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Pendahuluan 
 

 
Latar Belakang 

Tahun 1998 penulis bersekolah di SMA Negeri I Poso. Sekolah 

ini berlokasi kurang lebih 160 meter dari Lombugia atau berada di 

tengah wilayah Lombugia1) dan Lawanga. Di Lombugia, penulis 

menyewa kamar pada keluarga Papa Dian, marga Badilo,2) untuk 

ditempati selama menempuh pendidikan. Walaupun situasi kurang 

kondusif karena tahun 1998 awal memanasnya Poso, warga Kristen 

masih bisa keluar rumah sebab belum begitu parah. Perseteruan awal 

adalah perseteruan kelompok beragama Kristen dan beragama Islam, 

tetapi sifatnya personal karena perseteruan itu ialah perseteruan anak 

muda kemudian menjadi besar,3) diawali insiden saling melempar batu 

berlangsung tepat di perempatan terminal Poso, daerah perbatasan 

Lombugia.4 

Kondisi semakin memanas, sekitar pertengahan tahun 1999, di 

sini tidak lagi hanya sebatas penyerangan dengan cara melempar batu, 

tetapi sudah mengarah pada pengrusakan, pembunuhan (skala kecil) 

                                                 
1Lombugia merupakan tempat berlangsung perseteruan awal antara kelompok Kristen 
dan Islam (pusat konflik) yaitu insiden saling melempar batu. 
2Sebutan Papa yang dihubungkan dengan anak pertama misalnya Papa Dian ialah 
tradisi orang Poso untuk menyebut status seseorang yang sudah menikah dan telah 
memiliki anak pertama dalam keluarganya. 
3Kejadian-kejadian yang mengawali konflik Poso dapat dilihat pada laman 
http://mymhink.blogspot.com/2012/10/tragedi-poso.html  
4Pengaruh konflik besar mengakibatkan wilayah Lombugia yang dulunya padat 
penduduk, sekarang menjadi kota mati seperti video http://www.youtube.com/ 
watch?v=RxW6mGiBgrA&index=1&list=UUCraOWfFxex07itA6yfqzXA  
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dan pembakaran beberapa rumah warga Kristen di Poso. Melihat 

kondisi ini, penulis dan beberapa warga di Lombugia yang beragama 

Kristen, lari mengungsi ke arah gunung Bomboyo. Dari gunung inilah, 

penulis menyaksikan kota Poso seakan-akan seperti lautan api dengan 

asapnya yang hitam di udara. 

Penulis dan sebagian besar warga di Lombugia juga warga 

Kristen lainnya dari daerah lain, berkumpul di gunung Bomboyo 

kurang lebih 6 bulan. Penulis hanya membawa buku pelajaran, buku 

catatan pelajaran dan mengenakan baju seragam sekolah putih abu-

abu, sementara barang dan pakaian lainnya dibiarkan saja terbakar 

bersama rumah Papa Dian di Lombugia. Ada beberapa warga 

membawa stock makanan, baik yang sudah dimasak maupun belum 

dimasak. Kami pun berbagi makanan di tempat pengungsian. Kami juga 

diberi makan oleh penduduk lokal yang bermukim di sekitar gunung 

Bomboyo.  

Dari gunung Bomboyo, penulis menempuh perjalanan dari 

hutan ke hutan, hingga tembus di wilayah perbatasan desa Tagolu dan 

Silanca kemudian dievakuasi ke Tentena dengan menggunakan mobil 

Truck warna merah Toyota Dyna yang juga mengangkut korban tewas 

dan luka berat. Pasukan merah tiba di Tentena, mobil Truck itu 

berhenti di depan Gereja Moria – GKST. Penulis melihat sudah banyak 

orang mengelilingi mobil kami di halaman Gereja, dan sekitar jalan 

raya depan Gereja dipenuhi oleh warga yang memegang berbagai 

persen-jataan, baik senjata rakitan maupun penai atau parang.  

Di Tentena inilah penulis menyelesaikan pendidikan SMA 

pada SMA GKST 2 Tentena. Tahun 2000 ialah kenangan buruk yang 

tak terlupakan, terjadi pada hari pertama mengikuti ujian Evaluasi 

Belajar Tahap Akhir Nasional. Penulis dan teman SMA kala itu, 

terkejut dengan kelompok berpenampilan ninja dalam jumlah yang 

banyak memenuhi jembatan Pamona, jembatan lama yang bersejarah. 

Terjadi pengrusakan dan pembakaran di Tentena. Meski demikian, 

beberapa rumah warga Islam tidak dibakar dan Masjid tidak dibakar 

tetapi hanya dirusak dengan tulisan-tulisan berbau SARA. 
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Ketika Tentena bergejolak tahun 2000, diduga sebagai balasan 

terhadap situasi tahun 1998 sampai tahun 1999. Tentena berubah 

seketika layaknya markas besar pasukan karena telah menjadi pusat 

berkumpulnya sekelompok orang berpakaian ninja. Pasukan Kelelawar 

yang dipimpin oleh Tibo dan Dominggus, menggunakan simbol-simbol 

agama Kristen seperti Salib yang dibuat sendiri dan sepenggal kain 

berwarna merah yang diikat pada bagian atas kepala atau lengan 

tangan serta beberapa lagi di bagian perut. Selain simbol-simbol agama, 

pasukan Kelelawar memakai tali hutan dikenal dengan kongkoli dan 

masyarakat (non pasukan) sebagai simbol bahwa pengguna kongkoli 
bagian dari mereka. Pasukan Kelelawar ialah pasukan kelompok merah 

(Kristen) dimana anggotanya direkrut dari daerah tetangga sebagian 

lagi pemuda-pemuda di Tentena yang umumnya ialah para pengungsi 

asal Poso.5 

Tahun 2000, warga beragama Islam di Tentena dalam kondisi 

kurang kondusif. Hal ini dirasakan oleh Haji Dawi (Om Dawi) yang 

mengalami kejadian buruk di Tentena, ia dikejar oleh pasukan ber-

kostum ninja6) dan warga lain dalam kelompok tersebut (tidak berkos-

tum ninja) bersama-sama dengan Pasukan Kelelawar mengejar Om 
Dawi. Tak terhitung banyaknya pukulan dan luka-luka yang harus 

dialaminya. Beruntung Om Dawi bisa diselamatkan dengan 

menggunakan mobil kijang kapsul, milik warga Kristen. Sebelumnya 

polisi mengangkut dirinya dengan mobil truck polisi, tetapi tidak ber-

hasil karena dihadang oleh warga di daerah tetangga di Buyompondoli. 

Mobil kijang kapsul itu adalah milik seorang warga beragama Kristen 

di Tentena dan mobil inilah yang membawa Om Dawi keluar dari 

Tentena melalui desa Meko kemudian menuju ke Makassar. 

(Wawancara: 20 Desember 2010, 10 dan 17 Juni 2013). 

Insiden lain yang berlangsung tahun 2000 ialah pembunuhan 

seorang warga di Langgadopi, Kelurahan Sangele. Papa Debi Harun 

                                                 
5http://www.tempo.co/read/news/2002/08/12/05526555/Dua-Desa-Pengungsi-

Poso-Diserang 
6Pasukan berkostum ninja menggunakan pakaian berwarna hitam atau disebut 

dengan Pasukan Kelelawar yaitu pasukan radikal Kristen. 
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beragama Islam dan isterinya beragama Kristen dan beberapa tahun 

kemudian Mama Debi Harun meninggal akibat bom yang meledak di 

Pasar Sentral Tentena-I. Kejadian yang diawali keluarga Harun, 

berdampak pada tekanan psikologis adik Debi bernama Danny. 

Situasi yang kurang kondusif di Tentena sebagai impact dari 

konflik di Poso juga berdampak pada sikap beberapa warga lokal yang 

beragama Islam misalnya Mama Angki (Hj. Syamsia Malewa), keluarga 

Mama Ulan (Nursiah Abbas, apotik Tentena Farma), dan Papa Sape (H. 

Sammudin Waju). Mereka mengambil keputusan yang berat untuk 

meninggalkan Tentena. Mama Angki mengungsi ke Bada, wilayah 

bagian pedalaman dari Tentena, keluarga Mama Ulan mengungsi ke 

Poso juga Palu, dan Papa Sape mengungsi ke Poso serta ke wilayah lain 

seperti: di Palu, wilayah Parigi-Moutong, Sulawesi Selatan, Jakarta, 

Malang dan Riau (Wawancara: Mama Angki 7 Juli 2014, Papa Sape 8 

Juli 2014, Mama Ulan 11 Juli 2014). 

Tahun 2001 di Tentena terjadi pembakaran mobil bus Alugoro. 

Sopir mobil Alugoro, Suyono Kurnanto, bersama 16 penumpang 

lainnya dievakuasi ke kota Poso. Kedatangan 17 orang diduga pemicu 

penyerangan ke Desa Sepe-Silanca, Desa Batugencu, tempat pengungsi 

Kristen berlokasi di Kecamatan Lage. Penyerangan kedua desa disusul 

aksi menghanguskan ratusan rumah pengungsi yang berada di daerah 

itu sejak Desember 2001, kemudian memaksa para pengungsi pindah 

ke daerah tetangga, Desa Tagolu. Insiden ini terjadi beberapa jam 

setelah berakhirnya pertemuan Evaluasi Deklarasi Malino untuk Poso. 

Bom yang mengguncang Pasar Tentena, Poso, Sulteng, meledak 

hingga dua kali. Ledakan pertama terjadi pukul 08.00 WITA. Ledakan 

ini menghancurkan beberapa bangunan semi permanen di pasar yang 

tengah dipenuhi penjual dan pembeli. Beberapa orang berjatuhan 

dengan bersimbah darah. Tentu saja kepanikan tak terhindarkan. Jerit 

tangis penuh ketakutan dan ngeri menyelimuti orang-orang yang ada 

di pasar, sebagian sibuk menolong korban, sebagian lain berhamburan 

menyelamatkan diri. Belum lagi hilang rasa ngeri itu, tiba-tiba 

“duaaarrrr......” bom meledak pada pukul 08.30 WITA, dan meluluh-

lantakkan Pasar Tentena. Sebanyak 19 orang dinyatakan meninggal 
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dunia, dan 29 orang luka berat. Korban yang dilarikan ke RS GKST 

Tentena, terus bertambah. Ini merupakan bom terbesar yang meledak 

di Poso. Bom terakhir meledak di angkutan di depan Pasar Sentral Poso 

sekitar pukul 09.20 WITA pada 13 November 2004 atau sehari sebelum 

Idul Fitri.7 

Masyarakat Poso8) mempunyai latar belakang sejarah dan per-

adaban yang panjang di masa lampau yang bisa dilacak lewat warisan 

peninggalan kebudayaan Megalit. Secara kultural masyarakat Poso 

yang menggunakan bahasa Bare’e dalam komunikasi dan mengikat 

kekerabatan mereka dengan semboyan Sintuwu Maroso (persatuan 

mengikat). Mereka bertahan hingga pecah konflik sosial pada akhir 

1998 yang terus berlanjut dalam beberapa jilid bahkan hingga pasca-

perjanjian Malino tahun 2001. Demikian paparan Tim Pengkaji Politik 

Kesejahteraan untuk Poso (Anonim, 2010). 

Sepintas tentang Poso, terutama menyangkut konflik dan ke-

khasan umum masyarakat komunal yang terikat oleh pola kekerabatan 

yakni sintuwu maroso, dapat dikatakan bahwa salah satu pemicu 

konflik ialah sintuwu maroso sebagaimana yang dipaparkan oleh Pusat 

Penelitian Perdamaian dan Pengelolahan Konflik – Universitas 

Tadulako.9) Namun demikian, Poso memiliki keunikan tersendiri 

dimana Sintuwu Maroso juga sebagai perekat hubungan dengan kelom-

pok lain seperti hubungan kedekatan masyarakat Poso dan kerajaan 

Luwu yang beragama Islam, meski masyarakat Poso pada beberapa 

tahun kemudian telah memeluk agama Kristen. 

Akibat konflik di Poso, maka terbentuk segregasi wilayah 

besar-besaran sebagai implikasi konflik bernuansa etnis/ kedaerahan 

dan agama yang meningkat era reformasi 1998. Jika dikaitkan dengan 

                                                 
7http://news.detik.com/read/2005/05/28/104409/370160/10/bom-tentena-meledak-dua-
kali. Sebagai catatan, jumlah korban terus bertambah terdiri dari korban tewas 
sebanyak 28 orang dan korban luka berat diatas 100 orang, tangan kaki terpotong 
hancur. Sumber Informasi (Rechecking Data) : Ibu Ina, Staff Yayasan Kesehatan 
Masyarakat-Gereja Kristen Sulawesi Tengah. 
8 Sebutan masyarakat Poso disini tidak bermaksud untuk menjelaskan masyarakat 
dalam pengertian administratif, tetapi uraian yang menjelaskan konteks dari wilayah 
Poso sebagai wilayah kultur eks kerajaan Pamona. 
9Bagian ini berkaitan dengan sumber konflik Poso (Anonim, 2010:21) 
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komposisi penduduk dan akar konflik kemudian dibandingkan dengan 

wilayah Indonesia Barat, konflik di Indonesia Timur jauh lebih sering 

karena akibat keragaman suku di kawasan Indonesia Timur jauh lebih 

besar, yaitu sekitar 547 suku, sedangkan di kawasan Indonesia Barat 

berkisar 109 suku (Anonim, 2010).  

Keragaman sebagai salah satu akar masalah konflik sosial Poso 

menggambarkan hal ketidaksamaan dalam masyarakat yang menurut 

Laeyendecker (1983), bersumber dari perbedaan-perbedaan dalam 

bakat dan kecenderungan pembagian hak yang tidak merata, serta 

menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh dalam proses pemba-

gian kerja. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa konflik Poso ialah 

sesuatu yang diakibatkan ketika identitas dominan mendorong seke-

lompok orang untuk berusaha mencari kekuasaan dan disusul oleh 

dorongan mengamankan hal-hal terkait kepemilikan atau secara umum 

berkaitan dengan usaha mempertahankan identitas. 

Dampak konflik yang menyebabkan terbentuknya segmentasi 

wilayah berdasarkan latar belakang agama, tetapi tidak seluruhnya 

berlaku atau dialami sama seperti yang terjadi pada Papa Radi, keluarga 

Haji Hamid Taleba, keluarga Hj. Syamsia Malewa, Om Dawi, keluarga 

Mama Ulan, dan keluarga Papa Sape yang tinggal di Tentena sejak 

konflik Poso 1998 serta efek dari konflik Poso yang menggoncang 

tatanan sosial masyarakat Tentena. Ketika Tentena sulit dikendalikan 

pada tahun 2000-2001 (aksi pembalasan), sebagian mereka memilih 

untuk meninggalkan Tentena sementara waktu. Beberapa dari mereka 

tidak lagi memiliki rumah karena telah ikut terbakar, tetapi mereka 

tetap mengunjungi Tentena pada masa konflik. Asset kekayaan mereka 

baik tanah maupun rumah tidak diambil-alih masyarakat Tentena yang 

beragama Kristen, melainkan masyarakat Tentena berperan untuk 

menjaga asset kekayaan mereka. Selain itu, dokumentasi foto Sholat 

Jumat di Masjid Baitullah Tentena tetap berlangsung pada masa 

konflik. 
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Beberapa insiden pasca konflik antara lain penembakan 

misterius di Sepe,10) penembakan kantor MAPOLRES Poso, aksi bom 

bunuh diri di Poso, yang seluruhnya berlangsung di luar Tentena. Issu 

pemasang-an bom pada Gereja Moria GKST sebagaimana yang 

diceritakan Idris Laodo (Wawancara, 19 Juni 2013) sama sekali tidak 

mengganggu hubungan antar Kristen dan Islam di Tentena.11) Selain itu 

hal yang menarik bagi penulis ialah pertambahan penduduk dari luar 

Sulawesi Tengah. Mereka datang untuk membuka usaha di Tentena 

seperti Rocket Chicken dari Semarang serta masuknya 59 orang yang 

terdata penulis berasal dari Ciparay, Malang, Pasuruan, Garut, Cirebon, 

Tasikmalaya, Brebes, Bogor, Kediri dan Bojonegoro (Wawancara Amin 

Taiso, 18 Juni 2013). 

Fenomena tersebut diatas menarik untuk diteliti, bahwa 

Tentena memiliki keistimewaan tersendiri dan dapat dibedakan dari 

wilayah lain di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selain dari akibat 

konflik, perkembangan Tentena yang pesat jika dilihat dari masuknya 

penduduk yang berasal dari luar Tentena menjelaskan terjadinya 

pergeseran pusat aktivitas ekonomi yang semula berada di wilayah 

perkotaan kini bergeser ke wilayah pedesaan. Di sisi lain, kembalinya 

masyarakat Tentena yang beragama Islam kurang lebih 58 Kepala 

Keluarga,12) bertumbuhnya pusat-pusat aktivitas ekonomi dan hal-hal 

lainnya yang diamati selama penelitian mendorong peneliti  untuk 

memahami aspek dari harmonisasi sosial yang tercermin dalam 

hubungan masyarakat Islam dan Kristen di Tentena.  

Hal ini juga menjelaskan bahwa Tentena memiliki karakter 

berbeda dari daerah Poso (kota) yang memiliki ciri sama seperti 

mayoritas agama, baik Islam maupun Kristen. Ini tampak dari sikap 

masyarakat Tentena dalam menerima kelompok berbeda latar belakang 

                                                 
10Lihat pada laman http://www.youtube.com/watch?v=WH2NcsgeugE 
11Sebaliknya di Poso Kota., sejumlah peristiwa berkaitan sejumlah aksi teror yang 
ditanggapi serius oleh Densus 88 Anti Teror memunculkan reaksi tidak setujui dari 
masyarakat terhadap aksi Densus seperti gambaran kondisi Poso Kota. Lihat laman 
http://densus88at.blogspot.com/2012/10/densus-88-at-pelindung-koruptor.html 
12 Dalam data tercatat 32 Kepala Keluarga yang diambil dari jumlah keluarga aktif 
dalam kelompok pengajian pada Majelis Ta’alim Tentena. 

http://www.youtube.com/watch?v=WH2NcsgeugE
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agama dan situasi tersebut sangat berbeda dari wilayah lain yang 

umumnya terkesan menolak kehadiran kelompok Kristen atau 

kelompok Islam (dalam kapasitas sebagai minoritas agama menurut 

lokalitas) yang dilakukan oleh kelompok mayoritas agama di suatu 

wilayah. 

Hasil wawancara dengan Papa Sape, menyebutkan bahwa 

masya-rakat Tentena ialah orang yang baik dimana ketika Tentena 

bergejolak, masyarakat beragama Kristen-lah yang melindunginya 

meski rumah-nya terbakar pada tahun 2002 ketika kelompok 

masyarakat lain yang beragama Kristen membakar Pasar Sentral 

Tentena-I sehingga rumah-nya ikut terbakar.13) Papa Sape juga 

menceritakan bahwa saat menungsi di Poso, tahun 2002-2003 pada 

masa-masa penuh ketegangan, Beliau memberanikan diri untuk 

berkunjung ke Tentena. Papa Sape kemu-dian memutuskan untuk 

kembali ke Tentena sekitar tahun 2004 dan Beliau menetap pada 

rumah sahabatnya yang beragama Kristen di Kelurahan Sangele, 

sebelum membangun kembali rumahnya14) yang berdekatan dengan 

Pasar Sentral Tentena-I. Aktivitas kesehariannya dengan beberapa 

warga yang beragama Kristen tetap dijalankan seperti sebelum konflik, 

sawah di Palapa dan kebun Papa Sape di Tandolala yang berjumlah 

kurang lebih 3 hektar, tetap digarap pekerjanya dan Papa Sape tetap 

menerima hasil panen (Wawancara, 8 Juli 2014). 

Demikian juga dengan Haryanto, warga asal Solo, umur 28 

tahun beragama Islam, sudah menetap di Tentena tahun 2006 dan pada 

tahun 2014 merupakan kali ketiga Haryanto berkunjung di Tentena. 

Haryanto ialah pedagang kembang gula yang ikut bersama dengan 

rombongan pedagang “Pasar Malam” yang sering menggelar kegiatan 

“komedi putar” dan layanan bisnis hiburan masyarakat. Haryanto tidak 

memiliki uang yang cukup untuk menyewa tempat beristirahat 

sehingga ia tidur di atas gerobaknya. Sesekali Haryanto ditawari 

masyarakat untuk beristerahat di rumah mereka, tetapi Haryanto 

                                                 
13 Bukan dibakar. 
14Dalam wawancara disebutkan bahwa pemerintah pusat yang membantu Papa Sape 
membangun rumahnya.  
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sering memilih untuk beristirahat di atas gerobaknya sendiri. Menurut 

Haryanto, masyarakat Tentena sangat baik meski Ia sendiri cemas 

terhadap sesuatu hal yang tidak diinginkan dapat saja dialaminya. 

Meskipun demikian sampai sekarang Haryanto tidak mengalami hal 

tersebut (Wawancara, 7 Juli 2014). 

Di wilayah lain, pasca konflik Poso seperti di Lombugia15) atau 

umumnya di Kecamatan Poso Kota dengan jumlah persentase pendu-

duk Islam 98,48% dan Kristen 1,12%, Kecamatan Poso Kota Selatan 

persentase Islam 17,27% dan Kristen 80,90%, serta Kecamatan Poso 

Kota Utara dengan persentase Islam 83,71% dan Kristen 14,27%, serta 

Kecamatan Lage dengan persentase penduduk beragama Islam 26,77% 

dan penduduk Kristen 72,85%. Mereka sulit untuk bersatu lagi 

(Anonim, 2012). 

Selain itu, masyarakat di Poso atau sekitaran wilayah eks-pusat 

konflik yang terjadi di kota Poso belum memperoleh jaminan atau 

berada pada ketidakpastian hidup untuk memperoleh jaminan rasa 

aman seperti tampak pada situasi sosial pasca konflik Poso di lima 

wilayah Kecamatan yaitu (1). Sebagian kecil wilayah Kecamatan Poso 

Pesisir, (2). Sebagian besar wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara, (3). 

Sebagian kecil wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan, (4). Sebagian 

kecil Kecamatan Lore Utara dan (5). Sebagian kecil wilayah Kecamatan 

Lore Timur bahwa kelima wilayah tersebut ialah wilayah yang dikuasai 

kelompok teroris. 

Insiden berkaitan dengan situasi pada kelima wilayah itu 

adalah (1). Aksi bom bunuh diri di depan pos jaga polisi, (2). Aksi 

perlawanan masyarakat dari peristiwa penembakan Kholik,16) (3). 

Korban tewas akibat senjata tajam dan tertembak, Dolfi Alipa alias 

Tommy Alipa dan Herry serta Aditya Tetembu,17) (4). Berbagai 

peristiwa terkait masuknya ISIS di Poso antara lain penangkapan 4 

                                                 
15http://www.youtube.com/watch?v=RxW6mGiBgrA&index=1&list=UUCraOWfFxex0
7itA6yfqzXA 
16 http://m.inilah.com/news/detail/1922861/masyarakat-tolak-terduga-teroris-dibawa-

ke-poso 
17 http://city.seruu.com/read/2015/01/17/240409/kapolda-sulteng-tiga-warga-poso-

yang-tewas-karena-aksi-terorisme 
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warga Turki bersama tiga warga Sulawesi Tengah sebagai anggota 

kelompok teroris Abu Wardah alias Santoso. Kejadian tersebut 

berlangsung di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.18 

Akibat dari situasi tersebut banyak warga desa yang beragama 

Kristen tidak dapat menjalankan aktifitas ekonomi sehari-hari seperti 

berkebun dan bertani, sementara warga desa yang beragama Islam 

leluasa menjalankan aktifitas berkebun juga bertani. Situasi ini menjadi 

pokok masalah sosial terbesar pasca konflik Poso pada kurang lebih 11 

(sebelas) wilayah desa meliputi (1). Tangkura, (2). Patiwunga, (3). 

Betalemba, (4). Pinedapa, (5). Taunca, (6). Sautu, (7). Tambarana, (8). 

Kawende, (9). Masani, (10). Kilo Trans dan (11). Pantango Lemba.19 

Kesebelas wilayah yang disebutkan ialah wilayah terkuasai teroris ISIS 

yang kecenderungannya berafiliasi dengan kelompok teroris Santoso di 

Poso dan warga Kristen dari kesebelas wilayah (desa) tersebut tidak 

leluasa menjalankan aktifitas sehari-harinya untuk memenuhi kebutu-

han hidup, sehingga sejak Januari 2015 sampai sekarang (Maret 2015) 

diberikan bantuan.20 

Berbeda dari wilayah lainnya di Kabupaten Poso, Tentena 

sebagai daerah basis Kekristenan dan pusat Sinode Gereja Kristen 

Sulawesi Tengah (GKST), dapat dijumpai orang Tentena beragama 

Islam bertahan dalam kurun waktu tertentu di masa konflik, dan tidak 

dapat dipungkiri bahwa orang Tentena memegang peranan dalam 

perdamaian Poso. Bahkan dalam perkembangannya, Tentena masa 

pasca konflik Poso menjadi wilayah yang sangat terbuka bagi kelom-

pok mana saja dan merupakan salah satu wilayah tujuan penduduk dari 

luar pulau Sulawesi untuk menjalankan aktivitas ekonominya.  

 

                                                 
18http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140914_penangkapan_ter

duga_anggota_isis_palu 
19 Hasil Wawancara via telepon dengan salah satu intelijen polisi dan pihak TNI yang 

menangani masalah teroris pasca konflik Poso. Salatiga – Poso, 16 Maret 2015. 
20 http://www.voaindonesia.com/content/pangdam-vii-wirabuana-teroris-di-poso-

harus-segera-diberantas/2628217.html atau informasi yang sama terdapat pada laman 

http://www.beritasatu.com/nasional/247613-diintai-teroris-warga-poso-pesisir-

terancam-kelaparan.html 
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Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pikir Penelitian 
 
 

Masyarakat Tentena beragama Islam bertahan cukup lama 

sebelum memutuskan untuk keluar bermigrasi sementara di wilayah 

yang aman bagi mereka, terkecuali keluarga Hamid Taleba dan masih 

berlangsungnya Sholat Jumat 22 Juli 2005 dimana salah satu Jama’ah 

bernama Idris Laodo ikut Sholat berjamaah di Masjid Tentena21) dan 

Sholat berjamaah pada 10 Februari 2006. Hubungan harmonis 

kelompok masyarakat Islam dan Kristen juga ditampakkan pada 

struktur kepanitiaan pembangunan Masjid Jami’ Baitullah di Tentena 

dimana kepanitiaannya tidak hanya berasal dari kelompok Islam tetapi 

juga dari kelompok Kristen baik secara lembaga yaitu penempatan 

pejabat di lingkungan Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah maupun 

secara personal. 

Hubungan emosional yang kuat antara orang Pamona dan Datu 
Luwu di Sulawesi Selatan, tak terlepas dari cara orang Pamona 

mengaktualisasikan religiusitasnya berkaitan dengan agama Lamoa, 

agama asli orang Pamona. Hubungan harmonis yang sudah lama 

                                                 
21Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa informan kunci antara lain 

Mustamin Hi. R. Tima (Imam di Masjid Jami’ Baitullah), Idrus Laodo anak dan cucu 
dari Hamid Taleba. 
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terpelihara sebelum orang Pamona mengenal agama Kristen merupa-

kan hal menarik lainnya untuk dilihat guna menjelaskan aspek-aspek 

yang mendasar hubungan antara masyarakat Kristen dan masyarakat 

Islam di Tentena sebagai salah satu wilayah eks kerajaan Pamona. 

Kasus lainnya ialah kembalinya masyarakat beragama Islam 

dan hadirnya masyarakat beragama Islam dari luar Sulawesi untuk 

membuka berbagai usaha di Tentena, menjelaskan bahwa “hubungan 

awal” mampu membentuk serta memelihara hubungan yang bersifat 

inklusif. Hubungan harmonis yang terpelihara dengan baik, tidak dapat 

dipengaruhi oleh tekanan-tekanan berupa kejadian beberapa aksi 

terror masa pasca konflik Poso, antara lain insiden “petrus” (penembak 

misterius) di desa Sepe bulan Agustus 2012, fenomena Bom Bunuh Diri 

di Markas Kepolisian Resort Poso bulan Juni 2013 atau sebelum dua 

kejadian tersebut berlangsung antara lain yakni issu pemasangan bom 

di gereja Moria serta insiden sebelumnya peledakan pasar Tentena pada 

28 Mei 2005, sama sekali tidak berpengaruh negatif terhadap eksistensi 

orang Tentena yang beragama Islam. Justru sebaliknya, orang Tentena 

yang beragama Kristen melin-dungi sesamanya yang beragama Islam.  

Berdasarkan pemikiran ini, hubungan harmonis yang 

ditentukan oleh pola kekerabatan yang mengikat individu satu dan 

individu lain juga berfungsi sebagai perekat hubungan antar kelompok 

berbeda latarbelakang. Lain halnya dengan institusi sosial, berbeda dari 

asimi-lasi dimana letak perbedaannya pada proses pelembagaan 

seseorang yang memiliki identitas atau karakter yang dapat diterima 

oleh dua kelompok sekaligus. Kapasitas individu itu lebih ditempatkan 

sebagai aktor yang berperan atau berpengaruh besar dalam 

memperkuat serta menjaga hubungan terbuka (inklusif) tetap terjaga 

sekaligus simbol atau pertanda bahwa situasi di suatu wilayah dapat 

terjaga dengan baik. 

Selain dari pola kekerabatan yang kuat sebagai perekat 

hubungan dalam masyarakat, perekat lainnya berasal dari pengaruh 

hubungan ketergantungan bersifat resiprositas atau timbal balik dan 

pengalaman-pengalaman tertentu yang dirasakan sangat penting seba-
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gai bagian dari pengalaman hidup ketika mengenal seseorang atau 

hidup berdampingan satu dengan lainnya. 

 

Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan penelitian adalah 

bagaimana hubungan pada masyarakat Islam dan Kristen di Tentena, 

pasca konflik? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya ialah melihat hubungan 

masyarakat Islam dan Kristen di Tentena kemudian meletakkannya 

sebagai unit terpenting dalam studi pembangunan untuk memahami 

pentingnya harmonisasi sosial. Usaha ini ditempuh pada usaha-usaha 

menggam-barkan hubungan masyarakat Islam dan masyarakat Kristen 

pasca konflik dan bagaimana masyarakat Tentena dapat kembali 

memiliki relasi sosial yang saling membantu baik dalam bidang sosial 

dan ekonomi. 

 

Kajian Hubungan dalam Masyarakat 

Sehubungan dengan hubungan dalam masyarakat, Ricklefs 

(2008) memposisikan Indonesia dari aspek sosio-historis sebagai daerah 

terbuka yang ditandai oleh sikap keterbukaan orang pribumi terhadap 

orang non pribumi. Kehadiran orang non pribumi di Indonesia 

terdorong kepentingan ekonomi dan dorongan menginkulturasikan 

orang pribumi melalui agamanisasi seperti agama Islam dan Kristen. 

Meski dalam praktiknya, dominasi ekonomi politik dan integritas 

ekonomi politik pihak Eropa yang digambarkan pada pembentukan 

perseroan tergabung dalam Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau 

dikenal dengan Vereenig de Oost Indische Compagnie disingkat VOC 
berdam-pak pada timbulnya segmentasi sosial dan perseteruan-

perseteruan dalam masyarakat, masih bisa menjelaskan bahwa 

Indonesia ialah negara terbuka bagi orang non pribumi. 
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Berkaitan dengan Ricklefs, pandangannya tidak benar sepenuh-

nya sebab hal ini berbeda dari Subagya (1981) karena tidak melakukan 

generalisasi “keterbukaan terhadap kehadiran orang non pribumi di 

Indonesia” sebagai gambaran ciri masyarakat terbuka. Subagya lebih 

melihat dari sifat kepribadian bangsa Indonesia yaitu bersifat sinkronis 

dan diakronis. Kepribadian sinkronis belum merupakan kepribadian 

kesatuan dimana sebagian masyarakat suku memiliki keterikatan 

berupa kesadaran identitas kesukuan, sedangkan kepribadian diakronis 

bahwa karakter sosial masyarakat sangat ditentukan oleh kepribadian 

tertentu yang menguasai suatu zaman. Sehingga dikenal lima tipe 

manusia Indonesia, yaitu: manusia magis, manusia mistis, manusia 

feodal, manusia pelayan dan manusia pencari pola hidup baru. Lebih 

lanjut, tipe manusia magis, manusia mistis, manusia feodal dan manusia 

pelayan bersifat introvert, retrospektif dan berstatus quo serta hanya 

mempertahankan kelangsungan penderitaan, sementara tipe “manusia 

pencari pola hidup baru” adalah manusia ideal yang bertekad mengu-

bah nasibnya serta nasib orang lain. 

Alasan utama Ricklefs dalam memandang hubungan masya-

rakat Indonesia terkait keterbukaannya dengan “orang luar” bertujuan 

memahami Indonesia sebagai negara demokrasi serta memperkuat 

gambaran sejarah Indonesia moderen. Sedangkan Subagya lebih 

menekankan aspek-aspek kebudayaan dan dinamika kebudayaan 

Indonesia dari masa ke masa untuk menjelaskan kepribadian bangsa 

sekaligus menempatkan secara spesifik suatu hubungan yang terletak 

pada pengaruh dari nilai yang bersifat mengikat serta berpengaruh 

terhadap hubungan antar sesama. Pengaruh nilai-nilai budaya tampak 

pada sejumlah upacara atau ritus-ritus kemudian dipahami sebagai 

saluran keselamatan berisi sejumlah pedoman hidup yang harus ditaati 

untuk mempertahankan hubungan harmonis antar sesama dan alam. 

Artinya, kehidupan manusia ialah mencari Tuhan dan menyembahnya 

sebagai tujuan akhir memperoleh keselamatan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya, kehi-

dupan moderen berpengaruh besar pada pandangan manusia, hubung-

an dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam. Alam tidak lagi 
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dipandang sebagai kesakralan unit-unit tetapi sebatas dipahami sebagai 

sarana kebutuhan hidup baik permukaan tanah, dunia flora dan fauna, 

iklim atau gambaran fisik dari alam tersebut (Sayogyo, 1982). Alam 

kemudian dikelola oleh manusia dan alam sendiri membentuk perilaku 

masyarakat yang menempatinya. Demikian juga sejumlah pranata, 

pengetahuan, teknologi praktis yang tumbuh dan berkembang bersifat 

mengikat dan terikat, cara berburu, memasang perangkap, cara-cara 

mengobati jenis menyakit dan sikap manusia ketika menjalin hubung-

an dengan sesamanya. 

Martin dan Nakayana (2007) memandang bahwa hubungan 

umumnya dapat dilihat dari identitas kelompok berdasarkan agama, 

kelas, kebangsaan dan etnis. Artinya suatu hubungan antar masyarakat 

dapat diklasifikasikan menurut identitas tertentu seperti hubungan 

antarkelas, hubungan antarbangsa dan hubungan antaretnis. Berkaitan 

identitas dari suatu hubungan, Martin dan Nakayana menjelaskan hal 

penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi 

trans-nasional pada lingkungan sosial mayoritas, sehingga gambaran 

mengenai hubungan berbasis pada identitas kelompok mayoritas ialah 

proses penyesuaian perilaku sosial di lingkungan ekonomi sebagai 

bagian dari proses adaptasi perilaku perusahaan. Pandangan Martin dan 

Nakayana memiliki kontribusi untuk memahami tipe hubungan in-
group sebagai titik dasar pemahaman karakter masyarakat inkultural 

yaitu kelompok sosial dalam hubungannya yang terintegrasi pada 

sistem nilai yang bersifat terikat dan mengikat sesuai dengan identitas 

kelompok mayoritas di suatu wilayah. 

Berbeda dengan Suryo, Soedarsono dan Soekiman (1985) yang 

memandang bahwa pengaruh ekonomi industri berimplikasi pada 

hadirnya modernisasi sehingga efeknya ialah perubahan hubungan 

pada masyarakat seperti regiditas struktur sosial tradisional di desa dan 

kecenderungan desa menjadi tidak terikat dengan komunalitasnya. 

Ekonomi uang mampu mengubah suatu hubungan kontrak yang 

semula didasarkan pada ikatan komunalitas menjadi ikatan komersil 

serta pergeseran-pergeseran karakter di pedesaan yang semula identik 

dengan aktivitas pertanian bergeser ke orientasi non pertanian. 
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Gertz (1960) memandang masyarakat Jawa dikelompokkan 

menjadi tiga gambaran kondisi sosial yaitu santri, priyayi dan abangan. 

Gertz (1960) menemukan bahwa kelas dalam masyarakat Jawa tidak 

selamanya ditentukan oleh status ekonomi individu atau latarbelakang 

ekonomi keluarganya, namun mengarah ke latarbelakang pekerjaan, 

pendidikan dan spiritual. Dalam kedudukan ini, seorang abangan bisa 

menjadi priyayi seperti contoh pada ngenger memberikan peluang 

abangan menjadi priyayi. Ngenger adalah gambaran hubungan pada 

kelompok masyarakat abangan dengan orang yang telah sukses. 

Individu-individu Jawa yang ingin merintis kesuksesan untuk menjadi 

seorang priyayi, maka individu tersebut akan menjalin hubungan dan 

menyerahkan hidupnya kepada Bendoro. Hubungan abangan dengan 

Bendoro dapat disimpulkan sama seperti hubungan antar patron-klien 

yang bersifat resiprositas dimana seorang Bendoro berperan mengubah 

kedudukan seorang abangan didasarkan penilaian Bendoro terhadap 

loyalitas, ketekunan dan kerja keras dari abangan. Hal ini serupa dari 

temuan Kruyt (2008) yang menjelaskan bahwa To Pebato berbeda dari 

To Lage dalam masyarakat suku Pamona, To Lage memiliki budak 

sehingga cenderung mereka angkuh sedangkan To Pebato lebih 

merata. 

Hubungan dalam masyarakat Jawa pada beberapa kajian 

lainnya digambarkan Suseno (1985), Jay dan Kayam. Suseno (1985) 

bahwa masyarakat Jawa sangat menaruh perhatian pada usaha-usaha 

menjaga serta mempertahankan kerukunan dan keharmonisan baik 

internal keluarga maupun hubungan dalam masyarakat dimana pola 

etika menjadi tata setiap hubungan. Jay (1969) mengupas lebih spesifik 

tentang hubungan masyarakat dalam perilaku sosial budaya Jawa yang 

tampak pada hubungan kekerabatan dimana basis utamanya terletak 

pada hubungan bilateral dari garis keturunan inti kemudian mereka 

berkumpul. Sedangkan Hubungan ketetanggaan dan pertemanan lebih 

menekankan aspek lokalitas dan ketergantungan pada kehidupan 

ekonomi sehari-hari kemudian seluruh elemen terintegrasi pada pola 

organisasi sosial.  
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Sementara itu, Kayam (2003) menguraikan relasi hubungan 

antar priyayi dan wong cilik bersifat timbal balik dimana pola keke-

rabatan menjadi aspek perekat hubungan. Gambaran ini tampak pada 

tokoh novel dalam cerita Ndoro Seten dengan Atmokasan. Atmokasan 

ialah petani dari kelas wong cilik yang bekerja mengolah pertanian 

pada Bendoro. Kemudian Ndoro Seten dan Atmokasan menjadi akrab. 

Ndoro memberikan hadiah berupa tanah untuk Atmokasan, pemberian 

hadiah oleh Ndoro Seten berimplikasi pada perubahan kedudukan dan 

pola dari suatu hubungan yang semula hanya sebatas mitra kerja 

menjadi hubungan yang basisnya kekerabatan. 

Sehubungan dengan Gertz dan Kayam, Jay (1969) memandang 

bahwa masyarakat Jawa di pedesaan memiliki jaminan kelangsungan 

hidup keluarganya seperti kepemilikan lahan pertanian atau sawah 

sebagai salah satu status ekonomi individu bersangkutan. Sawah yang 

dimiliki oleh individu selain berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 

hidup juga menempatkan individu itu berada pada kategori “mapan”. 

Ketika individu lain melihat kedudukan individu yang telah “mapan” 

dan kemudian membuat atau menjalin relasi, maka hubungan antara 

wong cilik dan bendoro dalam paparan itu ialah hubungan moral. 

Lebih lanjut, Jay (1969) dalam proyek Modjokuto yang dilaku-

kan bersama Gertz, menguraikan beberapa hal mendasar dari pola 

hubungan pada masyarakat Jawa antara lain kapasitas pedesaan 

Modjokuto sebagai daerah pertanian yang makmur dan kasus-kasus di 

balik perselisihan antara Santri-Abangan terdiri dari beberapa sketsa 

hubungan berpola:  

(1) Perselisihan Santri-Abangan di wilayah pedesaan Jawa 
diakibatkan oleh muatan politis dan insiden pembantaian 
Madiun. Kedua insiden akhirnya mendorong setiap kelom-
pok memperebutkan kekuasaan; (2) Mesin politik dan penga-
ruh ekonomi industri, berpengaruh pada hal substansial dari 
suatu lembaga ekonomi dalam perspektif kebudayaan Jawa 
yaitu terintegrasinya tiga elemen besar seperti “desa” mewa-
kili sejumlah tata sosial ekonomi secara kolektif – sumber 
pendapatan utama pertanian masyarakat, “pasar sebagai 
media perpanjangan tangan klas pemilik modal yang 
umumnya berasal dari kalangan masyarakat kota dengan 
tekanan kegiatan ekonomi pada komoditas di pedesaan, per-
politikan berisi sejumlah birokrasi baru – lembaga ekonomi 
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besar yang arus utamanya ialah mengumpulkan potensi 
untuk menyelenggarakan pembangunan sebagai warisan 
yang disempurnakan pasca penjajahan kolonial; (3) Wilayah 
Jawa umumnya dipaksakan untuk ditarik menjadi bagian dari 
kepemilikan umum bersifat terbuka dimana seluruh sumber-
sumbernya juga terbuka untuk dimiliki.  

Hal ini menjelaskan pengaruh ekonomi industri sangat kuat di 

Modjokuto dimana mampu mengubah hubungan yang semula komunal 

menjadi lebih kapitalis. Gambaran karakter hubungan dalam hal 

pemikiran Gertz dan Jay ditampakkan pada penelitian Debora (2009) 

ketika menyoroti pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat 

bahwa struktur organisasi sosial tersebut dibangun melalui proses 

pengintegrasian kelompok-kelompok sosial lokal ke struktur hierarki 

moderen yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang 

ada, khususnya hubungan berpola dapat digunakan membangun 

wilayah serta bagian dari proses pemenuhan kebutuhan internal 

masyarakat. 

Azra (2010) menggunakan istilah “Islam Indonesia” untuk 

menjelaskan beberapa alasan sederhana. Kaum muslimin di Indonesia 

mengimani rukun Islam yang sama dan menjalankan ibadah yang 

sama, namum dalam pengejawantahan kehidupan sosial budaya 

islaminya memiliki distingsi tersendiri yang tidak ditemukan di tempat 

lain di Dunia Muslim. Selanjutnya, insiden 9/11 di Amerika Serikat 

telah memposisikan kaum muslimin dan Islam sebagai “terdakwa” 

dalam aksi-aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan individu dan 

kelompok muslim tertentu. Padahal jelas Islam mengecam kekerasan 

apalagi terorisme, maka itu tidak bisa diidentikkan dengan Islam dan 

muslim secara keseluruhan. Islam Indonesia berbeda dari Islam 

lainnya, Islam Indonesia sebagai suatu entitas washatiyyah. Salah satu 

aktuali-sasi penting washatiyyah di Indonesia terlihat dalam watak 

Negara Indonesia yang diproklmasikan pada 17 Agustus 1945. Para 

pendiri dari berbagai kalangan nasionalis dan Islam akhirnya 

bersepakat menjadi-kan Indonesia bukan sebagai negara sekuler 

sekaligus juga bukan negara agama berdasarkan Islam. Washatiyyah ini 

terpatri dalam Pancasila sebagai kalimatun sawa, prinsip-prinsip yang 
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sama atau common platform di antara anak bangsa yang majemuk 

dalam berbagai aspek kehidupan mereka. 

Nubowo (2010) menggambarkan kekhasan dari Islam konteks 

lokal dari beberapa kawasan yang diulasnya. Karakter muslim di 

kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah yang cenderung radikal tidak 

terlepas dari tradisi masyarakat setempat yang sarat tribalisme dan 

patriarki. Sedangkan muslim di kawasan Asia Tenggara yang 

cenderung moderat, toleran dan ramah, tidak terlepas dari konteks 

sejarah lokal yang melatarinya. Kawasan Asia Tenggara, khususnya 

Indonesia dan Malaysia, dikenal sebagai meltingpot berbagai kebuda-

yaan dan peradaban dunia yang turut membentuk karakter muslim 

yang lebih toleran, terbuka, tidak hegemonik, moderat, adaptif dan 

ramah daripada muslim di Timur Tengah atau Afrika Utara. 

Studi hubungan juga dilakukan oleh Yulianto (2011) tentang 

masyarakat Bali di Lampung. Yulianto menguraikan bahwa Bali 

memiliki keunikan tersendiri yaitu mampu mempertahankan 

kebudayaan di luar dari lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya 

ikatan antara tanah kelahirannya dan sejumlah nilai sosial budaya yang 

telah tertanam melalui sosialisasi awal di internal keluarga masing-

masing. Yulianto juga menggambarkan bahwa “Kebalian” di Lampung 

mampu melahirkan perilaku-perilaku terbuka ketika berelasi dengan 

kelompok luar. 

Xie (2013) tentang hubungan antara orang Kristen dan Islam 

dalam masyarakat sipil,22) riset ini dilakukan pada dua wilayah yaitu 

Sukabumi dan Bandung. Penelitian ini dilakukan di tempat yang tidak 

atau jarang mengalami konflik, sehingga hubungan yang diteliti dalam 

situasi normal. Berkaitan dengan hubungan antara orang Kristen dan 

Islam, Xie menyebutkan bahwa orang Kristen memiliki perilaku 

inklusif lebih tinggi dibandingkan orang Islam sebab secara kuantitas 

orang Kristen jumlahnya sedikit sehingga “terpaksa” berinteraksi 

dengan orang Islam. Selanjutnya disebutkan bahwa kondisi ini tidak 

berlaku secara absolut, melainkan relatif karena hubungan antar dua 

                                                 
22http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-01-17.pdf 
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kelompok sangat ditentukan oleh pekerjaan. Sehingga disimpulkan, 

meskipun individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas 

belum tentu cakap dalam berelasi dengan kelompok lain yang berbeda 

latar belakang dari dirinya atau berkaitan dengan identitasnya. Xie 

menyimpulkan bahwa trust menjadi dasar dari pengikat hubungan 

harmonis, selain dari sikap dan perilaku. 

Menuju Ambon, Soumokil (2011) menyoroti hubungan antar 

masyarakat untuk menjelaskan proses reintegrasi sosial pasca konflik 

Maluku. Soumokil melihat proses reintegrasi sosial di dua pulau yaitu 

pulau Saparua dan pulau Ambon, serta wilayah kota Ambon yang 

mengalami perubahan bentuk hubungan yang semula inklusif menjadi 

hubungan ekslusif disusul oleh pembentukan segregasi wilayah akibat 

konflik. Segregasi wilayah mendorong terbentuknya pelabelan wilayah 

yaitu proses “pengentalan” identitas kelompok yang dominan di 

wilayah tertentu dengan sebutan Katorang dan Dorang. Proses 

reintegrasi sosial yang dimaksudnya ialah lebih kepada pendayagunaan 

potensi-potensi sosial antara lain gandong, kekerabatan dan pela 

sebagai adhesi sosial pasca konflik Maluku. 

Gobée (2007) tentang kolonialisasi Belanda di Poso, buku ini 

menceritakan sejarah masyarakat Poso pada masa pemantapan kekua-

saan Militer Belanda di Poso tahun 1906. Masa itu, diumumkan bahwa 

daratan Pamona berada di bawah perlindungan Ratu Belanda. Pengu-

muman ini sekaligus tanda berakhirnya hubungan otoritas tradisional 

kerajaan Datu Luwu di Poso sehingga masyarakat Pamona menunggu 

reaksi dari perwakilan Datu Luwu. Dalam beberapa seri pertemuan di 

antara para pemimpin klan di Poso mengenai masa depan mereka 

bersama penguasa yang baru, terdapat semangat untuk merdeka dari 

Luwu. To Ondu dan To Bancu menyatakan diri "netral" dari koloni-

alisasi belanda. To Lage dan beberapa desa di utara To Pebato di sisi 

lain menerima kekuasaan Belanda. Sementara desa sebelah selatan To 

Pebato, bersama sama dengan To wingke Mposo dan To Lamusa 

(Kerajaan Lamusa sebagai perwakilan Luwu di Pamona), tidak mene-

rima kekuasaan Belanda, mereka mengorganisir dan memimpin perla-

wanan bersenjata melawan tentara kolonial. 
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Perlawanan yang paling besar dilakukan oleh To Pebato 

dimana mampu mengorganisir beberapa desa kunci untuk melawan 

Belanda. Tetapi karena keterbatasan teknologi persenjataan dan 

perbedaan persenjataan yang dimiliki To Pebato, maka Belanda dapat 

menaklukkan hanya dengan beberapa jam pertempuran. Jumlah To 

Pebato yang tewas adalah 39 orang dan 50 orang ditawan dalam per-

tempuran dengan Belanda. Dalam catatan Belanda terdapat beberapa 

pimpinan Pamona yang bersikap melawan atau tidak kooperatif ialah: 

(1) Ta Rame, meski menerima misi misionaris Belanda di Poso, tetapi 

tahun 1906 ia berubah pikiran dan mulai melakukan perlawanan. 

Selama 3 (tahun) Ta Rame memimpin masyarakat Pamona melawan 

pasukan bersenjata Letnan Voskuil. Berdasarkan catatan Belanda, 

hanya berkat campur tangan Hofman (yang membaptis Papa I Wunte) 

maka Ta Rame akhirnya menyerah. Tetapi setelah menyerah Ta Rame 

tetap menolak bekerjasama dengan Belanda, termasuk menolak 

jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Belanda. Di samping itu 

Ta Rame tetap setia dengan adatnya dan berkedudukan di desa Banano; 

(2) Ta batoki, selama tiga tahun setelah 1906, memimpin perang 

Gerilya melawan Belanda. Beliau mendapatkan bantuan dari Datu 

Luwu dalam menjalankan peperangannya. Akhirnya perlawanan sela-

ma tiga tahun melawan Belanda, Ta batoki ditangkap dan meninggal 

karena tubercolosis di Penjara. 

Masyarakat Poso mempunyai latarbelakang sejarah dan per-

adaban yang panjang di masa lampau yang bisa dilacak lewat warisan 

peninggalan kebudayaan megalit. Secara kultural masyarakat Poso 

yang menggunakan bahasa Bare’e dalam komunikasi dan mengikat 

kekerabatan mereka dengan semboyan sintuwu maroso (persatuan 

mengikat) yang bertahan hingga pecahnya konflik sosial pada akhir 

1998 yang terus berlanjut dalam beberapa jilid bahkan hingga pasca-

perjanjian Malino tahun 2001. Demikian paparan Tim Pengkaji Politik 

Kesejahteraan untuk Poso (Anonim, 2010). 

Berkaitan dengan Poso terutama sepintas menyangkut konflik 

dan kekhasan umum masyarakat komunal yang terikat ciri khas 

kekerabatan atau ciri kolektifitas hubungan yakni sintuwu maroso, 
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maka dapat dikatakan bahwa salah satu pemicu konflik ialah sintuwu 
maroso sebagaimana yang dipaparkan oleh Pusat Penelitian 

Perdamaian dan Pengelolaan Konflik – Universitas Tadulako (Anonim, 

2010). Poso memiliki keunikan tersendiri dimana sintuwu maroso juga 

sebagai perekat hubungan dengan kelompok lain seperti hubungan 

kedekatan masyarakat Poso dan kerajaan Luwu yang beragama Islam, 

meski masyarakat Poso pada beberapa tahun kemudian telah memeluk 

agama Kristen. 

Konflik yang terjadi di Poso menimbulkan segregasi wilayah 

besar-besaran sebagai implikasi konflik bernuansa etnis/kedaerahan 

dan agama yang meningkat pada era reformasi 1998 selain dari 

banyaknya masyarakat yang tewas. Dibandingkan dengan wilayah 

Indonesia Barat, konflik di Indonesia Timur jauh lebih sering karena 

akibat keragaman suku di kawasan Indonesia Timur jauh lebih besar 

(berjumlah 547 suku) daripada keragaman di kawasan Indonesia Barat 

(berjumlah 109 suku). Keragaman sebagai salah satu akar masalah 

konflik Poso menggambarkan hal ketidaksamaan dalam masyarakat 

menurut Laeyendecker ialah akar masalah konflik sosial bersumber 

dari perbedaan-perbedaan dalam bakat dan kecenderungan pembagian 

hak yang tidak merata serta menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang 

diperoleh dalam proses pembagian kerja. Sehubungan Laeyendecker, 

konflik Poso ialah sesuatu yang diakibatkan ketika identitas dominan 

mendorong sekelompok orang untuk berusaha mencari kekuasaan dan 

disusul oleh dorongan mengamankan hal-hal terkait kepemilikan. 

Demikian ulasan Tim Pengkaji Politik Kesejahteraan (2010) dan 

Laeyendecker (1983). 

Tampake (2014) melakukan penelitian di desa Kele’i 

sehubungan dengan studi sosiologi agama yang mengangkat mistisisme. 

Kele’i merupakan daerah tetangga Tentena dan wilayah ini berada 

diatas Tentena. Problematika historis hubungan Kristen dan Islam di 

Poso diulas sangat baik terutama menyangkut perihal pergolakan Darul 

Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Bukti-bukti sejarah yang di-

utarakan secara tidak langsung menempatkan suatu pandangan bahwa 
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benar wilayah Poso23) dijadikan tempat dari uji kekuatan kelompok 

radikal.  

Tampake (2014:124) juga mengangkat profil tokoh DI/TII, 

Abdul Qahar Mudzakkar, seorang patriot kemudian beralih ke 

pemberontak dengan tujuan ideologinya mendirikan Negara Islam 

Indonesia. Ber-alihnya Mudzakkar menjadi pemberontak, diawali oleh 

kekecewa-annya terhadap pengangkatan Letnan Kolonel J.F. Warouw 

sebagai Komandan sedangkan Mudzakkar menjadi wakilnya. Setelah 

DI/TII dibentuk dan atau setelah Mudzakkar menjalin hubungan 

dengan Kartosuwirjo kemudian menggabungkan kekuatan, maka 

mereka mela-kukan aksi di beberapa wilayah Kabupaten Poso yang 

sebagian besar merupakan wilayah administratif sinode Gereja Kristen 

Sulawesi Teng-ah (GKST). Dari aksi yang dipaparkan dalam bukunya 

berjudul “Redef-enisi Tindakan Sosial dan Rekonstruksi Identitas Pasca 
Konflik Poso”, Tampake (2014:126-127) mengangkat sejarah dari aksi 

Mudzakkar saat melakukan tekanan dan ancaman seperti membuat 

sebagian orang Kristen beralih ke agama Islam dan bergabung dengan 

DI/TII misalnya penangkapan Pendeta H. Versteenden dan jemaatnya. 

Versteenden kemudian mengganti nama menjadi Abdul Hakim. 

Dari beberapa hasil wawancara pada tahapan penelitian penda-

huluan yang dilakukan penulis pada tahun 2009 ditemukan bahwa 

benar terjadi kondisi segregasi wilayah dikarenakan masyarakat 

mengungsi ke wilayah lain dimana wilayah tersebut dipilih berdasar-

kan latar belakang agama kemudian menetap pada wilayah tersebut. 

Kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau mendadak terbentuk 

segregasi wilayah ketika Tentena bergejolak akibat konflik 1998 di 

Poso, sebab masih ada masyarakat beragama Islam yang memilih 

tinggal di Tentena dalam kondisi keamanan tidak mendukung baik saat 

awal terjadinya konflik hingga memasuki tahap konflik tahun 2000 

atau dikenal dengan tahap pembalasan. Setelah itu, ada sebagian besar 

masyarakat beragama Islam kembali ke Tentena dan sebagian kecil 

tidak kembali ke Tentena.   

                                                 
23 Sejak masa DI/TII hingga situasi setelah kerusuhan Poso 1998 atau disebut 

Pasca Konflik Poso terutama menyangkut aksi teroris pada masa Pasca Konflik Poso. 
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Gogali (2009:24,25) menggambarkan hal menarik hubungan 

dalam masyarakat Poso pada masa konflik seperti yang dikatakan oleh 

seorang pimpinan perang membawahi 500 orang: 

“…waktu itu massa Muslim dan Kristen berhadapan di daerah 
Sepe. Siap perang, sudah siap mati juga. Masing-masing sudah 
dengan senjata di tangan, masih rakitan, termasuk parang dan 
benda-benda tajam lainnya. Saat sudah saling menyerang tiba-
tiba dari jarak yang lumayan dekat saya melihat ipar dan sepupu 
saya yang kebetulan beda agama. Mereka dulu tinggal di Poso 
Kota. Saya kemudian duluan berteriak bagaimana kabar Om dan 
dia pun menjawab. Akhirnya kami tidak jadi menyerang dan 
masing-masing mundur. Bukan cuma sekali bertemu dengan 
saudara, teman-teman di medan Perang., saat perang terbuka di 
Toyado saya melihat Stany, rekan kerja saya di kantor. Dia 
sempat mengacungkan jempol yang mengarah ke bawah dan 
saya balas begitu juga. Itu tanda kalau kami sama-sama sudah 
kehabisan amunisi sehingga mundur sama-sama…” 

 

Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada beberapa hal: 

 Peran Negara dan Peran Tokoh Agama, tidak dibahas lebih detail 

dalam penelitian ini. Penulis hanya membahas atau mengangkat 

hal-hal terkait hubungan masyarakat Islam dan Kristen. Jika pun 

ada disinggung sehubungan peran Negara dan peran Tokoh Agama, 

maka pembahasan tersebut sangat terbatas. 

 Membatasi diri pada gambaran Tentena masa lalu dan lebih 

melihat Tentena masa sekarang (bulan Mei tahun 2009 sampai 22 

Januari 2015). Meski pun ada pembatasan, tetapi penulis membahas 

situasi Tentena masa lalu dengan terbatas. Perbedaannya hanya 

terletak pada kompleksitas sosial bahwa Tentena masa kini 

mengalami perkembangan penduduk yang tidak hanya berasal dari 

Poso dan sekitarnya tetapi berasal dari Pulau Jawa atau negara lain 

(beberapa wisatawan asing telah datang di Tentena dan orang-

orang berdatangan untuk membuka usaha guna meningkatkan 

ekonominya di Tentena) 

Demikian juga bahasan konflik Poso, tidak dibahas lebih lanjut 

sebab entry point penelitian ini ialah “kembalinya masyarakat 
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beragama Islam di Tentena”. Jika pun menyebut “konflik”, maka 

penyebutan tersebut tidak berarti membahas “konflik”, tetapi hanya 

menjelaskan secara terbatas bahwa keseluruhan hal yang ditemui saat 

penelitian berlangsung pada masa pasca konflik Poso. Penyebutan lain 

yaitu “pasca konflik Poso” juga tidak berarti menjelaskan konflik Poso 

sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, tetapi pembahasan 

tersebut dibatasi pada maksud menjelaskan pengaruh utama 

terbentuknya segmentasi awal seperti “keluarnya masyarakat Tentena 

beragama Islam dari wilayahnya (sebagian besar)” kemudian mereka 

menuju ke wilayah lain sesuai kapasitas wilayah tujuan migrasi yang 

segambar dengan latar belakang agamanya. Fenomena ini tidak hanya 

terjadi pada satu kelompok saja, (kelompok beragama Islam di 

Tentena), tetapi sama terjadinya dengan kelompok beragama Kristen 

dari wilayah konflik Poso yang bermigrasi ke Tentena. 

Batasan lain juga dilakukan dalam pembahasan yaitu situasi dan 

kondisi di Poso atau secara umum Kabupaten Poso. Penulis hanya 

membahas situasi di Kecamatan Pamona Puselemba dengan maksud 

bahwa skopa ini diperkecil agar dapat dijangkau dengan baik dan 

hanya menyoroti hal seputar kekerabatan, intensitas silahturahmi dan 

aktivitas lainnya seperti ekonomi masyarakat di Tentena. Jika pemba-

hasan tersebut dinilai masih kurang banyak untuk mengangkat 

hubungan Islam dan Kristen, maka hal ini juga sekaligus sikap terbuka 

penulis kepada peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan atau 

melengkapi hal-hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 
 

Mengapa Menulis “Tentena” 

Terdapat beberapa alasan menulis Tentena : 

1. Tentena sebagai wilayah tujuan migrasi. Kapasitas tersebut 

menjelaskan bahwa migrasi tidak hanya berlangsung pada masa 

konflik dan pasca konflik tetapi sudah berlangsung sejak 

Zending mengubah Tentena sebagai wilayah pusat pelayanan 

dibidang pendidikan dan kesehatan. Proses menggambarkan 

hubungan antar masyarakat beragama Kristen dan masyarakat 
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beragama Islam diperoleh dari penelusuran informasi situasi 

yang melatar belakangi pada tiga arus migrasi yakni arus 

migrasi sebelum konflik Poso 1998 terdiri dari dua periode 

awal sebelum Zending masuk atau sebelum Zending mengubah 

Tentena sebagai daerah percontohan pemukiman dan daerah 

percontohan pusat pelayanan publik mula-mula di Sulawesi 

Tengah serta sesudah Zending berhasil mengubah Tentena 

sebagai wilayah pusat eks-pelayanannya, saat konflik Poso 

berpengaruh terhadap situasi sosial masyarakat Tentena dan 

saat konflik berakhir (pasca konflik Poso). Setiap arus 

menggambarkan hubungan-hubungan dalam masyarakat yang 

secara umum dikelompokkan menurut situasi masing-masing, 

Pertama, potret hubungan masyarakat dalam kapasitas wilayah 

Tentena sebagai daerah kekuasaan (kerajaan) suku Pamona 

yang berelasi dengan daerah kekuasaan Datu Luwu. Kedua, 

potret hubungan masyarakat dalam kapasitas wilayah Tentena 

sebagai eks-kerajaan suku Pamona dengan berbagai dinamika 

yang dialaminya. 

2. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tentena mengalami gejolak 

sebagai efek negatif konflik Poso. Meski demikian, harus diakui 

pada situasi sedang bergejolak tersebut masyarakat Tentena 

yang beragama Kristen dapat menjamin serta berperan besar 

untuk memberi pengamanan kepada kelompok masyarakat 

yang beragama Islam. Situasi ini tidak terdapat di wilayah 

Kabupaten Poso lainnya. 

3. Tentena sebagai desa kelahiran dari para leluhur. Kapasitas 

Tentena sebagai desa kelahiran para leluhur, memberikan 

kemudahan untuk mengenal perilaku masyarakat Tentena dan 

khususnya berkaitan dengan hubungan historis antar 

masyarakat Tentena, sebelum konflik dan khususnya situasi 

hubungan masyarakat pasca konflik Poso yang seluruhnya 

representatif memberikan informasi penelitian. 

Alasan memilih Tentena Masa Kini yaitu situasi sosial pada tahun 

2009 – 22 Januari 2015 lebih dikarenakan alasan metode sebab perihal 

jumlah perkembangan penduduk terutama menyangkut migrasi 
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penduduk di Tentena sangat menarik. Selain migrasi penduduk yang 

berkembang pesat di Tentena kemudian disusul pertumbuhan pusat 

aktifitas sosial ekonomi masyarakat, alasan lain ialah penulis 

dimudahkan untuk melakukan pemetaan wilayah dan masyarakat 

karena ketersediaan data dan kerapian administrasi data dari pihak 

informan (misalnya data kependudukan dari pemerintah dan Lembaga-

lembaga terkait penelitian). Hal ini dikarenakan setelah pasca konflik 

Poso terhitung tahun 2007, setiap lembaga mulai menata kembali 

pengarsipan data-data administratifnya. 


