Kristen di Tentena yang 
berasal dari daerah “zona konflik Poso”); 

 
5. Migrasi penduduk pasca konflik Poso yang berlangsung 

tahun 2007 (kembalinya masyarakat beragama Islam dan 
masuknya kelompok beragama Islam dari luar Sulawesi 
untuk kembali beraktivitas seperti kondisi sebelumnya di 
Tentena). 

 

 

 

 

 


