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Bab 5 

Hubungan Masyarakat Kristen dan 

Islam di Tentena 
 
 

Situasi kewilayahan di Tentena terutama menyangkut pemben-

tukan pusat sub-sistem wilayah sangat dipengaruhi oleh migrasi pen-

duduk akibat konflik Poso pada tahun 1998. Dalam bermigrasi pada 

situasi konflik, masyarakat memilih wilayah dari tujuan migrasi 

berdasarkan latar belakang agama dan masyarakat yang mengungsi ke 

Tentena yang berasal dari pusat konflik yaitu kota Poso dan wilayah 

sekitaran kota Poso ialah kelompok Kristen. Mereka memilih wilayah 

Tentena karena wilayah tersebut merupakan pusat sinode GKST di-

mana bermakna bahwa kelompok Kristen membutuhkan pertolongan 

sekaligus perlindungan dari gereja. 

Bulan Desember tahun 1998, jumlah yang mengungsi ke Tentena 

belum banyak dan jumlah semakin bertambah pada bulan Januari 1999 

sampai tahun 2007. Pemerintah Kecamatan Pamona Utara dan pihak 

sinode bekerjasama untuk membuka pemukiman-pemukiman bagi 

pengungsi asal Poso di Tentena.1) Dari proses itu, muncul pemukiman-

pemukiman darurat seperti wilayah lapangan terbang di sekitar Yosi, 

kelurahan Pamona, Langgadopi, Sangele, Tandongkayuku, Palapa, 

lokasi Festival Danau Poso II, Buyompondoli, Peura, Petirodongi, 

Tendeadongi, Dongi dan beberapa wilayah lainnya. 

 

 

                                                 
1Sebelum diganti namanya menjadi Kecamatan Pamona Puselemba 
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Sumber: Data Primer dan Data Sekunder, 2011 (Diolah) 

Gambar 5.1 
Grafik Dinamika Penduduk Pra Konflik hingga Pasca Konflik Poso (Kondisi di 

daerah ZOGAP, kelurahan Pamona), tahun 1996 sampai 2010.
2 

Dalam perkembangannya, pemerintah dan pihak sinode menata 

pemukiman masyarakat asal Poso di Tentena menjadi satu bagian yaitu 

wilayah kelurahan Pamona yang berlangsung tahun 2001. Terpusatnya 

penduduk di satu wilayah, kelurahan Pamona hingga memasuki wila-

yah kelurahan Petirodongi di kecamatan Pamona Utara, mendorong 

terbentuknya pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang semula di 

kelurahan Sangele bergeser ke kelurahan Pamona sebagaimana paparan 

Gambar 5.1.  

Disisi lain, arus migrasi kedalam tersebut juga mempengaruhi 

arus migrasi keluar masyarakat Tentena yang beragama Islam. Mereka 

juga melakukan hal yang sama dari apa yang dilakukan masyarakat 

beragama Kristen ketika memilih wilayah tujuan migrasi. Tetapi 

sebagian masyarakat beragama Islam memilih tinggal dalam masa-masa 

ketegangan di Tentena sejak Desember 1998-2002, sebagian lagi tetap 

                                                 
2Sumber: Data Primer dan Data Sekunder, 2011 (Diolah dan Dicheck kembali dari 
Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona 
Puselemba). 
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tinggal hingga memasuki masa pasca konflik tahun 2007 sampai 

sekarang dan sebagian besar memilih mengungsi ke wilayah lain 

kemudian kembali pada situasi pasca konflik serta sebagian kecil belum 

kembali ke Tentena. 

 

Kasus I: Papa Sape, Mama Ulan, Mama Angki dan Haryanto 

Haji Sammudin Waju atau dikenal akrab dengan panggilan Papa 
Sape. Orangtua kandung dari Papa Sape memiliki hubungan akrab 

dengan orang Tentena mula-mula yaitu Papa Siu, Papa Yafe dan Papa 

Asna. Keluarga Papa Sape telah tinggal di Tentena ketika Molindo 

memegang jabatan strategis di Tentena sekitar tahun 1900an. Papa Sape 

merupakan Paman dari Mama Ulan, Ibu dari Mama Ulan adalah adik 

kandung Papa Sape.  

 
Perjalanan Papa Sape di Tentena 

Papa Sape dalam penelitian merupakan informan penting untuk 

memahami sejarah Islam dan hubungan masyarakat Islam dengan mas-

yarakat Kristen di Tentena. Cerita yang dipaparkan Papa Sape dapat 

digunakan sebagai deskripsi hubungan Islam dan Kristen di Tentena 

antara lain pengakuan terhadap kecakapan Papa Sape dalam 

pengelolahan Koperasi Unit Desa (KUD) di Sangele dengan jabatan 

Bendahara KUD. Ketua KUD saat itu adalah Bapak Tara‟u (Guru) dan 

Sekretarisnya ialah Pak Bedu. Selain pernah menjabat sebagai 

Bendahara KUD, Papa Sape dipercayakan sebagai delegasi orang 

Tentena bersama dari orang Peura (1 orang), orang Sawidago  (1 orang) 

dan orang Kele‟i (1 orang) untuk menempuh pendidikan kursus 

pertanian di Palu. Penugasan Papa Sape berlangsung saat Moreno 

Tolimba menjabat sebagai lurah Sangele dan Papa Sape ialah warga 

Sangele.3 

Moreno Tolimba adalah teman sepermainan sewaktu Papa Sape 

kecil dan Papa Sape sering bekerjasama untuk  mengolah sawah dan 

kebun di wilayah Palapa (kelurahan Pamona) dan Tandolala 

                                                 
3Diperkirakan berlangsung tahun 1950. 
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(kelurahan Sangele). Matapencaharian Papa Sape sebagai petani, 

pedagang dan nelayan dimana hasil yang diperoleh dari 

matapencaharian itu membawa berkat baginya sehingga dapat 

menunaikan ibadah haji di tanah Arab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2014 Keterangan:        Rumah Warga,        Tempat Usaha 

Gambar 5.2 

Denah Sebagian Wilayah Sangele 

 

Saat Tentena bergejolak, Papa Sape mengungsi ke Makassar 

sekitar tahun 2001 atau tahun 2002. Sebelum mengungsi ke Makassar, 

Papa Sape mengungsi di Poso dan pernah ke Palu, Malang, Jakarta dan 

Riau.4) Sebelum mengungsi ke Poso, keluarga Papa Sape diselamatkan 

oleh sahabatnya, Papa Yafe anak dari Papa Siu yang beragama Kristen. 

Papa Sape menjelaskan bahwa rumahnya tidak dibakar tetapi terbakar 

bersamaan aksi pembakaran pasar Tentena atau Pasar Sentral Tentena-

I (eks-Bom Pasar Tentena). 
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Pada perkembangannya, situasi Tentena semakin sukar untuk 

dikontrol sehingga Papa Sape memutuskan untuk mengungsi ke 

wilayah lain. Selama pengungsian, Papa Sape menceritakan kepada 

penulis bahwa pernah membuka usaha-usaha kecil seperti kios dan 

menurutnya bahwa pendapatan ekonomi sangat berbeda dari saat 

berada di Tentena. Anak-anaknya yang masih berada di Poso, Palu dan 

sebagian lagi Tentena, tetap memantau keberadaan seluruh aset Papa 
Sape, orangtua mereka. Selama dalam pengungsian, Papa Sape bercerita 

bahwa Papa Asna5) menjaga seluruh tanah mereka meskipun rumah 

dan barang-barang habis terbakar. Demikian halnya dengan orang 

yang dipercaya-kan mengolah tanah pertanian dan perkebunan Papa 
Sape, selain mendapat pengawasan langsung dari Papa Asna, para 

pekerja yang dipercayakan untuk mengolah lahan tersebut tetap 

menyetor hasil panen dan keluarga Papa Sape tetap memperoleh 

informasi terkait kebun serta sawahnya juga kabar musim panen.6 

Tahun 2004,7) Papa Sape memutuskan kembali ke Tentena dan 

menerima konsekuensi yang terberat. Dalam kepasrahan Papa Sape, 

apa yang dipikirkannya tidak menjadi kenyataan. Tetapi yang menarik 

bagi penulis ialah di saat Papa Sape berpasrah, justru Papa Sape 

memutuskan menerima konsekuensi tersebut dan Papa Sape sendiri 

percaya bahwa orang Tentena demikian juga para sahabat serta 

kerabatnya yang beragama Kristen akan menjadi jaminan atau pihak 

yang menjamin keselamatan Papa Sape.  

Kini, Papa Sape menjalani usia 87 tahun dengan tubuh yang tetap 

sehat serta masih giat bekerja. Papa Sape bersama isteri keduanya, Ibu 

Hadijah menjalankan aktivitas seperti biasanya, sebelum Tentena 

bergejolak. Wawancara pun diakhiri, penulis berpamitan dengan Papa 
Sape. Rumahnya saat itu sedang direnovasi oleh seorang tukang 

bangunan yang menggunakan kalung salib. Perlu diketahui bahwa 

seluruh anak Papa Sape lahir dan menempuh pendidikan di Tentena. 

Demikian wawancara dengan Papa Sape (8-10 Juli 2014). 

                                                 
5Beragama Kristen 
6Seluruh pekerja beragama Kristen dan berjumlah kurang lebih 12 orang 

7Tahun 2004, Tentena masih dikategorikan masuk pada masa konflik 
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Cerita dari Mama Ulan dan Mama Angki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Data Primer (Wawancara, Mama Ulan 11 Juli 2014). Keterangan (-) tidak 
ditanyakan (lupa ditanyakan). 

Gambar 5.3 
Skema Keluarga Nursiah Abbas atau Mama Ulan 

 

Nursiah Abbas dikenal orang Tentena dengan sebutan Mama 
Ulan, masih memiliki hubungan saudara dengan Papa Sape dan Papa 
Sape ialah kakak kandung dari Ibunya (Mama Ida), anak ketiga setelah 

Papa Sape (lih. Skema 1 Keluarga Papa Sape). Nama lengkap Orangtua 

Nursiah Abbas adalah L. Abbas dan Hj. Lamuna Waju kedua Orangtua 

berasal dari Wotu. H. Abbas - Lamuna Waju memiliki enam orang 

anak, seluruhnya lahir dan bersekolah di Tentena: (1) Naidah Abbas, 

(2) Nurhayati Abbas, (3) Ridwan Abbas, (4) Mama Ulan atau Nursiah 

Abbas, (5) Anwar Abbas dan (6) Jufri Abbas. 
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Kakak kandung (Naidah Abbas) dari Mama Ulan, tidak sempat 

ditanyakan saat wawancara berlangsung sehubungan dengan status 

pernikahan. Hal ini dikarenakan ketika dilakukan proses wawancara, 

sudah banyak orang menunggunya untuk membeli obat di apotik 

Mama Ulan, apotik Tentena Farma dan apotik tersebut menurut 20 

orang pembeli merupakan satu-satunya apotik yang menjual obat tidak 

memasang harga mahal jika dibandingkan dengan apotik lainnya di 

Tentena. Selain Mama Ulan, kakak kandungnya, Ridwan Abbas, memi-

liki apotik di Poso dan harga jual obat dapat dijangkau. 

Setelah penulis mempersilahkan Mama Ulan untuk melayani 

pelanggannya dan setelah Mama Ulan melayani pembeli, maka 

wawancara pun dilakukan kembali. Mama Ulan mulai masuk pada 

cerita pola kekerabatan yang terbentuk dari pernikahan atau umumnya 

kekerabatan di keluarganya. Dari pernikahan kakak-kakak dan adik-

adiknya, jejaring kekerabatan pun terbentuk dalam Keluarga L. Abbas 

dan Hj. Lamuna Waju dengan kerabatnya di Makassar (suami dari 

Nurhayati Abbas), Palu (2 orang, isteri dari Ridwan Abbas dan isteri 

dari Jufri Abbas), Wotu (daerah asal Suami dari Mama Ulan) dan 

Ampana (isteri dari Anwar Abbas). 

Dalam seluruh pernikahan dari kakak-adiknya, Mama Ulan 

mengakui menerima posintuwu pernikahan yang tidak sedikit berasal 

dari orang Tentena, termasuk pernikahannya yang berlangsung pada 

tahun 1990 di Tentena demikian pernikahan kakaknya, Nurhayati 

Abbas. Nurhayati juga menambahkan kehidupan ber-posintuwu sering 

dilakukan dalam keluarganya, Abbas-Waju: 

“…dulu Ayah saya banyak menolong orang dan menyekolahkan 
orang. Selain itu dirumah kami, banyak orang yang tinggal. 
Mereka semua beragama Kristen dan seorang lagi beragama 
Hindu serta beragama Islam. Mereka datang dari berbagai 
wilayah di Tentena, ada dari Dulumai, Meko, Peura, Tentena…” 
(Wawancara, 12 Juli 2014). 

 

Mama Ulan menambahkan bahwa Orangtuanya memiliki lahan 

antara lain di Tandongkayuku, beberapa lagi di sekitaran Pasar Sentral 

Tentena – II, Sawah di samping FDP. Sawah dikerjakan oleh orang 

Buyompondoli yang beragama Kristen dengan sistem bagi hasil. 
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Mereka umumnya baik, meskipun Tentena masih dalam situasi kurang 

kondusif sekitar tahun 2003-2006, mereka yang mengerjakan sawah 

dan kebun tetap mengirimkan hasil panen kepada keluarganya. 

Saat Tentena bergejolak, Mama Ulan sudah menetap di Palu 

mengikuti suaminya. Tentena memanas itu berlangsung ketika bebe-

rapa hari setelah keluarga Abbas-Waju merayakan Ulang Tahun dari 

Ibu mereka. Di Tentena hanya Ridwan dan Ibunya di sana, Camat 

Pamona Utara8) Daniel Gilumawo berusaha keras untuk mencegah aksi 

pembakar tetapi tidak berhasil dan rumahnya pun terbakar. Ridwan, 

kakak dari Mama Ulan dan Orangtuanya, berhasil diselamatkan oleh 

orang-orang Tentena lokal yang beragama Kristen. Beberapa hari 

kemudian, Ridwan Abbas dan Orangtuanya baru mengungsi ke Poso. 

Sampai sekarang mereka menetap dan akan segera kembali ke Tentena 

sebab disana masih banyak aset kekayaan mereka berupa lahan. Meski 

situasi kurang kondusif, Mama Ulan menceritakan bahwa sekitar tahun 

2004, ia bersama Ibunya ke Tentena untuk mengambil hasil pertanian. 

Mama Ulan sejak menikah tahun 1990 di Tentena, ia mengikuti 

suami ke Palu dan pada tahun 2006 pindah ke Wotu, kemudian tahun 

2011 mengambil keputusan untuk menetap di Tentena, rumah leluhur-

nya. Mama Ulan juga menceritakan ketika rumahnya terbakar habis 

oleh kelompok bertopeng ala ninja (disebut Pasukan Kelelawar), 

sahabat dari Ridwan Abbas, bernama Teddy Rumpulaba (seorang 

warga yang tinggal di sekitaran Latea) Sangele, mengutarakan maksud 

untuk mendirikan bangunan tempat tinggal sementara di atas lahan 

rumah yang sudah terbakar. Ridwan menyetujui rencana Teddy untuk 

membangun rumah semi permanen dengan maksud agar lahan dari 

rumahnya tidak “diserobot” orang lain. Selain itu perjanjiannya ialah 

lahan tersebut tidak ditempati selama-lamanya, jika salah seorang dari 

mereka kembali ke Tentena maka Teddy bersedia memberikannya 

kembali. Ketika Mama Ulan memutuskan untuk menetap di Tentena, 

maka rumpun keluarga dan saudaranya bertemu dengan Teddy untuk 

merundingkan kembali perjanjian. Dari pertemuan itu, Teddy meminta 

mengganti biaya pembuatan rumah semi permanen sebesar Rp. 

                                                 
8Sebelum nama Kecamatan tersebut digantikan dengan Kecamatan Pamona Puselemba. 
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30.000.000 (keseluruhannya) dan Mama Ulan bersama rumpun 

keluarga menawar harga Rp. 15.000.000 sebagai ganti rugi. Teddy 

menerima usulan itu dan pihak Mama Ulan memberikan uang Rp. 

15.000.000 kepada Teddy. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber:  Data Sekunder, 2014. Keterangan (1) Foto Ketua Majelis Ta‟lim Nurul Kalbu 
(Mama Ulan) bersama Anggotanya dengan Bapak Drs. M. Jusuf Kalla 
(intensitas silahturahmi massal), (2) Profil, (3) Mama Ulan dan anak ketiga-
nya, Delegasi SMP Dongi untuk Festival Danau Poso di Tentena (Pakaian 
Adat Pamona).  

Gambar 5.4 
Mama Ulan 

 

Saat ini Mama Ulan dipercayakan untuk menjadi Ketua Majelis 

Ta‟lim Nurul Kalbu yang membawahi kelompok pengajian Ibu-ibu di 

Tentena dan Mama Angki atau Hj. Syamsiah Malewa sebagai Ketua 

Seksi Dana di Nurul Kalbu. Majelis Ta‟lim Nurul Kalbu Tentena, 

memiliki 32 anggota pengajian aktif antara lain: (1) Ibu Hj. Misnawati 

(2) Ibu Nursiah (Mama Ulan), (3) Ibu Dula, (4) Ibu Bakhtiar, (5) Ibu Hj. 

Hartati, (6) Ibu Milda, (7) Ibu Idris, (8) Mama Aco, (9) Mama Ece,     

(10) Mama Anggi, (11) Mama Rizky, (12) Ibu Mami, (13) Ibu Fitria, 

(14) Ibu Adrian, (15) Ibu Rafi, (16) Ibu Sugiono, (17) Ibu Nina, (18) Ibu 

Icha, (19) Ibu Hatimang, (20) Ibu Dessy, (21). Ibu Hasim, (22) Ibu 

Filmince, (23) Ibu Vivin, (24) Ibu Zulham, (25) Ibu Suparmi, (26) Ibu 

Mila, (27) Mama Bowo, (28) Ibu Ranti, (29) Mama Hasna, (30) Mama 
Viky (31) Mama Angki, (32) Ibu Wiwik. Demikian wawancara dengan 

Mama Ulan (10-12 Juli 2014). 

(1) (2) 

(3) 
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Berbeda dari Mama Ulan, Hj. Syamsia Malewa atau dikenal 

dengan akrab Mama Angki sejak tahun 1979 berada di Tentena. Ia 

berasal dari Kolonodale dan menikah dengan orang Tentena berdarah 

Cina. Suaminya dikenal akrab dengan nama Kingkong (Papa Angki). 

Kedua anaknya merupakan teman dari penulis, khususnya adik dari 

Angki yang bernama Carly. Perkenalan dengan Carly baru terjadi 

ketika penulis mengungsi ke Tentena melalui hutan belantara dari 

gunung Bomboyo tembus ke daerah perbatasan Tagolu-Silanca, 

Kecamatan Lage dan memutuskan untuk lanjut sekolah di SMA GKST 

2 Tentena. Di SMA ini, penulis mengenal Carly. Papa Angki beragama 

Kristen memiliki hubungan keluarga dengan Hoshin, Liong dan Ping 

yang juga beragama Kristen. 

Jika Papa Sape, Mama Ulan mengakui bahwa benar mereka ter-

buka dengan orang Tentena yang dibuktikan dengan sikap menerima 

orang yang berbeda latar belakang dari mereka untuk membantu kese-

harian mereka sekaligus dengan demikian mereka dapat membantu 

keseharian orang-orang yang bekerja pada mereka. Hal senada juga 

dilakukan oleh Mama Angki baik sebelum, ketika Tentena bergejolak 

maupun sesudah selesai bergejolak (pasca konflik). Dalam masa-masa 

Tentena bergejolak, rumah Mama Angki tidak dibakar tetapi hanya 

dirusak. Mama Angki sendiri mengungsi ke Bada, pedalaman Tentena. 

Di wilayah tersebut, banyak saudara Mama Angki dari pihak Papa 
Angki yang beragama Kristen. Saat ini Mama Angki memegang jabatan 

sebagai Bendahara Forum Komunikasi Antarumat Beragama di 

Tentena. Selain itu, Mama Angki juga merupakan pegiat sosial lintas 

agama dan pihak yang berperan besar dalam pembangunan Masjid 

Tentena yang baru, Masjid yang terletak di daerah Tandongkayuku 

(Wawancara, 7 Juli 2014). 

 
Haryanto: Wong Solo dan Keberaniannya 

Haryanto merupakan seorang pedagang kembang gula, sudah 

menetap sejak tahun 2006 di Tentena dan ini merupakan kali ketiga 

Haryanto mengunjungi Tentena. Penulis melakukan dua tahapan 

untuk bertemu dengan Haryanto. Pertama, penulis menggunakan kaos 

berwarna hitam dan celana jeans robek serta menggunakan gelang dari 



Hubungan Masyarakat Kristen dan Islam di Tentena 

 

131 

kain berwarna merah kemudian mendatangi Haryanto. Kedua, penulis 

menggunakan kemeja dan celana kain tanpa menggunakan gelang dari 

kain berwarna merah. 

Dua tahapan yang dilakukan penulis itu sama sekali tidak jauh 

berbeda dari reaksi Haryanto ketika menerima penulis. Perbedaannya 

tampak sikap Haryanto yang sedikit terkesan “ketakutan”, tetapi tahap 

pertama dan tahap kedua Haryanto tetap menerima dengan ramah. 

Sayangnya, Haryanto menolak untuk diambil foto dirinya dengan 

alasan “privasi”. Meski penulis berhasil mewawancarai Haryanto, tetapi 

setiap kali mewawancarai Haryanto selalu menekan tombol ponselnya 

dan beberapa waktu berbunyi lagi handphone-nya. Haryanto sedang 

menerima sms. 

Haryanto mengatakan bahwa ia sering mengikuti rombongan 

“Pasar Malam”. Rombongan ini sering menggelar “komedi putar” dan 

“istana balon” serta jasa hiburan lainnya yang diperuntukkan kepada 

anak-anak. Sedangkan Haryanto menjual “kembang gula” dengan harga 

Rp. 8.000. Tanpa ragu, penulis membeli “kembang gula” dan meminta 

ijin untuk mencicipinya sebab Haryanto sedang berpuasa. Pendapatan 

Haryanto dari penjualan “kembang gula” per bulannya mencapai 

Rp.1.000.000 itu pun kalau sedang ramai tetapi kalau tidak ramai 

pendapatannya kurang lebih Rp. 600.000. 

Selama dalam masa pengamatan, Haryanto setiap harinya ke 

Masjid dengan membawa ember dan kembali membawa lagi ember 

tersebut yang sudah berisi air. Haryanto juga terbilang taat beribadah 

dan menjalankan tanpa bolong, sholat lima waktunya. Haryanto juga 

mengemukakan bahwa ia sering ditawari masyarakat untuk tidur di 

rumah mereka (masyarakat beragama Kristen). Demikian juga dengan 

beberapa pedagang yang beragama Islam. Tetapi lebih sering Haryanto 

memilih untuk tidur di atas gerobak. Dari dua tawaran kebaikan yang 

datang ke Haryanto, ia lebih memilih sesekali tidur di warung dari 

pedagang yang satu asal darinya, asal Jawa. 

Dikarenakan sukar untuk memperoleh informasi lebih detail, 

maka pada akhir wawancara penulis memberanikan diri berkata: 
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Saya sebenarnya berkeinginan untuk memotret Bapak karena 
Bapak bagi saya sangat penting dalam harmonisasi sosial sebab 
Bapak selama pengamatan saya di Tentena sangat berani tidur 
sendirian di atas gerobak dan tanpa takut terjadi sesuatu yang 
tidak diinginkan. Ini buktinya Tentena benar-benar aman. Saya 
kuatir penolakan itu berarti bahwa Bapak kemungkinan besar 
kelompok radikal? Tapi tidak masalah, saya senang bisa bertemu 
Bapak dan bukannya Bapak punya 10 detik untuk menembak 
kepala saya? 

 

Haryanto terkejut mendengar pertanyaan akhir dari proses 

wawancara. Roman mukanya berubah seketika antara bingung dan 

takut. Seketika itu, Haryanto mengambil dompet dan menunjukkan 

kartu identitas demikian juga tas serta mengeluarkan selembar kertas. 

Ternyata Haryanto adalah seorang polisi intelijen yang sedang bertugas 

mengamankan atau memonitoring Pemilihan Umum Calon Presiden-

Wakil Presiden Republik Indonesia, 9 Juli 2014 di Tentena. Selamat 

bertugas, Pak Polisi! (Wawancara, 7-8 Juli 2014). 

 

Kasus II: Ekonomi Basis Hubungan Harmonis 
 
Kisah Om Dawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Data Primer dan Sekunder, 2013.  

Gambar 5.5  

Om Dawi 
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Om Haji Dawi mulai mengawali cerita ini sebelum ia meng-

gambarkan perihal aktivitas berjualannya di Pasar Sentral Tentena II. 

Isi hatinya keluar begitu saja, ketika penulis mengajukan pertanyaan 

(Wawancara, 14 Agustus 2013): 

“Waduh Om, saya kaget sekali dengar kalau Om Haji sudah jual 

rumahnya. Jangan-jangan, Om tidak mau lagi bertetangga dengan saya. Apa 

salahnya saya, Om?” 

Om Haji Dawi menatap serius ke arah penulis dan ia mende-

katkan kursinya sambil memegang pundak penulis, kemudian dengan 

sedih ia menceritakan: 

“….demi ALLAH, donny, saya sudah Haji beberapa kali, jujur 
saya sama sekali tidak tahu harus menjawab apa. Jika mengingat 
rumah saya, saya selalu ingat kau dan anak perempuan saya. 
Jangan disimpulkan seperti itu bahwa saya tidak ingin 
bertetangga lagi dengan kau, donny. Sekarang saya tidak punya 
rumah di Tentena, saya hanya mengontrak rumah disamping 
Banua Mpogombo. Rumah itu saya baru saja saya jual ketika 
mendengar dari Kristeddy (nama samaran) bahwa Sinode GKST 
tidak lagi menerima saya atau kami orang Islam, sehingga 
dengan sangat menyesal dan tidak tahu harus bagaimana saya 
akhirnya melepas rumah itu (menjual) ke Kristeddy dengan 
harga yang sangat murah…(Mata Om Dawi berkaca-kaca, 
beberapa tetesan airmata keluar dari dalamnya)” 

 
Untuk menetralkan kembali emosi informan kunci, maka penulis 

pun menjawab dengan maksud itu: 

“….Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal setimpal 
atas apa yang Kristeddy lakukan terhadap Om Dawi dan Om 
Dawi akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Bukankah sekarang 
Tuhan sudah berbuat kepada Kristeddy? Dengan demikian 
Kristeddy mengalami lebih buruk dari apa yang ia lakukan 
terhadap Om Dawi” 

 

Kristeddy sudah lama menetap di Tentena, ia merupakan 

anggota warga gereja GKST di salah satu Jemaat. Meski sudah lama 

menetap di Tentena, dia sebenarnya bukan orang asli Tentena. Dia 

berasal dari wilayah lain, wilayah asalnya dengan Tentena berjarak 

kurang lebih 80 kilometer. 
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Om Dawi merupakan salah satu warga Tentena beragama Islam 

dan terpaksa menjual rumahnya karena kabar tidak benar dari 

Kristeddy, seorang beragama Kristen yang taat beribadah setiap ming-

gunya dan mengikuti perkumpulan gereja serta event-event gereja. 

Meski demikian, Om Dawi tetap memilih Tentena sebagai tempat 

usahanya karena sudah menganggap bahwa Tentena adalah rumahnya. 

Di samping itu, Om Dawi memiliki banyak langganan dari kalangan 

masyarakat beragama Kristen sejak tahun 1997 saat berjualan di Pasar 

Sentral Tentena I, bekas insiden Bom Pasar Tentena, depan kantor 

Kepolisian Sektor Tentena. 

 
Sumber: Data Sekunder, 2013. Keterangan 1-74 ialah jumlah hari yang terdokumentasi 

Gambar 5.6 
Grafik Piramida Jumlah Langganan Om Dawi di Tentena, Masa Pra Konflik 

dan Masa Pasca Konflik Poso, tahun 1996 dan 2012 (dalam persentase 
langganan per hari) 

Langganannya, berasal dari wilayah Tentena (Kelurahan Sangele, 

Kelurahan Pamona dan Kelurahan Tentena) bahkan datang dari jauh, 

sekitaran wilayah tetangga Tentena seperti Didiri, Kuku, Taripa, 

Sawidago, Buyumpondoli dan Petirodongi. Ia menjual berbagai macam 

barang dagangan umumnya peralatan rumah tangga berbahan plastik 
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dan non plastik juga barang dagangan lainnya termasuk pakaian serta 

beragam aksesoris. Saat ini Om Dawi menyewa dua bangunan toko di 

Pasar Sentral Tentena II. Om Dawi banyak memiliki stock barang 

dagangan, ia memperolehnya dari Makassar, Palu dan Jawa. Kapasitas 

Om Dawi ialah distributor barang, jejaring bisnisnya sangat kuat 

sehingga tidak perlu kuatir kehabisan stock serta tanpa perlu memba-

yar uang muka atau uang jaminan terlebih dahulu. Semuanya dibangun 

berdasarkan kepercayaan karena pihak supplier sudah sangat lama 

mengenal Om Dawi. 

Grafik Piramida 4 menguraikan persentase langganan Om Dawi 

pada tahun 1996 dan tahun 2012 dalam 74 hari. Tahun 1996, total 

persentase langganan mencapai 51% dan tahun 2013 sebesar 49% atau 

total keseluruhan langganan sebanyak 2896 orang. Perbedaan jumlah 

langganan pada tahun 1996 dan tahun 2013 disebabkan oleh mening-

katnya jumlah individu yang berdagang sebanyak 49027 orang (Lih. 

Grafik Piramida 1).  

Harga barang di Tentena lebih mahal dibanding barang dagangan 

di Poso, jika satu buah loyang plastik di Poso harganya Rp. 5.000, maka 

harga untuk Tentena mencapai Rp. 10.000-Rp.15.000. Umumnya 

masyarakat di Tentena merasa “berat” harga jual barang di Tentena. 

Kondisi ini tidak hanya berlaku pada jenis barang dagangan tetapi 

berlaku sama dengan harga makanan “jajanan” seperti gado-gado dan 

mie ayam mencapai Rp. 20.000-Rp.25.000 per porsi. Meski demikian, 

masyarakat Tentena tetap membeli barang atau makanan “jajanan” 

walaupun harganya terbilang mahal. Secara geografi, Tentena lebih 

dekat dengan Makassar dan Poso agak jauh dari Makassar jika ditem-

puh melalui darat. Seharusnya, harga jual bisa lebih Mahal di Poso 

bukannya di Tentena. Pemikiran lain bahwa Tentena merupakan pen-

duduknya mayoritas agama Kristen dan hidup dalam perilaku “Kasih” 

sebagaimana ajaran Tuhan Yesus, tetapi justeru konteks agama tidak 

berpengaruh pada perilaku ekonomi pasar khususnya terkait penetapan 

harga yang dinilai tidak mencerminkan “Kasih”. Justeru sebaliknya, 

harga jual di Poso sangat murah dibanding Tentena, sehingga dapat 
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dikatakan perilaku “Kasih” tercermin pada perilaku penetapan harga 

jual barang di Poso yang mayoritas agama penduduk adalah Islam. 

 
Kisah Pak De Muji dan Event Pasar Malam di Tentena 

Tentena sedemikian menarik untuk dilihat pihak lain yang 

berkepentingan, mereka umumnya berbeda latar belakang sosial 

budaya dan mempertaruhkan seluruh konsekwensi yang dialami jika 

benar orang Tentena merupakan masyarakat ekslusif yang menolak 

kehadiran orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2013. 

Gambar 5.7 
Warung Makan Pak De Muji dan Pasar Malam, 

Merayakan Agustusan ala Tentena 

Padatnya penduduk dan minat masyarakat Tentena untuk mera-

sakan berbagai layanan produk dan jasa menjadi potensi bisnis besar 

untuk pelaku-pelaku ekonomi praktis yaitu para penjual dari berbagai 

wilayah seperti usaha Pak De Muji, orang Solo yang membuka warung 

makan dengan menu cendol, mie ayam dan gado-gado. Pak De Muji 

membuka usaha warungnya sejak tahun 2008. 

Awalnya Pak De Muji menyewa rumah kontrakan di wilayah 

sekitar Petirodongi, jarak antara Petirodongi dan Pamona kurang lebih 

3 kilometer. Pak De Muji kemudian membuka warung di belakang STT 
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GKST, di samping kantor Rektorat lama UNKRIT. Halaman tersebut 

milik STT-GKST dan pihak kampus STT-GKST mempersilahkan Pak 
De Muji menggunakannya dengan sistem sewa tempat sementara air 

bersih sumber PDAM diberikan cuma-cuma berasal UNKRIT tanpa 

dikenakan sewa. Dahulu sewaktu masih di area Rektorat lama 

UNKRIT, Pak De hanya dibantu oleh dua orang, isterinya dan seorang 

kerabat dari Jawa, daerah Solo. Jika siang hari, anaknya bernama Pandu 

membantu mereka berjualan. Pandu melanjutkan pendidikan di SD 

GKST 2 dan saat ini Pandu menempuh pendidikan di SMP GKST 2 

Tentena. Pak De kemudian memindahkan tempat usahanya ke wilayah 

Sangele, dekat lapangan sepakbola Puselemba. Saat ini Pak De sudah 

memiliki rumah sendiri. 

Kisah lainnya dari Tentena, setiap tahun dan beberapa lagi 

dilakukan setiap 7 bulan sekali, kelompok pedagang dari Jawa dan 

Makassar mendirikan stand-stand untuk menjual usahanya. Masyara-

kat Tentena mengenalnya dengan sebutan “Pasar Malam” sebab 

aktivitas jual beli dilakukan pada malam hari. Terdapat tiga tempat 

yang sering digunakan untuk mendirikan stand-stand yaitu terminal 

Tentena, daerah Dongi, lapangan sepakbola di Kelurahan Pamona dan 

lapangan sepakbola Puselemba. Saat pasar malam digelar, tidak sedikit 

masyarakat berkunjung ke tempat itu untuk membeli barang yang 

disukai baik anak-anak hingga orang dewasa. 

 
Bisnis Franchise, Rocket Chicken di Tentena 

Tabloidbo.com mengangkat profil Rocket Chicken9) salah satu 

bisnis makanan cepat saji dengan menu makanan andalan ayam goreng. 

Yang paling menarik dari Rocket Chicken adalah kisah perjalanan Sang 

Owner dalam membangun bisnis dengan produk utama ayam goreng 

ini. Rocket Chicken didirikan oleh seorang lelaki bernama Nurul Atik. 

Pria kelahiran Jepara 25 Juni 1966 yang kini menjadi big bosnya 

Rocket Chicken ini dahulunya hanyalah seorang cleaning service di 

CFC (California Fried Chicken). Dari mulai hanya sebagai tukang sapu 

dan cuci piring, jabatan Nurul di CFC terus naik hingga ia diangkat 

                                                 
9 http://tabloidbo.com/?p=1416 
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sebagai supervisor dan manajer. Namun posisinya yang cukup baik itu 

ia tinggalkan dan mulailah Nurul membangun usaha yang sejenis 

dengan CFC dengan brand sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber: Data Primer, 2014. 

Gambar 5.8 
Rocket Chicken di Tentena 

 

“Sejak jadi cleaning service di CFC saya mendapat banyak ilmu 
dan resep, planning, cara memotivasi staf, serta manajemen 
restoran. Di situlah saya mulai punya impian untuk mendirikan 
restaurant fried chicken,” tutur Nurul. 

 

Kurang lebih 10 tahun Nurul bekerja di CFC hingga punya 

jabatan yang cukup penting di sana. Namun jabatannya yang cukup 

tinggi itu tidak serta merta membuatnya terlena. Jiwa entrepreneur 
terus membara dalam diri Nurul. Makin lama ia merasakan harus 

segera melepas predikatnya sebagai karyawan. Nurul ingin segera 

mewujudkan impiannya untuk membuka usaha sendiri. Apalagi 
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banyak rekan-rekan sejawat Nurul yang turut mendukung cita-citanya. 

Hingga tercetuslah ide untuk mendirikan Rocket Chicken ini. Nurul 

mengatakan kalau konsep brand Rocket Chicken ini ia buat hanya 

dalam waktu satu bulan. 

Mulanya Nurul meminta agar kakaknya yang mendirikan 

restoran dengan brand Rocket Chicken. Tapi kemudian ia berpikir 

bahwa bersama team, Nurul bisa mendirikan sendiri usaha restoran 

dengan produk unggulan ayam goreng ini. Nurul pun membuat konsep 

yang lebih matang sambil meracik bumbu yang tepat untuk produk-

nya. Sampai akhirnya, Nurul berhasil membuka cabang pertama 

Rocket Chicken di Jalan Wolter Mongonsidi, Semarang pada tanggal 20 

Februari 2010. Di gedung milik kakaknya ini Nurul mulai beroperasi 

mengenalkan brand restoran Rocket Chicken. Omset cabang pertama-

nya saja sudah cukup tinggi hingga menembus angkat Rp 5 – 6 juta per 

hari. 

Nurul mengembangkan Rocket Chicken dengan menggunakan 

sistem kerja sama berkonsep franchise. Nurul mengatakan bahwa 

alasannya menggunakan konsep franchise karena ia ingin sekali ber-

bagi dan mendorong pengusaha-pengusaha baru dengan modal terjang-

kau. “Saya punya tujuan „Mau Berbagi‟, karena itulah saya pakai konsep 

franchise agar bisa mendorong pengusaha-pengusaha baru yang punya 

modal terjangkau. Dengan modal terjangkau mereka bisa punya suatu 

usaha di bidang makanan yang dapat dikelola oleh perorangan atau 

berbadan hukum,” jelas Nurul. 

Sejak menggunakan konsep franchise ini, Rocket Chicken terus 

mengalami perkembangan dalam waktu yang cukup singkat. Meski 

Nurul tidak pernah mengikuti pameran franchise dan semacamnya tapi 

tawaran untuk bermitra berdatangan dari berbagai kalangan. Salah satu 

penyebabnya adalah karena sebelumnya Nurul memang sudah banyak 

dikenal saat ia masih bekerja di CFC. Posisinya sebagai manajer areal di 

CFC mengharuskan dia pergi ke berbagai tempat untuk melakukan 

kunjungan dan melakukan training. Hingga saat ini Rocket Chicken 

milik Nurul telah membuka sekitar 126 cabang di berbagai wilayah di 

Indonesia. 
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Total investasi yang untuk menjadi mitra Rocket sekitar Rp 150 – 

160 juta belum termasuk biaya sewa gedung. Mitra akan dikenakan 

franchise sebesar Rp 20 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Nurul 

menarik royalty fee sebesar 4% di tahun pertama dan tahun berikutnya 

5% atau profit sharing 25% dan 75%. Untuk tiap cabang Nurul berani 

menargetkan bisa meraup omset hingga Rp 65 juta per bulan. 

 

Di balik Modal Sosial 

Meski Poso dilanda konflik, kondisi tersebut tidak berpengaruh 

pada hubungan sosial antar beda kelompok baik secara sosial, budaya 

(agama) dan ekonomi. Ketiga keluarga orang Poso yang menikah 

tersebut terkoneksi dengan beberapa wilayah dan para pemberi 

posintuwu sebagiannya beragama Islam berasal dari Palu, Poso, 

Tambarana, Gorontalo, Luwuk, Parigi, Makassar dan Maros. Mereka 

yang memberikan posintuwu dalam acara pernikahan datang langsung 

mengantar posintuwu-nya kepada pihak penyelenggara acara pernika-

han baik pada keluarga pihak perempuan atau keluarga pihak laki-laki.  

Dari Grafik Piramida 5 dapat digambarkan beberapa hal yang 

penting: 

 Pertama, kegiatan ialah gambaran aktivitas posintuwu yang 

mengikutsertakan peran 1398 keluarga saat pesta pernikahan berlang-

sung baik pernikahan Hiram Budiman, pernikahan Acrion dan Adriani 

GA Tobondo (penulis) berlangsung pada tahun 2004, tahun 2008 

(Hiram Budiman) dan tahun 2009 (Acrion). Sebenarnya dalam data 

yang dipaparkan, besaran posintuwu tidak hanya Rp.5.000 sampai 

dengan Rp.99.999, tetapi mencapai lebih Rp.500.000. Kegiatan dalam 

budaya posintuwu memiliki dua konsep dasar yaitu tuwu siwagi dan 

tuwu malinuwu, keduanya disebut hidup tolong-menolong dan hidup 

bergotong-royong.  

Kedua, wilayah-wilayah umumnya berperan sebagai jejaring 

sosial, wilayah sumber dari modal sosial yang terakumulasi pada 

aktifitas budaya posintuwu. Beberapa wilayah tersebut memiliki 

hubungan kekerabatan dengan pihak penyelenggara pernikahan. 
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Sumber: Dimodifikasi dan Diolah dari buku posintuwu pihak laki-laki Acrion, Hiram 

Budiman, Adriani GA Tobondo. 2010. (Sumber Dokumen: Hiram Budiman, 
Jefri Lambo‟e dan Arsip Penulis). Catatan: situasi ini berlangsung sejak tahun 
2004 hingga tahun 2009 sesuai dengan data buku posintuwu pihak laki-laki 
dalam acara pernikahan, termasuk buku posintuwu penulis pada pernikahan 
dengan Yofika Debora berlangsung tahun 2004. 

Gambar 5.9 
Grafik Piramida Modal Sosial Dalam Budaya Posintuwu Menurut Jejaring 

Modal Sosial (Wilayah) dan Besaran Akumulasi Modal Posintuwu 3 Tahun 
Terhitung untuk Tahun 2004, Tahun 2008, Tahun 2009 

 

Ketiga, dalam aktivitas budaya posintuwu terbagi dilakukan 

dengan dua cara yaitu pemberian bantuan berupa barang atau benda 

dan jasa yang diperlukan saat berlangsungnya acara tertentu (gula, 

beras, makanan-makanan lainnya, kain, piring, tali, bambu dan kayu 

atau jenis barang lainnya), dan pemberian bantuan dalam bentuk uang. 

Pemberian dengan menggunakan uang dalam berbagai aktivitas baik 

menyangkut pelanggaran terhadap nilai tertentu maupun menyangkut 

aktifitas budaya pada pernikahan dan seremoni prahara tertentu (duka) 

dimulai sejak masyarakat sudah mengenal sistem tukar dengan meng-

gunakan uang.  
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Keempat, saat ini, posintuwu dominan dilakukan dalam bentuk 

uang yang diberikan kepada seseorang yaitu calon pengantin atau 

pengantin keluarga pihak laki-laki dan calon atau pengantin keluarga 

pihak perempuan. Ketika seseorang belum menikah, maka orangtuanya 

memiliki peran yang besar dalam aktivitas posintuwu dimana orangtua 

akan memberikan pada jumlah tertentu kepada orang lain yang anak-

nya akan menikah. Pemberian posintuwu dari orang lain kemudian 

dicatat pada buku posintuwu dimana jumlah nominal yang diberikan 

itu berisi uraian nama keluarga (pemberi posintuwu) dan wilayah asal 

keluarga yang memberi posintuwu.  

Buku itu pun disimpan oleh pihak laki-laki dan pihak perempu-

an; buku posintuwu yang disimpan oleh pihak laki-laki (orangtua 

pihak laki-laki) merupakan catatan modal sosial menurut pengenalan 

dan pengakuan dari masyarakat terhadap kecakapan sosial orangtua 

pihak laki-laki seperti sikap yang dermawan, berperan serta pada 

berbagai aktivitas sosial budaya lainnya atau memiliki kedudukan pada 

struktur sosial tertentu. Demikian juga buku posintuwu yang disimpan 

oleh pihak perempuan tak berbeda banyak dari buku yang dipegang 

oleh pihak laki-laki. Ketika anak dari pihak laki-laki akan menikah, 

maka anak tersebut akan memperoleh dukungan terhadap pesta 

pernikahan karena orangtuanya pernah memberikan dukungan dalam 

bentuk uang, barang atau jasa saat pernikahan sebelumnya berlangsung 

di salah satu keluarga menerima posintuwu. 

 

Kasus III: Potensi Danau Poso di Tentena 

Selain Tentena berpegunungan, wilayah ini merupakan pusat 

dari mata air yang ada di Poso sehingga potensi tersebut mendorong 

digelarnya seromoni budaya Festival Danau Poso dan aktivitas 

ekonomi skala besar seperti PT. Bukaka serta berbagai aktivitas inves-

tasi ekonomi yang seluruhnya memiliki kontribusi bagi masa depan 

daerah Tentena. 

 

 



Hubungan Masyarakat Kristen dan Islam di Tentena 

 

143 

Festival Danau Poso 

 

 
Sumber: Data Primer dan Data Sekunder, 2013 

Gambar 5.10 
Album Festival Danau Poso 3 Tahun 

(tahun 2007, tahun 2011 dan tahun 2013) 
 

Seputar Berita Festival Danau Poso: 

Pelaksanaan Festival Danau Poso (FDP) yang ke 16 di gelar pada 
Jumat besok, 25 Oktober 2013. Kegiatan yang mengambil tema 
"We Love Poso" ini akan menampilkan berbagai seni budaya asli 
daerah di 10 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi 
Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Putera Botilangi mengatakan 
kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 
tahun oleh pihak Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertujuan 
untuk mempromosikan potensi pariwisata dan seni budaya yang 
ada di Sulawesi Tengah. "Kegiatan ini dipusatkan di tepi Danau 
Poso yang terletak di Tentena, Kecamatan Pamona Utara, 
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan acaranya berlangsung 
selama tiga hari pada 25 Oktober sampai 27 Oktober 2013," 
katanya, Kamis 24 Oktober 2013. 

Putera menjelaskan, dalam event tersebut ada beberapa rang-
kaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni pemilihan putra 
putri pariwisata, atraksi seni budaya, lomba lagu pop daerah, 
foto objek wisata, dan olahraga tradisional seperti Egrang 
Moloko (jalan di atas bambu). Kemudian, lomba Mosango 
(menangkap ikan di danau dengan alat tangkap tradisional), tari 
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lambang diatas perahu tradisional, lomba perahu dayung, dan 
lomba renang di danau. Kemudian, dilanjutkan dengan atraksi 
seni musik bambu tarian massal, dan drum band. Kata dia, 
Festival Danau Poso ini, nantinya akan mengangkat budaya-
budaya lokal dan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah. 
Menurut Putera, Danau Poso merupakan danau terbesar ketiga 
di Indonesia dengan memiliki panjang 32 kilometer, lebar 16 
kilometer dan kedalaman 1.500 meter. Danau ini terletak pada 
ketinggian 657 meter. 

Danau Poso merupakan salah satu Danau terindah di dunia 
dengan Pasir bening dan putih yang terdapat pada tepi sampai di 
Dasar Danau. Ada beberapa keunikan Danau ini yang dapat 
dinikmati oleh wisatawan antara lain, ditepi danau yang terjang 
terdapat situs-situs seperti Watu Pangasa Angga (batu gosok 
yang digunakan jin), dan Watu Yano (batu terapung). Semen-
tara di hutan belantara ketinggian danau terdapat Air Terjun 
Saluopa, Air Terjun Kandela di Desa Tindoli Kecamatan Pamona 
Tenggara, dan Watu Makilo atau Batu Makilo di Desa Bo'e yang 
terdapat ratusan bahkan ribuan tengkorak dan peti mayat 
monumen berlogo Universitas Tadulako. Serta Watu Mora'a 
atau Batu Bercabang yang berbentuk seperti batu berbentuk 
candi, jelas Putera. Dengan digelarnya acara tersebut, Putera 
berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana promosi untuk 
mengangkat budaya dan wisata di Sulawesi Tengah, khususnya 
yang ada di Kabupaten Poso untuk disukai oleh wisatawan dari 
berbagai penjuru dunia. 

Sumber: 

http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/203524479/Hari-Ini-Festival-
Danau-Poso. 

 

Ajang bergengsi tingkat internasional, Festival Danau Poso 

(FDP), ialah salah satu media sosial yang memungkinkan terjadinya 

intensitas silahturahmi massal. Masyarakat dengan berbagai latar-

belakang agama dan suku berkumpul di sana. Ada sebagai visitor 
(pengunjung) dan ada pula yang menyempatkan diri untuk berjualan 

baik membuka warung makan, menjual minuman, menjual pakaian 

serta beberapa lagi mengikuti event tertentu yang diperlombakan. 

Sogili, belut danau dari Tentena 

Selain itu, aset kekayaaan danau Poso di Tentena menyimpan 

potensi ekonomi besar baik danaunya dan perikanan danaunya yang 

dapat diolah sehingga menguntungkan secara ekonomi baik investor, 
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Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat. Salah satu-

nya ialah sogili atau sidat yaitu sejenis belut yang hidup di danau.10) 

Menurut Lumeno, ekologi sogili kemungkinan hanya bergerak di 

daerah air tawar untuk waktu yang lama dan mungkin hanya sesekali 

meluncur ke pantai atau sama sekali tidak ke esturia. Pertanyaan saat 

ini adalah, kemungkinan pemijahan terjadi bukan hanya di daerah 

estuaria, tetapi juga di daerah air tawar atau yang dianggap tawar, di 

sekitar danau, lubang-lubang tanah, lubang batu, yang memiliki salini-

tas berbeda dengan lokasi-lokasi di bagian perairan tawar hulu sungai. 

Lubang-lubang batu dan tanah yang berbentuk gua kecil yang relative 

memiliki elevasi berbeda dengan permukaan danau (lebih tinggi) dapat 

memiliki salinitas berbeda dengan salinitas perairan tawar di danau 

atau di hulu sungai (Wawancara, 14 Juni 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer dan Data Sekunder, 2013. 

Gambar 5.11 

Sogili di Tentena 

 

Pada lokasi-lokasi tersebut, selain salinitas yang berbeda, 

mungkin saja kandungan mineral tertentu, berbeda sehingga dapat 

menjadi trigger untuk metamorfosis sogili dan terjadi perkembangan 

yang cepat mencapai tahap pematangan seks karena munculnya tahap 

dewasa untuk pemijahan dan munculah anak-anak sogili (belong-
belong) di sekitar danau Poso, demikian terus menerus sehingga 

                                                 
10Bahasa Pamona ialah masapi. 
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muncul suatu ekologi sogili yang berbeda dengan jalur migrasi terbatas 

di danau poso dan sungai-sungai yang bermuara di danau poso, 

khususnya pada lubang-lubang sarang, untuk kemudian pada saat air 

danau naik, mereka akan keluar dan bermigrasi ke sungai-sungai besar 

di sekitarnya. Kondisi ini akan berlangsung tersendiri lepas dari model 

ekologi yang ada yang mungkin memerlukan dimensi transisi untuk 

memenuhi siklus tradisionalnya ke Estuaria dan laut. 

Kompas Online menuliskan perihal sogili di Tentena,11) Februari 

2009 merupakan musim panen sogili. Momen ini bergeser, sebelumnya 

musim panen biasanya mulai bulan Desember hingga Juni. Puncaknya 

pada bulan Mei, sekitar 10-12 kilogram atau sekitar 4 ekor per orang 

per hari dan bisa mencapai 20 sampai 25 kilogram per hari. Ikan sogili 

hidup dengan berat di atas dua kilogram per ekor dijual kepada 

pengumpul untuk diekspor dalam bentuk sogili segar dengan harga Rp 

75.000 per kilogram. Sedangkan yang sudah mati atau yang beratnya di 

bawah dua kilogram per ekor dijual ke masyarakat lokal atau pengu-

saha restoran/warung makan Rp 45.000 per kilogram. "Nelayan sogili 

Tentena tahun ini sangat diuntungkan karena dalam musim panen saat 

ini, harga jualnya cukup menarik mencapai Rp 75.000 per kilogram," 

kata Kaverius, nelayan sogili lainnya. "Kami tidak pernah kesulitan 

menjual sogili baik yang hidup maupun mati karena pasarnya banyak. 

Pengumpul sogili hidup membeli berapa pun yang dihasilkan nelayan 

dengan harga cukup tinggi, sebab sogili hidup kini menjadi komoditas 

ekspor yang dikirim melalui Makassar," kata Kaverius menambahkan. 

Penangkapan ikan sidat di Danau Poso dilakukan dengan membuat 

pagar perangkap di mulut sungai berbentuk piramida yang terbuat dari 

kayu dan bambu. Di ujung piramida itu dipasang bubu (wuwu) atau 

pukat untuk menampung sogili yang terperangkap. Saat sogili keluar 

dari Danau Poso dan mulai masuk ke mulut sungai, ikan belut itu akan 

tergiring masuk ke bubu atau pukat. "Jadi pada subuh hari kita tinggal 

mengangkat pukat atau bubunya untuk mengambil ikan belut itu," 

ujarnya. 

                                                 
11http://sains.kompas.com/read/2009/03/02/12445435/ramai-ramai.panen.sogili.di. 
tentena 
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Setiap pagar perangkap diusahakan oleh delapan sampai sepuluh 

orang nelayan dengan pembagian hasil dilakukan secara bergiliran 

setiap hari, misalnya si ‟A‟ yang mendapat giliran hari Senin, seluruh 

hasilnya pada Senin itu milik ‟A‟ demikian selanjutnya. "Ini sudah 

tradisi yang turun temurun di sini sejak tahun 1950-an," kata Tampa‟i 

(83) yang tampak masih kuat dan tetap menekuni usaha menangkap 

belut tersebut. Sementara itu, Joni, eksportir sogili di Tentena, menga-

takan, pada musim sogili bulan Februari sampai Juni, ia bisa meng-

ekspor 400 kilogram setiap minggu dengan tujuan Taiwan dan China 

melalui Jakarta. Ikan sogili di dua negara tersebut sangat diminati 

untuk bahan pencampur sup sehingga pembeli tidak pernah membatasi 

jumlah untuk dikirim dalam keadaan hidup. 

Rubrik lainnya, Kompas Online,12) mengangkat ketertarikan 

investtor dalam berbisnis sogili di Tentena seperti minat PT. Ina 

Internasional Nevita Anastasia mengunjungi daerah ini beberapa 

waktu lalu. Pihak perusahaan sangat tertarik melakukan pembudi-

dayaan sogili dengan membuat banyak karamba. Anastasia menambah-

kan, budi daya sogili dengan keramba dianggap pihaknya sebagai satu-

satunya cara untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup nelayan 

di Tentena. Nantinya, seluruh produksi akan diekspor ke negara-

negara tujuan, seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, China, dan beberapa 

negara Eropa. Sebagai uji coba, bulan ini, terang Anastasia, pihaknya 

akan memasang sepuluh keramba. Upaya ini dijalankan dengan pen-

dampingan nelayan lokal dan pemerintah setempat. Di samping itu, 

lanjut Anastasia, pihaknya masih menanti pembukaan kembali pener-

bangan reguler dari dan ke Poso. Penerbangan ini dianggap penting 

untuk memastikan ekspor sogili dalam keadaan hidup. Pasalnya, terlalu 

berisiko membawa sogili hidup dari Tentena untuk diterbangkan dari 

Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau dihitung waktu, perjalanan tersebut 

bisa memakan waktu lebih dari 24 jam. 

 

 

                                                 
12http://nasional.kompas.com/read/2009/03/04/17005868 
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Investasi dari Danau untuk Kebutuhan Energi Listerik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder, 2013. 

Gambar 5.12 
Poso Energy Siap Beroperasi memenuhi Listrik  
baik Lokal Hingga Nasional, 28 Desember 2013 

 

Sehubungan dengan investasi, Tentena memiliki sumber daya 

alam yang bisa dikelola sehingga memiliki potensi ekonomi terutama 

menyangkut keuntungan yang diperoleh. Umumnya potensi tersebut 

sehubungan dengan kapasitas Tentena sebagai daerah pedesaan selain 

banyak penduduknya juga memiliki sumber daya air danau yang besar. 

Energi Poso telah memberikan subsidi listerik gratis untuk masyarakat 

yang didistribusikan oleh PLN Tentena, sayangnya mesin yang dimiliki 

salah satu Badan Usaha Milik Negara masih tertinggal jauh dari mesin-

mesin yang dimiliki PT. Poso Energy. Beberapa teknologi yang diguna-

kan oleh PT. Poso Energy sebagian besar berasal dari Eropa dan Cina. 

Kerjasama itu dilakukan sekaligus memiliki hubungan yang erat 

dengan tujuan menjadikan Tentena sebagai pusat pendidikan masa 

datang dan kota industri berbasis pada ramah lingkungan, sehingga 

masyarakat tentu akan memperoleh keuntungan yang besar dari keha-

diran PT. Poso Energy. Tenaga kerja (karyawan) yang dilibatkan pada 

PT. Poso Energy yang beroperasi di Sulewana dapat dikatakan seim-

bang menurut latarbelakang agama baik Kristen, Islam dan Hindu. 
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Tabel 5.1 
Karyawan PT. Poso Energy Menurut Latarbelakang Agama 

dan Status Domisili Kependudukan (dalam persen) 

No 
Status 

Domisili 

Karyawan Menurut Periode Kerja 
dan Latarbelakang Agama (dalam persen) 

Periode November 2012 Periode Juni 2014 
Islam Kristen Katolik Hindu Islam Kristen Katolik Hindu 

1 Sementara 41,72 7,70 0 0,22 46,89 11,86 0 0 

2 Tetap 1,95 48,39 0 0 0,56 38,98 1,12 0,56 

Sumber: Data Sekunder, 2014. Catatan : Periode November 2012 total karyawan PT. 

Poso Energy 870 orang dan Periode Juni 2014 total karyawan PT. Poso 

Energy berjumlah 177 karyawan. 

 

PT. Poso Energy merupakan anak perusahaan dari PT. Bukaka 

Teknik Utama dan perusahaan ini milik keluarga besar Jusuf Kalla. 

Situasi pasca konflik di Tentena yang kondusif dan sikap keterbukaan 

masyarakat Tentena terhadap kehadiran orang lain yang berbeda latar 

belakang serta potensi yang besar dari Danau Poso,13) sehingga Jusuf 

Kalla bersaudara melihat hal tersebut sebagai kondisi yang memung-

kinkan untuk merintis usaha bisnis dibidang energi pada tahun 2009 

setelah Jusuf Kalla tidak menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia. 

PT. Bukaka telah mempekerjakan 1047 karyawan sesuai data 

pada Tabel 7. Dalam wawancara dengan Andi, Direktur Kepegawaian 

PT. Energy Poso menyebutkan kurang lebih telah mempekerjakan 

5000 orang sejak didirikannya bisnis energi listerik tenaga air. Seluruh 

teknologi yang digunakan sebagian besar dari Asia dan sebagian lagi 

dari Eropa. Umumnya mereka sangat menaruh harapan pada bisnis ini 

sebab mereka berpendapat bahwa energi listerik bertenaga air merupa-

kan bisnis yang murah dan ramah lingkungan (Wawancara, 29 Juni 

2014). 

Di tempat terpisah, penulis juga bertanya kepada Jusuf Kalla hal 

sehubungan dengan masyarakat Tentena ketika berkunjung ke rumah-

                                                 
13Danau Poso seperti kebanyakan orang tahu (masyarakat diluar Poso, Sulawesi 
Tengah) umumnya berada di Kota Poso (Kabupaten Poso). Hal ini dipandang keliru, 
sebab Danau Poso bukan di Kota Poso. Pusat dari air danau Poso ialah Tentena yang 
memiliki kurang lebih 10 mata air. Danau di Tentena merupakan Danau Poso dan 
disinilah tempat diselenggarakannya Festival Danau Poso setiap tahun pada bulan 
Oktober untuk menghormati “roh-roh yang bersemayam” di danau Poso. 
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nya di Jalan Brawijaya. Beliau mengemukakan pandangan bahwa 

ekonomi harus diperkuat dan masyarakat harus diberikan lapangan 

pekerjaan yang layak sehingga masyarakat memperoleh pendapatan 

yang layak. Secara tidak langsung, konflik sosial seperti di Poso tidak 

akan terjadi sebab semuanya telah diusahakan dan benar-benar terjadi 

pemerataan (Wawancara, Jusuf Kalla … Januari 2014). 

Situasi yang kondusif di Tentena demikian juga keterbukaan 

masyarakat Tentena terhadap kehadiran orang lain yang berbeda latar 

belakang, dibuktikan dengan kehadiran 464 karyawan beragama Islam 

(periode November 2012 dan Juni 2014) mereka hidup dan tinggal 

ditengah-tengah masyarakat Kristen di Tentena termasuk masyarakat 

eks-pengungsi Poso yang telah menetap di Tentena. Bahkan masya-

rakat eks-pengungsi Poso juga sebagian adalah karyawan di PT. Energy 

Poso. Seluruh karyawan tersebar pada 22 Direktorat yang membawahi 

87 seksi yang kini telah mengerjakan kembali proyek Poso-II setelah 

berhasil menyelesaikan proyek Poso-I yang bertujuan untuk mendistri-

busikan listerik ke Pulau Jawa sehingga diharapkan terjadi pemerataan 

energi listerik secara nasional. Dari Tentena untuk kebutuhan nasional. 

 

Kasus IV: Intensitas Silahturahmi14 

Dalam memahami intensitas silahturahmi antar kelompok Islam-

Kristen di Tentena, maka penulis memulainya dari perhatian khusus 

terhadap proses pengusulan seorang Imam yang akan bertugas di pada 

Masjid Jami‟ Baitullah (kemudian disebut Masjid Tentena) saat Tentena 

dalam masa konflik Poso sekitar tahun 2004-2006.  

Imam Tami mengawali cerita sehubungan dengan eksistensi 

Islam di Tentena oleh KH. Marlam. Kurang lebih dua tahun Masjid 

Tentena tidak memiliki Imam karena Imam dan keluarganya telah 

mengungsi ke wilayah lain seiring meningkatnya ketegangan di 

                                                 
14Wawancara Kelompok pada tanggal 18 Juni 2013 dengan Amin Taiso (18 Juni 2013), 
Imam Mustamin Hi. R. Tima dan Idris Laodo. Wawancara kelompok juga dilakukan 
dengan saudara dan adik dari H. Hamid Taleba yaitu Papa Unggo, Onte adik dari Idris 
Laodo pada 16, 19 Juni 2013.  
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Tentena. Selama kekosongan Iman, beberapa tokoh antara lain H. 

Hamid Taleba dan seorang lagi berasal dari Departemen Agama Poso 

memimpin Sholat Jumat. Tercatat bahwa masa konflik Poso di Tentena 

kurang lebih 13-30 orang pernah Sholat Jumat di Masjid Tentena 

seperti Ponulele, Thalib, Haji Rendy dan seorang pejabat Kajari Poso 

(Wawancara, 17 Juni 2013) 

Para Tokoh Islam di Tentena menjalin komunikasi dengan 

beberapa tokoh agama Kristen untuk mencari solusi agar kekosongan 

Imam tidak terlalu lama. Sehingga Muksin Karama mendatangi Amin 

Taiso untuk mendiskusikan penempatan seorang Imam. Muksin 

Karama berasal dari Gorontalo berdarah Arab dan pandai berbahasa 

Pamona, Karama diminta oleh kantor agama Poso untuk mencari 

Imam berdasarkan hasil diskusi antar tokoh agama di Tentena maka 

Karama mencari Imam Tima di daerah Tayawa-Tojo (Wawancara, 

Imam Tami 17 Juni dan Taiso 18 Juni 2013) 

Imam Tima menamatkan pendidikan Sekolah Rakyat (SR) GKST 

Pendolo tahun 1956 kemudian menamatkan pendidikan di SMP Uekuli 

dan tahun 1960 menempuh pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru 

(SPG) Poso. Beberapa catatan lainnya, Imam Tima pernah bekerja di 

Koramil Uekuli, bekerja di Koperasi Unit Desa Uekuli selama 2 periode  

sebagai Kepala Promosi dan Pemasaran. Tahun 1997 diangkat sebagai 

juru khotbah desa Uekuli, tahun 2000 diangkat Imam di Uekuli dan 

sekitar tahun 2003 menjadi Imam di salah satu wilayah transmigrasi 

Kabupaten Morowali. Situasi kurang kondusif di Morowali, kemudian 

mendorong keputusan Imam Tima untuk menerima panggilan baru 

sebagai Imam di Masjid Tentena. Karama kemudian membawa Imam 

Tima dan sementara waktu ditempatkan pada rumah keluarga Hj. 

Syamsia Malewa. Hj. Syamsia adalah isteri dari Kingkong, laki-laki 

berdarah Cina sejak lahir di Tentena dan beragama Kristen 

(Wawancara, Imam Tami 17 Juni dan Taiso 18 Juni 2013). 

Selama Imam Tima di Tentena, Beliau menghadiri berbagai 

pertemuan baik pesta pernikahan, seremoni duka atau intensitas 

silaturahmi lainnya. Tak tanggung-tanggung, Imam Tima memberikan 

posintuwu kepada keluarga dari pihak yang mengundangnya. Meski 
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demikian, keberadaan Imam Tima dipandang sebagai masalah oleh 

pihak atau kelompok tertentu yang berkepentingan untuk mengganti-

kan Tima sebagai Imam di Masjid Tentena dengan cara mempengaruhi 

Bupati Poso agar mencopot Surat Keputusan untuk Imam Tima. Sampai 

sekarang Tima tetap menjabat Imam pada Masjid Tentena. Imam Tima 

juga menyampaikan perihal keinginannya untuk membuat kegiatan 

Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ di Tentena. Selama ini MTQ 

dilakukan di Tambarana tahun 2007 dan Poso pada tahun 2009. Marius 

Bapeda, seorang yang beragama Kristen pernah mengusulkan pada 

tahun 2010 wilayah Tentena sebagai tuan rumah kegiatan MTQ tetapi 

pemerintah melalui dinasnya yang berkepentingan belum menjawab 

rencana pengusulan MTQ di Tentena (Wawancara, Imam Tami 17 Juni 

2013). 

Intensitas silahturahmi tampak pula pada beberapa keluarga 

beragama Islam orang Tentena yang mengungsi ke wilayah lain antara 

lain H. Samudin, H. Lattu, Ramli, Kel. Sarifuddin – Ramsah, keluarga 

Ridwan Abbas atau dikenal akrab dengan nama Ridho (Tentena Farma) 

berdekatan dengan rumah makan Ongga Bale, mereka tidak menjual 

tanah dan rumahnya. Seluruh asset kekayaan tidak bergerak tersebut 

dititipkan pada kerabat yang beragama Kristen di Tentena misalnya 

tanah yang dimiliki oleh H. Lattu dijaga oleh Bapak Barau. Sedangkan 

Abidin, Parno, Sumarno dan Abdullah telah menjual seluruh asset 

kekayaan mereka (rumah dan tanah) kemudian memilih tinggal di 

Sulawesi Selatan. Sekitar tahun 2006-2013 sudah banyak orang ber-

agama Islam berdatangan dan tinggal untuk sementara waktu di 

Tentena untuk mencari nafkah, baik mereka yang berasal dari luar 

Sulawesi atau seputaran wilayah Sulawesi (Wawancara, Taiso 18 Juni 

2013). 

Hal menarik lainnya seputar issu terkait bom Gereja Moria 

sekitar tahun 2012, issu ini ditujukan kepada adik dari Idris Laodo 

sebagai pelaku pemasangan bom yang diisukan. Sahabat dari Idris, 

Iwan Kandolia menyampaikan issu tersebut kepada Idris dan adiknya. 

Pihak keluarga Idris langsung melaporkan perihal issu itu untuk 

mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar. Polisi juga langsung 
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mengecek halaman dan ruangan Gereja Moria untuk memastikan, 

tetapi tidak diperoleh sesuatu yang ganjil. Issu ini merambah hingga ke 

desa Tonusu, sehingga keluarga dari pihak Idris bernama Nurdin 

datang untuk bertanya serta memastikan berita bom Gereja Moria 

(Wawancara, Idris dan rumpun keluarga dari Laodo dan adik dari H. 

Hamid Taleba di rumah Idris Laodo 19-20 Juni 2013).  

Di rumah Idris pernah tinggal selama 4 tahun orang dari Tomata 

(Morowali) berjumlah 1 orang dan 2 lagi dari Tentena, mereka bera-

gama Kristen. Keluarga Idris membantu tiga orang beragama Kristen 

dalam hal pembiayaan sekolah yang dipandangnya sebagai bagian dari 

zakat fitrah. Idris menikah di Tentena tahun 2008 dan saksinya adalah 

seorang sahabat beragama Kristen bernama John Pabonde.15) Sementara 

itu, Papa Unggo sering datang di Tentena untuk mengolah tanahnya 

dan memenuhi undangan pesta pernikahan juga beberapa undangan 

lainnya. Jumlah undangan yang dihadirinya selama empat tahun 

(2009-2013) ialah 165 undangan, 137 undangan berasal dari pihak 

penyelenggara kegiatan beragama Kristen dan 28 pihak penyelenggara 

kegiatan beragama Islam. Papa Unggo16) adik dari H. Hamid Taleba 

menceritakan bahwa kakaknya menyelesaikan seluruh pendidikannya 

di sekolah GKST mulai dari Sekolah Rakyat hingga SMP Kristen Bukit 

Tentena, sekolah dari Prof. Jus Badudu, pakar bahasa Indonesia yang 

melegenda dengan kritikan terhadap Presiden Soeharto terkait berba-

hasa yang baik dan benar. Papa Unggo menambahkan bahwa kakaknya 

itu sangat dekat dengan orang Poso di Tentena (Wawancara, 20 Juni 

2013). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15Wawancara kelompok dengan Idris Laodo dan Papa Unggo, adik dari H. Hamid 
Taleba 
16Usman Taleba 
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Tabel 5.2 
Beberapa Identitas Penduduk menurut Kepemilikan KTP dan Jenis Bukti 

Identitas lainnya di Tentena, Tahun 2006-2013 

No Nama Orang 
Jenis Identitas Yang Digunakan 

Asal 
KTP Lainnya 

1 Apep Himawan. H 10161xxxxxxxxxx - Bandung 

2 Munawar Yodi 7271xxxxxxxxxxx - Palu 

3 Imran Pariangi 29xxxxxxx - Poso 

4 Muhammad Husain 7209xxxxxxxxxxxx - Poso 

5 Muhammad Zulham 84xxxxxxxxxx - Makassar 

6 Fadly Pariangi 720xxxxxxxxxxxxx - Poso 

7 Samran Pariangi 660xxxxxxxxx - Poso 

8 Kisman 720xxxxxxxxxxxx - Poso 

9 Yusuf Arifono 350xxxxxxxxxxxxx - Malang 

10 Solihin 731xxxxxxxxxxxxx - Makassar 

11 Supriono 350xxxxxxxxxxxx - Malang 

12 Siti Julaicha 351xxxxxxxxxxxx - Pasuruan 

13 Rutikno 350xxxxxxxxxxxxx - Malang 

14 Teten Rudianto 320xxxxxxxxxxxx - Garut 

15 Siswoyo 350xxxxxxxxxxxx - Malang 

16 Riadi 350xxxxxxxxxxxxx - Malang 

17 Ata B. Misman 350xxxxxxxxxxxxx - Cirebon 

18 Suyanto 681xxxxxxxxx - Palu 

19 Soni Hermana 327xxxxxxxxxxxxx - Tasikmalaya 

20 Abdul Munir 107/02-5-07/I/2006 - Poso 

21 Isa Mubarok 5770/10871/022012 - Brebes 

22 Jumono 4247/07543/022012 - Brebes 

23 Hikmat 190xxxxxxxxxxxxx - Poso 

24 Hassanudin 105xxxxxxxxxxxxx - Bogor 

25 Dede 720xxxxxxxxxxxxx - Poso 

26 Moh. Safilin 350xxxxxxxxxxxxx - Kediri 

27 Damiatun 350xxxxxxxxxxxxx - Kediri 

28 Fatanuddin - Surat Keterangan Makassar 

29 Dwi Malik Mustika - Surat Keterangan Bojonegoro 

30 Iwan - Surat Keterangan Tasikmalaya 

Sumber: Data Primer, 2013. 

 

Kasus V: Sampuraga, Datu Luwu dan Pue Palamburu 

Hubungan harmonis antara masyarakat Islam dan Kristen diawali 

oleh perjumpaan orang Pamona dalam proses mencari karakter yang 

sepadan dengan dewanya, Pue Palamburu. Keinginan bertemu dengan 

sosok Pue Palamburu kemungkinan merupakan aspek mendasar 

dibalik usaha membuka jalan di daerah Sampuraga, masa pra Kruyt, 
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sekitar tahun 1600. Masyarakat menyadari bahwa perlu untuk mencari 

seorang yang dapat menjamin eksistensi mereka secara politis, meski 

pun menguasai medan dari daerah kekuasaannya sendiri, tetapi mereka 

setidaknya mendapat dukungan besar dari karakter yang sepa-dan 

dengan Pue Palamburu. Tentu sebagai dewa dalam kepercayaan orang 

Pamona, maka sudah pasti Pue Palamburu memiliki kekuatan yang 

maha besar dan kemasyuran dari hal-hal yang bisa dicermati secara 

fisik antara lain bencana alam yang terjadi, kutukan berupa penyakit 

dan kesejahteraan melalui hasil panen berlimpah serta bebas dari 

kelaparan serta bebas dari ancaman bencana alam dan tentunya bisa 

memberikan jaminan perlindungan. Inilah alasan utama dari 

perjalanan orang Pamona dalam mencari “Tuhan”nya yang diawali 

perjumpaan Datu Luwu, salah satu kerajaan Islam besar dari Sulawesi 

Selatan. 

 
Sumber: www.tropenmuseum.nl  

Gambar 5.13 
Makam Datu Luwu (1900-1940) 

 

Perkembangannya, jalur Trans-Sulawesi di atas tahun 1940 dibu-

ka dan berawal dari sini orang Pamona memulai kehidupan sosialnya 

yang lebih terbuka dibanding masa sebelumnya yang cenderung tertu-

tup dari dunia luar. Hubungan harmonis dimulai dari perja-lanan 

panjang orang Pamona mencari sosok yang se-karakter dengan Pue 

http://www.tropenmuseum.nl/
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Palamburu dan sosok itu ialah Datu Luwu, meskipun berbeda latar 

belakang keyakinan tetapi performance yang dimiliki seorang Datu 
Luwu setidaknya sama dengan sosok Pue Palamburu yang dapat dicer-

mati secara fisik. Bagi orang Pamona, Datu Luwu tidak pernah mengu-

bah atau memaksakan untuk sama keyakinan masyarakat dengan Datu. 

 

Kasus VI: Kejahatan dan Kriminalitas di Tentena 

Dalam uraian berikut tidak membahas temuan penelitian pada 

bulan Juli 2014 di Tentena berkaitan dengan pelecehan seksual 

terhadap anak-anak seperti yang berlangsung pada fenomena Jakarta 

International School (JIS). Pendalaman lebih banyak dari data 

kepolisian sektor Tentena, percakapan dengan beberapa intelijen polisi 

dan informan lainnya. 

Kejahatan dan kriminalitas tidak hanya terjadi pada wilayah 

perkotaan tetapi berlaku sama kejadiannya di pedesaan. Hal ini 

ditemukan dalam kegiatan meneliti pada tahap penelitian pendahuluan 

penelitian tahun 2009 dengan dua temuan pembuka untuk memahami 

konteks hubungan masyarakat Tentena.  

Temuan pertama terkait demonstrasi yang berujung terhadap 

pengrusakan fasilitas pelayaan publik di kantor PLN dan kedua penye-

rangan serta pengeroyokan pada seorang pemuda yang berasal dari 

Poso sehingga korban tersebut dirawat pada Rumah Sakit Sinar Kasih 

GKST Tentena.  

Salah satu pelaku pengeroyokan juga terlibat dalam aksi demon-

strasi dan pengrusakan fasilitas PLN Tentena tetapi hal yang mengejut-

kan di sini ialah pelaku tersebut anak seorang Tokoh Agama Kristen 

(sebut saja namanya Daud) dan korban pengeroyokan yang mendapat 

perawatan di Rumah Sakit GKST adalah seorang pemuda beragama 

Islam berasal dari Poso dengan nama samaran Yanto. Daud dan Yanto 

sebenarnya berteman, pertemanan mereka sudah sangat lama. Daud 

mengenal baik Yanto dan sebaliknya Yanto mengenal baik Daud. 

Hingga suatu saat hubungan pertemanan ini menjadi sedikit tegang, 
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ketika Yanto telah menjalin hubungan asmara dengan seorang gadis 

yang tak lain juga memiliki hubungan tertentu dengan Daud.  

Ketika Yanto mengunjungi Tentena, Yanto bersama-sama 

dengan teman Daud, saat itulah Yanto mengalami hal tak terduga dari 

Daud dan teman Daud. Yanto kemudian dikeroyok, akibatnya Yanto 

kehilangan kesadaran dan dibawa ke Rumah Sakit Sinar Kasih GKST 

untuk mendapatkan pertolongan serta perawatan intensif. Hasil peme-

riksaan dokter, Yanto dikabarkan mengalami gegar otak. Kasus ini 

murni akibat cemburu yang berujung pada pengeroyokan terhadap 

korban. Demikian paparan Jerry, seorang Interpol di Polsek Tentena 

(Wawancara, 23 Desember 2013). 

Dari dua insiden ini, terdapat hal menarik untuk dicermati 

terkait hubungan pada masyarakat Tentena, bahwa: 

1. Penyerangan terhadap fasilitas pelayanan publik yang dimiliki oleh 

Negara merupakan bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap 

negara yang dipandang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap energi seperti insiden pengrusakan kantor PLN Tentena 

tahun 2009. Hal ini dikarenakan energi sudah dirasakan sebagai 

kebutuhan dasar masyarakat. Krisis energi yang dialami masyarakat 

Tentena, mengharuskan masyarakat mencari solusi antara lain 

mengalokasikan pendapatannya untuk membeli bahan bakar 

minyak dan genset secara terus menerus jauh sebelum konflik 1998 

hingga tahun munculnya insiden tersebut. Pengeluaran biaya tak 

terduga untuk memperoleh energi listrik, terlebih ketika mereka 

tidak dapat menjalankan aktivitasnya, memperoleh hiburan mela-

lui tayangan televisi dan sejenisnya yang menggunakan energi 

listerik, menimbulkan stres pada masyarakat seperti yang tampak 

pada insiden pengrusakan fasilitas PLN di Tentena. 
 
2. Insiden pengroyokan Yanto oleh Daud, memiliki pokok-pokok 

yang menarik untuk dicermati yaitu: Hubungan asmara antara 

Yanto dan seorang perempuan muda di Tentena yang beragama 

Kristen, membuktikan sikap penerimaan terhadap individu yang 

berbeda latarbelakang. Demikian juga berkaitan dengan perteman-

an antara Daud, teman Daud dan Yanto yang sudah lama terjalin 
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baik. Di lingkungan keluarga dan kelompok, hubungan berbeda 

latar belakang tidak lagi dipersoalkan pada masyarakat termasuk 

hubungan asmara dan pertemanan. Tetapi bukan berarti ini sama 

sekali tidak menim-bulkan persoalan, jika pun ada persoalan 

tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bentuk 

hubungan kontradiktif antara individu berbeda latar belakang. 

Penyerangan yang dilakukan dengan cara pengeroyokan terha-

dap Yanto, sebagai gambaran tidak seimbangnya persentase penduduk 

menurut jenis kelamin bahwa jumlah persentase perempuan jauh lebih 

besar daripada jumlah persentase laki-laki. Tentu saja kompetisi 

semakin berat bagi seorang laki-laki muda untuk mendapatkan seorang 

perempuan muda. Demikian juga perempuan akan mengalami hal yang 

sama dengan yang dialami laki-laki muda. Di sisi lain, pandangan ini 

diperkuat dengan adanya laporan kepolisian di Tentena terkait tindak 

kekerasan dan kejahatan bahwa umumnya kriminalitas di Desa 

Tentena ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pencabulan. Di 

lain sisi, meski pun tidak ada peristiwa terkait SARA, tetapi perubahan 

wajah tindak kekerasan dan kejahatan di Tentena sebagai wilayah 

pedesaan merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian 

selanjutnya. 

 

Kasus VII: Proyek-proyek “Rasionalitas Moderen” 

Setelah Kruyt dan Adriani berhasil mengajak masyarakat untuk 

menempati daerah pemukiman baru yang telah dipersiapkan kemudian 

mulai merintis serta mendirikan pusat-pusat pelayanan publik, baik di 

bidang kesehatan maupun pendidikan di Tentena. Inilah yang menga-

wali adanya hubungan harmonis mula-mula, khususnya hubungan 

antara Islam dan Kristen. Misalnya bidang pendidikan, peserta didik 

banyak berasal tidak hanya dari kalangan orang Pamona tetapi berasal 

dari daerah Ampana dan Luwuk. Daerah tersebut terkenal dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam. Demikian halnya dengan 

pelayanan kesehatan, Zending tidak hanya membatasi diri untuk 

melayani masyarakat yang sudah menerima agama Kristen tetapi 
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seluruh masyarakat yang belum menerima ajaran Kristen (suku 

Pamona) termasuk masyarakat yang beragama Islam. 

Meskipun terkesan ada hal tertentu yang dirasakan penulis 

bahwa ini bagian dari teknik pemasaran untuk mengajak orang meme-

luk agama Kristen yang diawali dengan cara menunjukkan kasih mela-

lui perbuatan yang konkrit, tetapi secara bersamaan akan memuncul-

kan ikatan emosional yang kuat antar kelompok berbeda latar belakang 

sosial sehingga terbentuk hubungan harmonis dalam dua kelompok 

berbeda. Tidak hanya sampai di situ, eksistensi orang luar suku Pamona 

seperti orang Manado dan orang Jawa yang berperan besar dalam misi 

Kekristenan Zending melalui pelayanan-pelayanan publik, dipandang 

sebagai sosok motivator yang membangkitkan kesadaran untuk meme-

lihara hubungan yang baik dan bersikap yang wajar dalam berperilaku 

agar tidak melanggar hukum Allah. Pembelajaran terhadap kasih 

melalui perbuatan konkrit, hal yang menjadi entri point dari politik 

etis Zending yang berkontribusi dalam pembentukan hubungan har-

monis antar Islam dan Kristen mula-mula di Tentena. 

 

Kasus VIII: “Jejaring Pengaman” Hubungan 

“Jejaring Pengaman” dari hubungan masyarakat Kristen dan 

masyarakat Islam di Tentena menurut proses terbentuknya terdiri dari 

dua bagian, Pertama, “Jejaring Pengaman” yang terjadi sebelum 

masyarakat Pamona mengenal agama Kristen dan telah berdampingan 

dengan kelompok masyarakat yang sudah mengenal agama atau telah 

beragama seperti masyarakat dari Luwu dan Wotu, Sulawesi Selatan. 

Kedua, “Jejaring Pengaman” yang terjadi setelah masyarakat Pamona 

menerima agama Kristen.  

Dari dua bentuk “Jejaring Pengaman”, maka proses pertama 

menghasilkan “Jejaring Pengaman Primer (awal)” dan proses yang ter-

jadi pada tahapan kedua menghasilkan “Jejaring Pengaman Sekunder 

(pelengkap)”. Dua bentuk “Jejaring Pengaman” ini sebagai jaminan 

yang dapat diandalkan mengembalikan hubungan kurang harmonis 

menjadi harmonis, memperkuat ikatan persaudaraan dan menumbuh-
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kan sikap sebagai kesatuan yang utuh ditengah perbedaan atau 

memperkuat harmonisasi sosial. 

“Jejaring Pengaman Primer” kemudian disingkat JP2 berbentuk: 

Pertama, ikatan secara kultur yang lahir karena kesamaan figur yang 

dinilai oleh kelompok masyarakat Pamona dimana figur tersebut 

memiliki atau mempunyai sifat dari sesuatu yang disembah misalnya 

karakter Pue Mpalamburu, dewa dari suku Pamona, dimiliki oleh Datu 

Luwu (uraian Kasus V). Pedoman masyarakat Pamona ketika menentu-

kan atau menilai bahwa Datu Luwu, raja dari salah satu kerajaan Islam 

besar di Sulawesi Selatan tersebut memiliki atau “jelmaan” dari Pue 
Mpalamburu bersumber dari catatan-catatan budaya masyarakat seper-

ti berkaitan dengan cerita di balik Watu Mpoga‟a dan hubungan kakak-

beradik Lasaeo dan Sawerigading serta kisah raja Pamona yang berna-

ma Rumbenunu. Dari kisah Watu Mpoga‟a salah seorang dari tujuh 

saudara, menancapkan batu dan berjanji tidak melupakan saudaranya. 

Ia pun pergi ke wilayah Selatan kemudian di sanalah lahir keturunan-

nya yang dikenal dengan sebutan to Lamusa dan to Pu‟umboto; kedua 

kelompok sosial tersebut merupakan rumpun anak suku Pamona 

(Wawancara, Hokey 3 Januari 2011). Tidak jauh berbeda dari cerita 

Laseo dan Sawerigading, Laseo dalam kepercayaan masyarakat Pamona 

adalah orang yang berasal dari langit memiliki saudara yang bernama 

Sawerigading (Wawancara, Rantelangi dan Marola pada bulan Januari 

2011).  

Dalam kisah raja Rumbenunu seperti yang diceritakan Tolimba 

kepada penulis bahwa kata “Poso” berasal dari bahasa Pamona yang 

berarti “pecah” atau ma poso. Makna pecah di sini bukan berarti tak 

bisa disatukan tetapi yang dimaksudkan ialah menyebar sebagaimana 

yang dikisahkan dalam peristiwa yang berlangsung ketika raja 

Rumbenunu menjatuhkan telur kemudian telur tersebut pecah berarti 

suku Pamona akan menyebar luas dan beranak-cucu sehingga satu 

dengan lainnya bersaudara (Wawancara, 12 Januari 2011). 

Kedua, perjalanan historis orang Pamona mencari sosok “Tuhan” 

dalam pengetahuan budayanya agar masyarakatnya dapat memperoleh 

perlindungan dari segala bentuk kutukan, mendorong para pimpinan 
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(raja atau kabose) mencari sosok yang bisa dilihat secara fisik. 

Tampontjori Marola dipercaya sebagai pimpinan yang akan membawa 

seluruh orang Pamona berjumpa dengan sosok yang dipercaya Pue 
Mpalamburu tersebut. Tampontjori Marola bertindak sebagai mandor 

jalan ke Sampuraga kemudian membuka jalur penghubung awal ke 

wilayah Sulawesi Selatan, kerajaan Luwu.17) Dari Sampuraga kemudian 

menuju gunung Ntakolekaju atau sekarang dikenal dengan nama 

Takolekaju, orang Pamona bertemu dengan Datu Luwu dan memberi 

persembahannya kepada Datu sebagai bentuk simbol dari adanya 

kesamaan (atau bisa saja dipandang sebagai jelmaan) dari Pue 
Mpalamburu. Peristiwa ini menghasilkan migrasi awal anak suku 

Pamona ke wilayah Koronjongi atau banyak dikenal dengan Onda‟e ri 
Wotu.18) Datu Luwu sangat menghargai sikap masyarakat Pamona, 

sebab itu ia menjaga dengan baik bentuk penghormatan kepadanya. 

Untuk menjaga penghormatan baik dan menganggap bahwa orang 

Pamona adalah saudara kandungnya sebagaimana dalam beberapa 

kisah antara lain Lasaeo dan Sawerigading, maka Datu Luwu sama 

sekali tidak meng-Islam-kan orang Pamona sebab pandangan Datu 
Luwu bahwa kepercayaan (agama suku) orang Pamona merupa-kan 

kepercayaan leluhurnya (Wawancara, Pieter Marola 14 Januari 2011). 

Berkaitan “Jejaring Pengaman Sekunder” kemudian disingkat JPS 

lebih pada tataran praktisnya atau jabaran dari hal yang bersifat abstrak 

sehubungan dengan JP2 dalam berbagai kisah baik cerita Lasaeo dan 

Sawerigading, cerita Watu Mpoga‟a juga cerita Rumbenunu menjatuh-

kan telur ayam. Tetapi aspek JP2 mendasari pilihan kelompok atau 

individu yang berbeda misalnya orang Pamona dan kerabatnya yang 

beragama Islam untuk berelasi atau berhubungan baik layaknya sau-

dara kandung. 

Pertama, JPS diawali oleh dibukanya jalur penghubung berupa 

jalan yang secara otomatis dapat merangsang timbulnya hubungan 

lebih intensif baik itu arus migrasi kelompok sosial lintas wilayah 

antara wilayah Pamona ke wilayah Sulawesi Selatan seperti yang 

                                                 
17Raja Marola, leluhur dari Bapak Pieter Marola. 
18Orang Onda‟e di Wotu. 
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dilakukan oleh Papa Sape dan Datu Luwu maupun orang Pamona 

sendiri, misalnya menetapnya orang Onda‟e di Wotu (Onda‟e ri Wotu) 

sebagaimana yang dipaparkan keturunan kabose Tampontjori Marola. 

Sehubungan dengan menetapnya beberapa orang Onda‟e di Wotu, 

tidak menutup kemungkinan orang Onda‟e menikah dengan orang 

Wotu yang telah beragama Islam kemudian memiliki keturunan 

sehingga membentuk atau memperkaya pola kekerabatan dalam 

masyarakat suku Pamona. 

Kekerabatan yang terbentuk itu dinilai dapat menyatukan dua 

kelompok berbeda dalam kesatuan utuh yaitu keluarga. Adanya pem-

bentukan kekerabatan yang terpola dalam pernikahan atau keluarga 

sebagai hasil dari pernikahan antar individu akan menjadi referensi 

bagi kelompok masyarakat Pamona dan kelompok masyarakat Wotu di 

Sulawesi Selatan. Referensi tersebut dijadikan sebagai jaminan untuk 

memilih wilayah tujuan migrasi dari kelompok masyarakat Wotu atau 

masyarakat Pamona dalam melakukan perjalanan serta menentukan 

tempat menetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2014 

Gambar 5.14 

Papa Sape dan Kekerabatan dalam Suku Pamona 
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Berkaitan dengan jalur yang dibuka oleh Tampontjori Marola 

berdasarkan keinginan bersama para pemimpin suku Pamona (kabose) 

ketika hendak mencari “Tuhan” yang dimanifestasikan pada keyakinan 

masyarakat Pamona tentang Pue Palamburu adalah jalur yang sering-

kali digunakan Papa Sape ketika mengunjungi Tentena untuk menjual 

barang dagangan kain Wotu. Dalam masa berikutnya saat gerombolan 

melakukan aksi terornya di wilayah Sulawesi Selatan, Orangtua 

bersama adik-adik dari Papa Sape memutuskan wilayah Tentena 

sebagai tujuan akhir perjalanan mereka.  

Kedua, dari keluarga Papa Sape, mereka mengabarkan bahwa 

Tentena bisa menjamin keselamatan dan keberlangsungan mereka 

kepada sahabat serta kerabatnya yang lain (beragama Islam). Dalam 

mengabarkannya, tentu saja ada kepercayaan yang sangat fundamental 

dan kepercayaan itu ialah pandangan bahwa orang Pamona merupakan 

saudara kandung dari orang Wotu juga orang Luwu. Secara otomatis 

akan muncul pandangan bahwa orang Pamona adalah saudara kandung 

dari masyarakat beragama Islam. Pandangan ini masih tertanam sampai 

dengan sekarang seperti pengakuan Mama Ulan bahwa Wotu dan 

Pamona bersaudara. 

Ketiga, adanya pandangan tertentu tentang orang Pamona 

merupakan saudara dari masyarakat beragama Islam dibuktikan dengan 

sikap dalam masyarakat di Tentena (orang Kristen dan orang Islam) 

misalnya berlangsungnya pernikahan beda agama seperti Papa-Mama 
Debi Harun (Papa Debi Harun beragama Islam dan Mama Debi Harun 

beragama Kristen) dan Mama-Papa Angki (Mama Angki beragama 

Islam dan Papa Angki beragama Kristen). Mereka masing-masing tetap 

menghargai perbedaan di internal keluarga sendiri. 

Keempat, dalam kenyataannya Papa Sape memliki hubungan 

keluarga dekat dengan Papa Us yang pernah menjabat anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat di Poso beragama Kristen (Onda‟e ri Wotu, berasal 

dari Rampi). Papa Us ialah “saudara satu kali” dari pihak Mama Sape 

(Zaenap Kubare (Alma.), isteri pertama Papa Sape). Selain Papa Us, 

saudara Papa Sape adalah Pdt. Udo Nubby yang di sekolahkan oleh 

Papa Us. Skema 3 menjelaskan 10 istilah atau nama dalam bahasa 
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daerah sehubungan dengan pola kekerabatan Papa Us dan Papa Sape 

dari pihak Mama Sape, Pdt. Udo Nubby dan Papa Sape dari pihak Papa 
Us yang bersaudara dengan Mama Sape : 

1. Kakek dalam bahasa Pamona disebut Ngkai. 
2. Nenek dalam bahasa Pamona disebut Tu‟a 
3. Paman atau Om dalam bahasa Pamona disebut Tama 

merupakan saudara laki-laki dari Ayah atau Ibu 
4. Bibi atau Tante dalam bahasa Pamona disebut Tete ialah 

saudara perempuan dari Ayah atau Ibu. 
5. Saudara Ipar dalam bahasa Pamona disebut Lago ialah suami 

atau isteri dua orang laki-laki atau perempuan bersaudara 
kandung atau bersaudara sepupuh. 

6. Ibu dalam bahasa Pamona disebut Ine. 
7. Keponakan dalam bahasa Pamona disebut Pinoana. 
8. Menantu dalam bahasa Pamona disebut Mania baik itu laki-

laki atau perempuan. Ayah dari salah satu anak (anak 
mereka yang menikah) disebut Mania demikian juga Ibu 
dari salah satu anak disebut Mania. Ini tidak jauh berbeda 
penyebutannya dengan anak mereka yang sudah menikah; 
isteri atau suami disebut Mania. 

9. Cucu dalam bahasa Pamona disebut Makumpu. 
10. Saudara sepupuh dalam bahasa Pamona terdiri berlapis-lapis 

sesuai statusnya seperti “saudara satu kali” atau “sepupuh 
satu kali” disebut Sauncu, “sepupuh dua kali” disebut 
Raduauncu, “sepupuh tiga kali” disebut Tatogouncu. 
Umumnya hanya sampai pada lapis ketiga. 

 

Berdasarkan Skema 3, maka Papa Sape dan Papa Us adalah Lago 
atau “Saudara Ipar” sebab Orangtua dari Papa Us merupakan Tama 
(Paman atau Om) dan Tete (Bibi atau Tante) dari Mama Us, sedangkan 

Mama Sape merupakan Pinoana (Keponakan) dari Orangtua Papa Us. 

Mama Sape dan Papa Us adalah Sauncu (sepupuh satu kali) sebab 

leluhur mereka bersaudara kandung meski pun berbeda latar belakang 

agama. Sementara itu, Pdt. Udo Nubby adalah Pinoana dari Papa dan 

Mama Sape demikian juga Pinoana dari Papa Us. Disamping itu, Skema 

3 juga menjelaskan pola kekerabatan Papa Us dengan Mama Ulan atau 

Pdt. Udo Nubby dengan Mama Ulan. Papa Us dengan Mama Ulan tidak 

berbeda penyebutannya. Papa Us merupakan Tama dari Mama Ulan, 

tetapi berbeda penyebutannya dengan Pdt. Udo Nubby dengan Mama 
Ulan, mereka disebut saudara Raduancu atau “saudara sepupuh dua 

kali”. 
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Kelima, JPS juga ditampakkan dari hubungan pertemanan yang 

terbentuk sejak awal perkenalan individu yang berbeda latar belakang. 

Kisah pertemanan antara Papa Siu dan Orangtua dari Papa Sape, 

demikian juga anak-anak Papa Siu seperti Papa Yafe dan Papa Asna 

yang berteman baik dengan Papa Sape kemudian keturunan masing 

dari kedua belah pihak. Sikap keterbukaan Papa Siu demikian juga 

anak-anak dari Papa Siu terhadap Orangtua Papa Sape serta Papa Sape 

dan saudara-saudara, disebabkan oleh hal-hal sehubungan dengan JP2. 

Terlebih khusus melihat bahwa Papa Siu sebagai Kabose dari sekitaran 

Pebato dan Korobono (bagian wilayah pada masa Tentena Klasik), jadi 

hal mengenai hubungan kedekatan Luwu dan Pamona atau Wotu dan 

Pamona ialah perekat hubungan Islam dan Pamona.19 

Hubungan pertemanan tidak hanya ditampakkan dalam kisah 

pertemanan Orangtua dari Papa Sape dan Papa Siu atau keturunan dari 

Papa Siu dengan Papa Sape dan saudara-saudara kandungnya. Tetapi 

berlaku ketika masyarakat Tentena (suku Pamona) sudah mengenal 

agama Kristen seperti beberapa kisah dari cerita Iwan Kandolia 

(sahabat dari Idris Laodo) ketika menyampaikan hal terkait issu 

pemboman Gereja Moria GKST dan hubungan kedekatan dengan John 

Pabonde (sahabat sekaligus kerabat dari Idris Laodo), Teddy 

Rumpulaba (sahabat dari Ridwan Abbas, kakak dari Mama Ulan) ketika 

menawarkan diri untuk membangun rumah semi permanen sekaligus 

melindungi aset kekayaan berupa lahan dari keluarga Abbas-Waju 

(Orangtua dari Mama Ulan dan Ridwan Abbas), kisah pertemanan 

Papa Sape dan Moreno Tolimba yang tidak hanya teman sepermainan 

tetapi berperan banyak dalam hal bergotong-royong mengerjakan 

kebun atau sawah Papa Sape dan sebaliknya mengerjakan lahan kebun 

atau sawah Moreno serta berbagai hal berkaitan dengan hubungan 

pertemanan antar individu berbeda latar belakang.  

                                                 
19Hal dari temuan ini merupakan bagian terpenting upaya-upaya Pemerintah mencari 
solusi berupa aspek perekat harmonisasi sosial pada bulan Oktober 2003. Usaha 
tersebut ditempuh dengan cara membuat tinjauan historis hubungan Islam dan Kristen 
dalam masyarakat Pamona sebab diketahui (sekaligus diakui) bahwa Poso merupakan 
wilayah eks-kerajaan suku Pamona. 



TENTENA CERITAMU KINI 

Studi Hubungan Masyarakat Kristen dan Masyarakat Islam di Tentena Pasca Konflik Poso 

 

166 

Selain itu, JPS pada poin kelima ini sangat tampak dalam menen-

tukan keputusan orang lokal Tentena yang beragama Islam untuk 

kembali dan percaya masyarakat Tentena akan menerimanya. Para 

sahabat dan kerabat yang beragama Kristen di Tentena merupakan 

jaminan yang besar untuk melindungi serta melakukan pembelaan-

pembelaan termasuk agen yang dapat mengajak individu atau kelom-

pok lain sesamanya (agama Kristen) untuk menerima kembalinya 

masyarakat lokal Tentena yang beragama Islam. 

Keenam, JPS juga ditampakkan pada kepemilikan surat nikah 

adat Pamona atau Sura Pampakainti Porongo ri Ada Pamona yang 

dimiliki oleh Idris Laodo dan Wahida Lamaming (isterinya). Surat adat 

ini dibuat setelah seseorang menikah dalam adat Pamona yang diber-

lakukan resmi dimana setiap orang berdarah Pamona harus memiliki 

surat nikah adat. Surat tersebut diberlakukan sejak tahun 1928 sampai 

sekarang (Wawancara, Tolimba 1 Januari 2011). 

Surat nikah adat Pamona yang dimiliki oleh Idris Laodo dan 

Wahida Lamaming merupakan bukti otentik ikatan kekerabatan 

masyarakat Pamona lintas agama yang terbentuk dari pernikahan. 

Dengan dimilikinya surat nikah adat Pamona, maka Idris Laodo akan 

berperan besar sebagai orang yang menetralisir kondisi bahkan tidak 

menutup kemungkinan Idris Laodo berperan banyak di dua kelompok 

berbeda latar belakang ketika mengalami sesuatu hal yang membaha-

yakan harmonisasi sosial. Perannya tampak ketika Iwan Kandolia 

menyampaikan issu yang didengarnya terkait pemberitaan yang tidak 

benar tentang peletakkan dan rencana peledakan Gereja Moria GKST. 

Issu ini menimpa adik kandung dari Idrus Laodo kemudian diselesai-

kan pihak keluarga dengan melapor langsung ke kantor Kepolisian 

Sektor di Tentena bahwa pemberitaan tersebut tidak benar setelah 

melakukan pengecekkan kebenaran di internal keluarga dan kerabat 

yang berjejaring dengan keluarga Idrus Laodo. Issu ini pada akhirnya di 

dengar oleh Paman mereka yang bernama Nurdin dari desa Tonusu 

dan Nurdin datang ke Idrus untuk menanyakan kebenaran dari issu 

tersebut. 

 


