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Bab 6 

Analisa Hubungan Masyarakat 

Kristen dan Masyarakat Islam  

di Tentena 
 

 

Pengantar 

Walgito dan Veeger dari perspektif psikologi-sosial digunakan 

untuk memahami bagaimana awal terbentuknya hubungan yang di-

awali munculnya komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan, 

didorong kebutuhan sebagai pola utama pada dimensi-dimensi hub-

ungan seperti aspek keterikatan. Dimensi keterikatan yang terdapat 

pada suatu hubungan mencerminkan ciri khas masyarakat sebagai 

asosiasi sosial dan hubungan yang berlangsung tersebut menempatkan 

tipe hubungan sosial bersifat asosiatif yaitu perilaku kolektif dimana 

setiap individu atau anggota-anggota kelompok, menjalin hubungan 

untuk mencapai tujuan. Sebagaimana pada pemikiran Giddens dan 

Soekanto. 

Dalam ranah itu, Walgito dan Veeger juga Giddens dan Soekanto, 

penulis memandang bahwa hubungan ialah instrumen yang diciptakan 

individu atau anggota dari kelompok tertentu dimana setiap hubungan 

yang terjadi menggambarkan kemampuan individu menjalin relasi 

dengan sesamanya baik in-group atau out-group. Hubungan yang di-

lakukan setiap individu dengan individu lain dibuat untuk mencapai 

tujuan. Dari sini penulis membuat pertanyaan untuk menggumuli hub-
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ungan yang berlangsung dilingkungan sosial: Apakah jika individu atau 

anggota dari kelompok tertentu atau kelompok dalam berhubungan 

dengan sesamanya tidak mencapai tujuan yang dikehendaki adalah 

bukan tipe hubungan sosial? Dan apakah hubungan berlangsung pada 

in-group dan out-group dapat dikatakan merupakan indikasi berha-

silnya harmonisasi sosial? 

Jawaban pertama ketika individu atau kelompok tidak berhasil 

mencapai tujuan, tetap dikatakan sebagai tipe hubungan sosial sebab 

individu-individu telah melembagakan dirinya dan bersama-sama 

berusaha mencapai tujuan meski pun kenyataannya mereka tidak dapat 

mencapai tujuan. Kemudian individu atau kelompok yang tidak men-

capai tujuan ketika telah berusaha menjalin suatu hubungan dengan 

out-group, mereka tetap akan membuat hubungan lagi dengan lainnya 

sebab ada tujuan tertentu yang mengharuskan mereka untuk tetap 

berhubungan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki itu. 

Jawaban kedua, menimbang pemikiran pada jawaban sebelum-

nya, maka harmonis tidaknya suatu hubungan sangat ditentukan oleh 

seberapa besar kekuatan perekat dan seberapa berkualitasnya kekuatan 

perekat itu. Pemikiran pertama dan kedua ini memiliki dua implikasi 

sosial dikarenakan sifat manusia sebagai mahluk zoon politikon: 

1. Tetap melakukan hubungan asosiatif yang baik untuk mencapai 

tujuan. 

2. Muncul dipermukaan jenis hubungan sosial bersifat disosiatif 

dengan kecenderungan adanya gerakan-gerakan silent protest 
dari kelompok bersangkutan dengan organisasi sosial kemudian 

bergerak pada advokasi sosial atau bahkan aksi terror sebagai 

bagian hubungan sosial disosiatif. 

Refleksi ini menekankan bahwa hubungan sosial bersifat asosiatif 

atau hubungan bersifat disosiatif memiliki karakter menurut tekanan 

hubungannya. Hubungan bersifat asosiatif tentu berbentuk inklusif 

(terbuka), tetapi ada kemungkinan itu menjadi ekslusif, meski pun 

hubungan itu telah berbentuk ekslusif maka tidak menutup kemung-

kinan akan berubah menjadi inklusif.  
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan sosial selain 

dari sifat-sifatnya yang telah disebutkan itu, hubungan sosial juga ber-

sifat dinamis dan dinamisnya suatu hubungan sangat tergantung dari 

seberapa besar tujuan itu dicapai. Ada banyak kasus yang menempat-

kan konteks pemikiran ini antara lain profil Mudzakkar, pemimpin 

DI/TII yang diangkat oleh Tampake bahwa tidak disangka bahwa 

Mudzakkar yang notabene adalah seorang patriot kemudian beralih 

menjadi pemberontak hanya karena dirinya tidak diangkat menjadi 

Komandan dilingkungan Angkatan Perang Rebuplik Indonesia (APRI). 

Kasus lain setelah insiden 9/11 di Amerika Serikat, kejadian yang 

dialami Amerika Serikat tampak berpengaruh pada demokrasi di 

Perancis. Negara Perancis sendiri sangat terkenal dengan negara 

demokrasi, tetapi karena peristiwa dan efek trauma internasional ter-

hadap kejadian 9/11 diberlakukan aturan penggunaan jilbab atau burka 

ditempat-tempat umum. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga dan 

kemudahan untuk mengidentifikasikan kecenderungan munculnya 

bahaya. Disisi lain, muncul penolakan dan pandangan terkait Islam dan 

Jilbab, Perempuan dan Jilbab, tetapi lain sisinya menerima Islam.1 

Penolakan-penolakan ini dikarenakan generalisasi yang dilakukan 

sebagai akibat efek dari insiden 9/11. 

Kecenderungan dari bentuk tidak disangka-sangka dari hubu-

ngan sosial dipengaruhi oleh naluri yang ada pada manusia seperti yang 

digambarkan oleh Veeger dan akibat itu suatu hubungan tidak dapat 

dipatok bahwa akan selamanya inklusif atau selamanya ekslusif. Tetapi 

pendekatan yang dapat dilakukan ialah menemukan dasar-dasar yang 

dapat menjamin hubungan sosial tetap kondusif dan tetap harmonis. 

Kemudian disimpulkan bahwa tekanan-tekanan tertentu sangat mene-

ntukan seberapa besar kehidupan harmonis dipertahankan. 

Schendel ketika memahami konteks wilayah pedesaan di Asia 

lebih menempatkan basis dari kapasitas wilayah yaitu memiliki potensi 

ekonomi yang besar. Schendel mengaitkan antara ekologi, teknologi 

                                                 
1Lihat lebih jelasnya pada tulisan Andar Nubowo tentang Islam, Sekularisme dan 
Demokrasi di Eropa: Pengalaman Perancis, dan  Azyumardi Azra  tentang Islam 
Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global dalam Islam dan Dunia Perjumpaan di 
Tengah Perbenturan. Jakarta: Prisma, Vol. 29 No. 4 Oktober 2010. 



TENTENA CERITAMU KINI 

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

 

174 

dan hubungan yang terbentuk bahwa keseluruhan itu mendorong 

individu menciptakan instrumen untuk mengolah habitatnya agar 

kebutuhan mereka dapat dipenuhi. Selain itu, kapasitas suatu wilayah 

yang memiliki potensi besar memungkinkan individu satu dengan 

lainnya berelasi dengan pola hubungan bersifat ekonomi. Kondisi ini 

tidak berbeda dari karya Gertz dan Jay ketika memotret Modjokuto, 

pengaruh substansif ekologi dan teknologi terletak pada pola yang sama 

di Bengal (penelitian Schendel). Tidak dapat disangka, Modjokuto yang 

sangat komunal kemudian berubah menjadi individualis dengan sifat 

utamanya ialah konsumerisme dan sangat kapitalis.  

Mengacu dari Giddens, saat manusia membuat peralatan kehidu-

pannya maka secara otomatis setiap individu akan membentuk kelom-

pok. Pengelompokkan individu terjadi karena dorongan kebutuhan 

biologi dan tanpa melalui proses itu, maka sukar terjadi proses produksi 

dan reproduksi mengingat bahwa untuk menopang kehidupan diperlu-

kan sikap koperatif. Disinilah hakikat yang sangat mendasar bagi 

penulis untuk memahami secara filosofi hakekat hubungan Islam dan 

Kristen di Tentena dengan memperhatikan dinamika dari suatu 

hubungan. 

Dalam penelitian ini, kembalinya masyarakat Tentena yang ber-

agama Islam merupakan entry point penting dimana hal ini dianggap 

sangat luar biasa bisa terjadi untuk suatu wilayah yang mayoritas pen-

duduknya beragama Kristen. Hal lain yang menjadi basis pikir ialah 

bertahannya masyarakat Tentena beragama Islam saat wilayah tersebut 

mengalami gejolak besar sebagai pengaruh dari konflik horisontal di 

Poso, meski demikian pada akhirnya mereka (penduduk yang ber-

agama Islam) kemudian memilih untuk mengungsi di suatu wilayah 

ketika situasi Tentena sulit dikendalikan. 

Perlu diketahui bahwa Tentena merupakan pusat Sinode Gereja 

Kristen Sulawesi Tengah, tempat dari pelayanan publik yang didirikan 

oleh Zending dan wilayah tujuan migrasi dari penduduk yang bera-

gama Kristen. Jarak tempuh wilayah Tentena dan Poso (pusat konflik) 

berkisar antara 20 kilometer. Selain itu, Tentena pernah menjadi basis 
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pasukan merah sedangkan Poso pernah berfungsi sebagai basis pasukan 

putih. 

Saat Tentena bergejolak, problematika ialah bagaimana memper-

tahankan agar tidak terjadi pergolakan yang besar dan tetap memper-

tahankan situasi yang damai. Orang Tentena harus berhadapan secara 

fisik dengan ribuan orang dari luar Tentena yang agamanya sama 

(Kristen) dan bagaimana mereka mempertahankan rumah dari orang 

Tentena yang beragama Islam ditengah-tengah perasaan yang sangat 

kecewa akibat konflik adalah sesuatu hal yang menarik bagi penulis. 

Usaha ini kadang kala berhasil dan lebih sering gagal karena 

konflik berpengaruh besar secara psikologis kepada setiap individu. 

Selain itu orang Tentena harus berhadapan dengan ribuan orang dari 

luar Tentena yang beragama sama (Kristen). Hal ini yang menga-

kibatkan orang Tentena sulit mencegah aksi pembakaran yang ber-

langsung dan tidak dapat ditutupi bahwa sebagian orang Tentena juga 

menjadi pasukan merah. Salah satu usaha yang sering kali berhasil 

ialah menawarkan perlindungan bagi orang lokal Tentena yang 

beragama Islam untuk tinggal dalam waktu yang tidak dibatasi 

dirumah warga lokal Tentena yang beragama Kristen dan menemani 

orang lokal Tentena yang beragama Islam ketika datang sementara 

waktu untuk memastikan aset-aset kekayaannya (tanah dan kebun) 

tidak diseroboti oleh pengungsi atau orang lokal Tentena yang bera-

gama Kristen. 

Persoalan yang besar dari penelitian ini adalah menempatkan 

Tentena sebagai wilayah penelitian dan penempatan itu tentu saja akan 

menghasilkan pandangan yang mengatakan bahwa penempatan akan 

dinilai berat sebelah sebab secara kuantitas masyarakat beragama Islam 

berbeda jumlahnya (lebih sedikit) dari masyarakat beragama Kristen 

(lebih banyak). Justeru dengan adanya entry point penelitian “kemba-

linya masyarakat beragama Islam di Tentena”, sangat menarik untuk 

dicermati penulis guna memahami eksistensi dasar dari hubungan. 

Dalam perkembangannya, Tentena kini banyak didatangi oleh masya-

rakat yang tidak hanya berasal dari pulau Sulawesi tetapi dari luar 

Sulawesi. 
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Dari “entry point” penelitian, usaha yang dilakukan ialah 

mencari dasar dari hubungan Kristen dan Islam serta menempatkan 

wilayah Tentena sebagai eks-wilayah kerajaan Pamona sekaligus wi-

layah eks-pelayanan Zending. 

 

Dasar Hubungan Masyarakat Kristen dan Masyarakat Islam 

di Tentena: Hubungan Berpola Rantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: A (Jaring Pengaman Primer, JP2), B (Jaring Pengaman Sekunder, JPS). 
Lingkaran Hitam dan Lingkaran Merah (Identitas) - Lingkaran Hitam 
(Kristen) dan Lingkaran Merah (Islam). 

Gambar 6.1 
Dasar Hubungan Masyarakat Kristen dan Masyarakat Islam di Tentena 

(Hubungan Berpola Rantai) 

 

Jika dikaitkan dengan pemikiran Tampake bahwa benar masya-

rakat Pamona dibentuk oleh teologi mistisisme dan mistisisme tidak 

hanya dominan pada masa tradisional tetapi masa sekarang. Kese-

luruhan pemikiran tersebut diamati pada profil gerakan Jemaat Eli 

Salom Kele’i. Dilihat dari perspektif sosiologis bahwa proses pengul-

tusan Datu Luwu sebagai manifestasi dari Pue Palamburu merupakan 

salah satu bagian dari unit pembentuk struktur Jaring Pengaman 

Primer (JP2). Bagian lainnya adalah persinggungan kultur kerajaan 
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Pamona dan kerajaan Luwu. Cerita pengultusan Datu Luwu terjadi 

jauh sebelum masyarakat Pamona mengenal agama Kristen. 

Berdasarkan pemikiran teoretisi identitas sosial, maka unit-unit 

pembentuk struktur JP2 terutama menyangkut proses pengultusan, 

persinggungan kultur kerajaan Pamona dan kera-jaan Luwu antara lain 

kisah dari naskah Lagaligo serta keberadaan situs situs sejarah 

pemandian Ue Datu (tempat permandian raja) juga kisah dibalik Watu 
Mpoga’a, memposisikan bahwa identitas masyarakat Pamona lebih 

dipengaruhi oleh aspek psikologis karena adanya penafsiran identitas 

yang dimiliki terhadap situasi lingkungan sosial non fisik dimana 

sangat menentukan hubungan sosial dari dua kelompok berbeda latar 

belakang sosial kultur.  

Sementara itu, unit-unit pembentuk struktur Jaring Pengaman 

Sekunder atau JPS menunjuk pada proses integrasi sosial yang dipeng-

aruhi oleh tindakan sosial terutama pengaruh sentiment community  
antara lain dibukanya jalan penghubung, persepsi masyarakat, pertem-

anan dan keterwakilan.  

Pengetahuan-pengetahuan sosial dasar dari masyarakat Pamona 

dan pengalaman hidup selama berelasi dengan sesamanya, tidak hanya 

berada pada satu jaring pengaman hubungan saja tetapi berada pada 

kedua jaring pengaman hubungan. Inilah yang membentuk kekuatan 

sosial masyarakat Tentena sebagai orang Pamona.  

Dari pengetahuan sosial dasar yang dimiliki masyarakat dan 

pengalaman hidup ketika berelasi dengan orang lain terutama men-

yangkut aktifitas sosial budaya dalam posintuwu dapat menjelaskan 

cara masyarakat menafsir identitasnya sebagai mahluk sosial dengan 

sifat utamanya ialah mahluk zoon-politikon. Perilaku dalam berhub-

ungan pada masyarakat Tentena dapat dikatakan bahwa ini meng-

gambarkan tindakan purposif pada hubungan sosial in-group dan out-
group dalam perspektif pemikiran Coleman terkait tindakan sosial. 

Kemudian, otentiknya pengultusan yang dilakukan masyarakat 

Pamona terkait Datu Luwu dan Pue Palamburu tentu didasarkan pada 

pertimbangan pengaruh kuasa dari Datu Luwu (secara fisik) terkait 
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performance seorang pemimpin dan kemaha-kuasaan Pue Palamburu 

dimana kepemilikan kuasa yang besar sudah pasti akan menjamin 

keberlangsungan dari eksistensi masyarakat Pamona dalam cerita 

klasik. Dengan demikian, tujuan dilakukan integrasi secara kultur dan 

membuat garis persinggungan diharapkan dapat mencapai tujuan kol-

ektif masyarakat Pamona misalnya hal kepemilikan sumber dan kepen-

tingan. 

Dalam posisi Martin dan Nakayana, hubungan in-group dan out-
group memiliki beberapa gambaran terkait kontekstual hubungan mas-

yarakat Pamona dengan kelompok sosial masyarakat lain yang 

beragama Islam: 

1. Menunjuk pada proses penyesuaian, adaptasi. 

2. Dari proses integrasi, maka terbentuk tipe masyarakat inkul-

tural yaitu terintegrasinya dua kelompok berbeda latar 

belakang sosial budaya pada sistem nilai atau aturan yang dise-

pakati. 

Perspektif Martin dan Nakayana sebenarnya dibangun dari kajian 

bagaimana perusahaan melakukan proses-proses penyesuaian, adaptasi 

bahkan kemungkinan melakukan imitasi-imitasi perilaku sebagai 

bagian dari proses personalisasi lembaga terhadap konteks sosial bu-

daya masyarakat di lingkungan sosial dominan. Jika dikaitkan dengan 

Coleman bahwa proses-proses penyesuaian dan adaptasi akan menje-

laskan sistem hubungan meliputi Pasar, Sistem Kepercayaan dan 

Perilaku Kolektif, Sistem Kekuasaan Menyatu dan Sistem Kekuasaan 

Memisah. 

Dimensi pasar disini bukan berarti menunjuk pada pemahaman 

pasar dalam pengertian fisik, tetapi menunjuk kepada otoritas kerajaan 

Luwu yang berhubungan dengan kerajaan Pamona. Eksistensi otoritas 

kerajaan Luwu tampak dari aktifitas penyetoran upeti yang dilakukan 

pihak kerajaan Pamona ke pihak kerajaan Luwu (Datu Luwu). 

Pemberian upeti dari orang Pamona ke Datu Luwu ialah konsekwensi 

dari proses pengultusan yang dilakukan oleh orang Pamona dan 

harapannya bahwa pengultusan tersebut dapat menjamin eksistensi 

orang Pamona. Jaminan eksistensi yang dimaksudkan disini ialah 
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kerajaan Luwu mampu melindungi kerajaan Pamona dari kerajaan lain 

yang bermaksud menyerang kerajaan Pamona. Dikarenakan perfor-
mance yang dimiliki oleh Datu Luwu dan dimilikinya sumber-sumber 

representatif yang dapat memberikan jaminan eksistensi kerajaan Pam-

ona, maka Datu Luwu berhak memperoleh penghargaan berupa upeti. 

Kekuatan yang dimiliki seorang Datu Luwu dapat diposisikan sebagai 

kekuatan pasar dalam konstelasi pemikiran tindakan dan transaksi. 

Dimensi berikutnya berkaitan dengan sistem kepercayaan dan 

perilaku kolektif menunjuk pada proses penafsiran sebagai bentuk 

pengidentikan diri bagian dari lingkungan sosial yang sama dan meya-

kini bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama seperti berkaitan 

dengan kisah pada naskah Lagaligo atau kisah Lasaeo dan Saweri-

gading. Bagian ini masih pada konstelasi pemikiran tindakan dan trans-

aksi Coleman. 

Dimensi berikutnya sistem kekuasaan menyatu menjelaskan hasil 

integrasi yang dilakukan. Proses integrasi yang bermula dari proses 

pengultusan sosok Datu Luwu dalam perspektif masyarakat Pamona, 

meletakan sistem kekuasaan menyatu sebagai pola defensif dan pola 

survive dimana terdapat peran serta kewajiban dibalik sistem kekua-

saan menyatu. 

Dimensi dari sistem kekuasaan memisah dalam hubungan histo-

ris kerajaan Pamona dan kerajaan Luwu, ditandai dengan sikap saling 

menghargai hak-hak otonom dari pihak yang dilindungi (kerajaan 

Pamona) antara lain tidak meng-Islam-kan masyarakat Pamona dan 

disisi lain kerajaan Pamona dapat menjamin eksistensi hidup masya-

rakat dari kerajaan Luwu yang memiliki aktifitas perdagangan di 

wilayah kerajaan Pamona (termasuk di Tentena). 

Dimensi-dimensi yang terdapat pada JPS, tidak jauh berbeda dari 

konstelasi ini terkecuali dimensi koneksitas. Sehubungan dimensi 

koneksitas, hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Pamona meng-

alami perkembangan dalam pengetahuan. Dirinya bermaksud mene-

mukan sendiri dan membuat koneksi dengan dunia luar, setelah 

dirinya menyadari bahwa ketidak-mampuan menghadapi bahaya yang 

akan dialaminya pada masa datang (wabah penyakit yang melanda saat 
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itu, ancaman kelaparan dan ancaman peperangan). Perkembangan 

pengetahuan masyarakat Pamona ditandai dengan usaha-usaha mem-

buka jalan penghubung yang bertujuan untuk mencari sosok Pue 
Palamburu. Hal ini sejalan dengan Abram dan Hogg bahwa pengaruh 

psikologis sangat menentukan pembentukan kelompok sosial terutama 

itu menyangkut integrasi sosial. 

Sedikit berbeda dari Martin dan Nakayana, konteks hubungan 

dalam masyarakat Pamona tidak menempatkan proses penyesuaian 

terlebih dahulu tetapi pengetahuan sosial dasar yang mendorong mas-

yarakat Pamona menemukan sendiri sosok yang mereka percaya 

sebagai Pue Palamburu dan setelah itu baru dilakukan proses penye-

suaian sehingga terbentuk garis persinggungan sosio-kultur atau secara 

umum dapat dikatakan bahwa proses penyesuaian dilakukan ketika 

Jaring Pengaman Primer (JP2) dan Jaring Pengaman Sekunder (JPS) 

telah menyatu serta telah membentuk sistem nilai yang mengikat.  

Dalam konteks ini, tidak ada unsur pemaksaan sama sekali yang 

mengharuskan kelompok tertentu misalnya harus beragama sama, 

menjadi bagian dari agama mayoritas atau memeluk agama dari salah 

satu kelompok dominan, bahkan keharusan menggunakan simbol-

simbol agama dari kelompok dominan termasuk simbol-simbol kultur. 

Proses penyesuaian yang dimaksudkan lebih kepada aturan-aturan 

yang disepakati bersama antar dua kerajaan berbeda latar belakang so-

sial kultur yaitu kerajaan Pamona dan kerajaan Luwu. 

Persamaan dari Martin dan Nakayana lebih kepada karakteristik 

pemikiran tipe masyarakat inkultural karena ada proses integrasi yang 

berlangsung dan proses yang dimaksudkan tersebut ialah persingungan 

perilaku sosial yang dipengaruhi perilaku budaya dari religiusitas mas-

yarakat Pamona sendiri. Hubungan masyarakat berbeda latar belakang 

dalam masyarakat Pamona sudah berlangsung lama sebelum mas-

yarakat Pamona mengenal agama Kristen hingga masyarakat Pamona 

telah mengenal agama Kristen pada awal dan perkembangan pelayanan 

Zending. 

Setelah masyarakat Pamona berhasil mewujud-nyatakan penge-

tahuan sosial dasar mereka, tahap berikutnya dilakukan proses penye-
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suaian berdasarkan pengetahuan sosial dasar yang dimiliki terkait 

peran dan kedudukan seorang yang memiliki kuasa besar sebagai mani-

festasi dari Pue Palamburu. 

Proses penyesuaian umumnya dilakukan berdasarkan penilaian-

penilaian terhadap potensi yang dimiliki oleh figur yang akan dikult-

uskan dan proses selanjutnya, hasil dari penyesuaian akan menim-

bulkan tindakan sosial dalam pertukaran. Hal ini juga bermakna bahwa 

masyarakat Pamona telah mengalami perubahan tindakan sosial ke 

tindakan purposif dimana buktinya adalah proses pengultusan Datu 
Luwu sebagai gambaran dorongan untuk memvisualkan kekuatan 

“Dewa” dalam figur Datu Luwu yang memiliki kekuasaan dan mengu-

asai sumber-sumber kekuasaan yang dapat dipakai melindungi kerajaan 

Pamona dari ancaman kerajaan suku lainnya. Adanya bukti ini menun-

jukkan bahwa perubahan perilaku irasional ke perilaku rasional, meski 

pun proses pengultusannya dinilai irasional tetapi karena dorongan 

untuk memvisualkan kekuatan atau bahkan memvisualkan figur Pue 
Palamburu, Dewa orang Pamona, yang kemudian dapat dilihat secara 

fisik dalam kekuasaan Datu Luwu maka hal ini merupakan sikap rasi-

onal. 

Proses pengultusan Datu Luwu dinilai sebagai proses integrasi 

yaitu proses menyatukan dua wilayah kultur yang berbeda latar bela-

kang secara sosial budaya dan dari proses integrasi memungkinkan 

terjadinya pertukaran yang disebabkan oleh dorongan manusia untuk 

memahami eksistensi dirinya sehubungan dengan penafsiran dalam 

teori identitas.  

Dari sini dapat dipahami juga bahwa upaya memahami eksistensi 

diri orang Pamona, menunjuk pada keinginan lahiriah manusia untuk 

hidup berkelompok dan adanya perspektif bahwa tindakan sosial akan 

disertai pertukaran sosial yaitu diadakannya kontrak yang terjadi kare-

na adanya kesepakatan bersama. 

Makna pertukaran yang tampak dalam kontrak dan kontrak yang 

dibuat itu karena adanya kesepakatan bersama dimana setiap point dari 

kesepakatan berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan 

kedua-belah pihak sejalan dengan konsep pertukaran Platteau bahwa 
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pertukaran dapat menjelaskan konsep moral sehubungan dengan kew-

jiban-kewajiban yang sifatnya terikat (kontrak) sesuai kapasitas dan 

keharusan-keharusan dari pelaku transaksi.  

Kemudian proses ini juga menggambarkan aspek keterlekatan 

perilaku dalam pertukaran sehubungan dengan ikatan-ikatan tertentu 

dan jaringan sosial yang muncul akibat kontrak sebagaimana disebut 

Damsar bahwa hal tersebut tampak dari cara atau perilaku masyarakat 

Pamona ketika menerima saudara-saudaranya yang berasal dari ling-

kungan kerajaan Luwu antara lain dari Wotu, Sulawesi Selatan yang 

beragama Islam, yang memiliki aktifitas ekonomi di wilayah Tentena 

(salah satu wilayah eks-kerajaan Pamona). 

Terbentuknya keterlekatan perilaku dalam pertukaran ada pers-

pektif ekonomi juga mempengaruhi perilaku masyarakat yang berasal 

dari Sulawesi Selatan, khususnya daerah Wotu, bahwa mereka tidak 

setuju menerima konsepsi Negara Islam dalam perjuangan DI/TII yang 

dipimpin Mudzakkar dari Sulawesi Selatan. Resiko dari bentuk penol-

akan itu adalah pengusiran kelompok-kelompok beragama Islam yang 

tidak sepaham dengan perjuangan Mudzakkar. Dalam kondisi psiko-

logis yang dipaksa harus menerima atau sejalan dengan paham 

Mudzakkar, mereka (orang Wotu yang beragama Islam dan beberapa 

lainnya) mengungsi ke Tentena. Dan mungkin yang menjadi alasan 

dari penolakan itu, salah satunya ialah perhitungan ekonomi terkait 

untung dan rugi. Bukankah jauh sebelum DI/TII, hubungan yang 

terbina sangat baik antara orang Pamona dan orang Islam dari wilayah 

teritori kerajaan Luwu baik sebelum orang Pamona menerima agama 

Kristen dan setelah menerima agama Kristen, bahwa hubungan kedua-

nya secara ekonomi dinilai menguntungkan kedua-belah pihak? 

Hal ini juga dialami oleh masyarakat Pamona ketika memutuskan 

untuk membangun jaring pengaman bahwa pertimbangan ekonomi 

dan politik sangat berpengaruh besar dalam menentukan jaring penga-

man. Seharusnya yang dilakukan masyarakat Pamona adalah perjala-

nan ke wilayah Palu kemudian menjalin hubungan dengan kerajaan-

kerajaan di wilayah Palu. Bukankah jauh lebih mudah melakukan 

perjalanan ke Palu dengan jarak tempuh kurang lebih 285 kilometer 
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dari Tentena, ketimbang harus melakukan perjalanan ke wilayah Sula-

wesi Selatan dengan jarak tempuh kurang lebih 790 kilometer dari 

Tentena. Tetapi justeru sebaliknya, para pemimpin awal dari orang 

Pamona tidak memilih perjalanan ke arah Palu. Mereka lebih memilih 

melakukan perjalanan ke wilayah Sulawesi Selatan untuk mencari 

sosok konkrit yang serupa atau dipercaya sebagai manifestasi Pue 
Palamburu. 

 

Jejaring dalam Hubungan Masyarakat Tentena 

Agama Islam dan Agama Kristen merupakan agama terbesar di 

dunia. Kedua Agama tersebut memiliki banyak persamaan. Islam ada-

lah agama dengan banyak hukum, ritual-ritual, kewajiban-kewajiban, 

iman, kekuasaan dan teritori. Cara seorang Muslim memandang dunia 

dan nilai-nilai yang dianutnya berasal dari prinsip-prinsip dasar Islam, 

ini sama halnya dengan cara seorang Kristen memandang dunia dan 

nilai-nilai yang dianut seorang Kristen juga berasal dari spiritualitas 

Kristen.2) Agama Kristen dan Agama Islam di Indonesia disebut sebagai 

agama “missioner” dengan ciri dan maksud yang sama yaitu membawa 

kebenaran, perdamaian dan penyelamatan. Dalam mencapai tujuan 

yang dikehendaki, maka Agama Islam dan Kristen disebarluaskan 

(Sudarto, 1999). 

Makna dari “disebarluaskan” ini sudah pasti adalah proses meng-

agamakan baik dilakukan oleh pihak Kristen dan dilakukan oleh pihak 

Islam. Dikarenakan kepentingan dalam mengagamakan orang serta 

kapasitas dari kedua agama yang sama-sama besar, maka seringkali 

agama Kristen dan agama Islam menimbulkan banyak konfrontasi 

dipermukaan. 

Dilihat dari periode hubungan, hubungan kedua agama tersebut 

sudah lama berlangsung kurang lebih empat belas abad. Rentang waktu 

yang begitu panjang dan terus menerus. Dalam hubungan itu telah 

                                                 
2buktidansaksi.com/files/Resources/books_free_download/The%20Challenge%20of%2
0Islam%20to%20The%20Church%20and%20Its%20Mission%20%28Tantangan%20Isl
am%20kepada%20Gereja%20dan%20Misinya%29.pdf 
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menjadi saksi dari berbagai sejarah perubahan dan naik turunnya 

batas-batas kebudayaan dan teritori; terkadang hubungan tersebut 

dapat bekerjasama dengan baik dan terkadang diwarnai konfrontasi 

(Shibab, 1998). 

Melirik situasi tahun 1998, ketika rejim Orde Baru dilengserkan, 

maka berawal dari sini konflik menjalar di beberapa daerah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dari peristiwa ini, situasi tersebut dinilai 

berpotensi untuk melakukan gerakan-gerakan yang diawali oleh gera-

kan radikal Islam dan arus dari gerakan radikal diluar kelompok agama.  

Wikipedia mendokumentasikan konflik terbesar terjadi di 

Jakarta, Bandung dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan 

Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam 

kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, 

dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, 

banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan 

Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang 

bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Martadinata 

Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga 

diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu 

indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan 

secara sistematis, tak hanya sporadis.3 

Situasi yang kurang kondusif berlangsung akibat sistem pertah-

anan negara terganggu disinyalir timbul karena dorongan eforia 

dimana gerakan diciptakan untuk memperkeruh suasana dan kursi ke-

kuasaan bisa diduduki. Akibat dari itu, maka mudah bagi kelompok-

kelompok tertentu misalnya kelompok radikal agama, masuk dan me-

nambah memperkeruh suasana dibeberapa wilayah antara lain kondisi 

di Sambas, Ambon dan Poso. Cara yang dilakukan ialah menarik suatu 

masalah sederhana ke issu agama sehingga terjadilah konflik bernuansa 

agama pada wilayah-wilayah yang dimaksudkan antara lain Ambon 

dan Sambas. Dari peristiwa ini, sangat tampak kekuatan dari kelompok 

mayoritas agama terhadap kelompok minoritas agama. Untuk kasus 

                                                 
3http://id.wikipedia.org/wiki/ Kerusuhan_Mei_1998 
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Poso, hadirnya kelompok radikal Islam yang berada pada posisi pas-

ukan putih dan hadirnya kelompok pasukan kelelawar pada posisi pas-

ukan merah adalah bagian dari sejarah hitam hubungan sosial di 

Indonesia. Tanpa bermaksud melakukan pembelaan bahwa munculnya 

gerakan dari kelompok pasukan kelelawar pada kubu pasukan merah 

ialah aksi balasan terhadap apa yang dialami oleh masyarakat Kristen 

pada tahun 1998-1999 dan aksi pembalasan itu terjadi pada tahun 2000. 

Sehubungan dengan wilayah Tentena, wilayah tersebut adalah basis 

pertahanan sekaligus basis kekuatan kelompok merah atau kemudian 

dilihat sebagai markas besar kelompok merah (beragama Kristen). 

Demikian juga dengan wilayah Poso sebagai basis kekuatan kelompok 

putih (beragama Islam). 

Sedikit demi sedikit, konflik Ambon dan Poso perlahan dapat 

diselesaikan bukan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Negara 

tetapi dengan cara damai bermula dari Poso kemudian berpengaruh ke 

Ambon. Perdamaian tersebut terjadi karena beberapa pendekatan 

(Awaludin, 2009:139-149): 

1. Deklarasi Malino untuk Poso. Memilih momen yang tepat 
dimana waktu diselenggarakannya perundingan dilakukan 
hanya dua hari setelah umat Islam merayakan Hari Raya 
Idul Fitri dan saat bersamaan umat Kristen dalam suasana 
untuk menyambut Hari Raya Natal. 

 
2. Ketegasan dalam Pemerintahan. Pemerintah, lewat Jusuf 

Kalla, dengan tegas memberi tiga pilihan pada pihak-pihak 
yang bertikai: bertempur terus sampai musnah dan peme-
rintah akan memberikan senjata serta peluru ke masing-
masing pihak, bertempur melawan pemerintah karena 
pemerintah tidak akan mentolerir kekerasan ataukah ber-
henti bertikai dan duduk bersama untuk mencapai perda-
maian. 

 
3. Materi kesepakatan damai, bukan sekedar retorika tetapi 

memang substansi yang saling dipersoalkan selama ini. 
Substansi perjanjian damai adalah hal-hal konkrit yang 
memang selama ini dipersepsikan dan ditafsirkan secara 
salah dan sepihak oleh masing-masing kelompok. Tugas 
Jusuf Kalla saat itu adalah mengkonkretkan segala ihwal 
yang dipersepsikan keliru itu. Malah Jusuf Kalla mewujud-
kan segala soal yang dipandang selama ini samar-samar. 
Peran serta media dalam pemberitaan perundingan Malino.
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Hal menarik dari Tentena, wilayah ini merupakan salah satu 

wilayah kultur suku Pamona dan memiliki koneksi sejarah hubungan 

sosial dengan kerajaan Luwu yang beragama Islam di Sulawesi Selatan. 

Konteks hubungannya itu terjadi karena religiusitas masyarakat terkait 

sosok dewa Pue Palamburu dalam agama Lamoa, agama asli masyarakat 

Pamona. Perkembangannya, dasar hubungan yang terbentuk berla-

ngsung lama sebelum orang Pamona mengenal agama Kristen dan 

setelah mengenal agama Kristen sangat berpengaruh besar pada perila-

kunya saat Tentena mengalami gejolak besar akibat pengaruh konflik 

Poso 1998.  

Meski benar sebagian orang Tentena ikut berperang dan menjadi 

bagian dari pasukan merah, tetapi sebagian mereka yang tidak berpe-

rang memiliki peranan besar dalam menjamin keamanan saudara-

saudaranya yang beragama Islam. Bahkan peran ini menjadi kewajiban 

yang dilakukan oleh sebagian orang Tentena yang berperang. Orang 

Tentena menaruh perhatian besar terhadap pihak yang berasal dari 

luar Sulawesi, mereka tahu bahwa laskar jihad itu sebagian besar 

berasal dari Jawa. Dan mungkin karena itu,4) mereka percaya bahwa 

masyarakat beragama Islam di Tentena, tidak terlibat dalam konflik 

tahun 1998 atau perkembangannnya pada tahun 2000. Meski pun tidak 

menutup kemungkinan, ada kehadiran kelompok masyarakat beragama 

Islam berasal dari Sulawesi misalnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Tengah yang terlibat dalam konflik tersebut. 

Hal yang terpenting disini sekaligus memiliki keunikan 

tersendiri bahwa benar Tentena mengalami pergolakan besar dalam 

aksi pembalasan pada kerusuhan tahun 2000, pembalasan dari mas-

yarakat beragama Kristen ke masyarakat beragama Islam di Poso, tetapi 

situasi tertentu di Tentena bahwa orang Tentena yang beragama 

Kristen memiliki kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan 

untuk orang Tentena beragama Islam. Masyarakat yang beragama 

Islam di Tentena, telah menjalin hubungan dan berperan pada berbagai 

aktifitas sosial budaya misalnya pada posintuwu dalam acara-acara 

                                                 
4 Selain dari adanya peng-aruh keterlekatan kultur antara orang Tentena sebagai orang 

Pamona dan kerajaan Luwu sebagai kerajaan Islam 
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pernikahan serta dimensi posintuwu lainnya. Jadi atas dasar penilaian 

itu, masyarakat out-group telah menjadi bagian dari masyarakat in-
group atau sebaliknya mas-yarakat in-group menjadi bagian dari 

masyarakat out-group sebagai gambaran integrasi sosial yang 

berlangsung di Tentena, jauh sebelum konflik berlangsung baik konflik 

tahun 1998 dan konflik tahun 2000 yang dikenal sebagai konflik 

balasan atau aksi balasan. 

Kemampuan dalam menjadi bagian kesatuan kelompok sosial 

yang disebut dengan “orang Tentena” sebagai identitas kultur adalah 

potret bekerjanya fungsi Jaring Pengaman Primer dan Jaring Pengaman 

Sekunder, selain fungsinya memberikan jaminan perlindungan ter-

hadap keamanan dari orang Tentena yang beragama Kristen kepada 

orang Tentena yang beragama Islam juga berfungsi sebagai pedoman 

dalam menentukan keputusan orang Tentena beragama Islam untuk 

kembali ke Tentena sekaligus berpengaruh pada kelompok lainnya 

yang beragam Islam guna melakukan migrasi ke Tentena. 

 

Jejaring Hubungan 

Bermigrasinya orang Tentena beragama Islam saat situasi pada 

wilayah tersebut sulit dikendalikan membuktikan bahwa Jaring Peng-

aman Primer dan Jaring Pengaman Sekunder kurang bekerja dengan 

baik di wilayah asalnya (Tentena). Dalam konteks tertentu, penafsiran 

identitas sebagai kesatuan kelompok sosial yang utuh, tidak bekerja 

baik karena terganggu oleh situasi yang disaksikan secara fisik yaitu 

pembakaran dan pengejaran serta pembunuhan terhadap orang Islam 

yang berlangsung di Tentena. Situasi ini juga memberikan pengaruh 

besar bagi orang Tentena yang beragama Kristen, ketika melihat situasi 

yang sama dengan yang dilihat orang Tentena beragama Islam.5 

Dalam kasus ini, kedua Jaring Pengaman harus bekerja baik, jika 

hanya salah satu yang bekerja maka akan menyebabkan hilangnya 

pedoman untuk melakukan hubungan sosial secara terbuka sehingga 

                                                 
5 Hal ini bagian dari paparan Kasus 8 di Bab 5. 
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salah satu kelompok sudah pasti menaruh sikap kurang percaya ter-

hadap kemampuan kelompok bersangkutan untuk memberikan ja-

minan-jaminan. Situasi yang dihasilkan dari tidak bekerjanya salah satu 

Jaring Pengaman ialah hubungan yang mudah menjadi renggang dan 

dari kerenggangan hubungan itu, maka muncul masalah disharmoni 

sosial. 

Selain dari kondisi yang dialami seseorang atau kondisi dari ling-

kungan sosial yang dilihat langsung seseorang. Tafsir keliru yang dila-

kukan individu terhadap agamanya dapat merusak Jaring Pengaman 

baik Jaring Pengaman Primer atau Jaring Pengaman Sekunder dan atau 

bahkan keduanya. Dalam hal ini agama tidak salah, tetapi yang menjadi 

salah adalah individu yang melakukan penafsiran keliru atas apa yang 

terkandung pada agama. 

Sehubungan dengan agama, dapat dikatakan bahwa eksistensi 

agama memberikan corak warna lain terhadap perilaku sosial masy-

arakat Indonesia umumnya dan secara khusus masyarakat Tentena. 

Eksistensi agama moderen baik Islam dan Kristen di Indonesia, 

menempatkan karakter Indonesia sebagai negara yang terbuka dan ek-

sistensi agama tersebut menstimulus hadirnya keragaman budaya di-

mana keragaman itu ialah hasil dari asimilasi budaya.6 

Keragaman yang terbentuk di Indonesia kemudian menjadi po-

kok persoalan besar yang dihadapi pemerintah atau kelompok-

kelompok pelaku perdamaian bahwa benar mereka kurang dapat men-

jamin harmonisasi sosial berlangsung secara permanen. Pergumulan itu 

tampak ketika pemerintah memandang bahwa Indonesia Timur lebih 

banyak konfliknya daripada Indonesia Barat7 atau secara umum bahwa 

konflik di Indonesia (khususnya konflik horisontal) mudah dijumpai 

pada berbagai wilayah. Laeyendecker (1983) memandang bahwa kera-

gaman pada akhirnya menimbulkan ketidaksamaan dan ketidaksamaan 

adalah akar dari persoalan klasik yang masih dominan berpengaruh 

                                                 
6http://11036nurfazrina.blogspot.com/2012/06/sejarah-multikultural-multikultural. 
html 
7Pandangan dari Tim Pengkaji Politik Kesejahteraan untuk masalah resolusi konflik di 
Poso (Anonim, 2010) 
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dari seluruh motif konflik dan hambatan dalam membentuk kesatuan 

sosial utuh. 

Disisi lain, penulis mengakui bahwa pandangan Laeyendecker 

ada benarnya tetapi tidak seluruhnya benar jika melihat ke belakang 

historis dari pergerakan nasional. Dalam situasi tertentu, tekanan yang 

dialami oleh masyarakat adalah pendorong untuk memungkinkan ter-

bentuknya hubungan sosial bersifat inklusif. Sisi lain bahwa penulis 

percaya perdamaian ialah bagian dari kebutuhan manusia. Melalui 

situasi yang damai, maka akan berpengaruh besar terhadap situasi yang 

kondusif untuk menunjang aktifitas masyarakat terutama menyangkut 

produktifitas. Adanya keinginan berdamain dan perdamaian sebagai 

kebutuhan ialah bukti kemampuan masyarakat menghidupkan kembali 

Jaring Pengaman Hubungan Berpola Rantai (Gambar 2). 

Eksistensi agama juga berperan besar untuk memperkuat Jaring 

Pengaman Hubungan baik Jaring Pengaman Primer dan Jaring Peng-

aman Sekunder. Kapasitas agama ketika memfungsikan dirinya lebih 

baik sebagai roda penggerak Jaring Pengaman Hubungan ditampilkan 

pada usaha-usaha Tim Pengkaji Sejarah Poso dalam melakukan peme-

taan wilayah berdasarkan sejarah integrasi wilayah hunian dan 

perhatian khusus terhadap konteks yang melatar belakangi primus 
inter pares (Diuraikan pada Pra Pembentukan Pusat Sub-sistem Wil-

ayah), tanpa harus mengabaikan kebenaran bahwa konteks Indonesia 

sebagai salah satu negara melting pot dinilai akar penyebab peng-

kerdilan budaya lokal sehingga hal ini menjadi tantangan dari eks-

istensi agama. 

Menurut penulis perjalanan historis Islam dan Kristen, muncul 

dipermukaan masyarakat Indonesia diawali oleh dorongan ekonomi 

yaitu aktivitas-aktivitas ekonomi dalam transaksi barang atau proses 

pendistribusian barang dagangan dan pencarian sumber-sumber pro-

duktif yang menunjang aktivitas ekonomi. Singkatnya, selain berda-

gang maka pelaku-pelaku ekonomi praktis pada masa itu memiliki 

peranan untuk menyebarkan agama yang dianutnya kepada masyarakat 

Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Ricklefs, artikel dari 
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Nurfazrina.8) Dari tiga pemikiran yang terdapat dalam sumber berbeda, 

maka dapat dijabarkan konteks hubungan Islam dan Kristen sebagai 

berikut: 

1. Konteks hubungan Islam dan Kristen di Indonesia secara tidak 
langsung terkoneksi dengan karakter sosial dari negara asal 
kelompok penyebar agama berdasarkan kelompok dominan yang 
membawa agama Kristen dan Islam masuk di Indonesia yaitu Arab 
dan Belanda;  

2. Dorongan utama dalam perkembangan agama Islam dan Kristen di 
Indonesia bukan semata-mata terdorong oleh agama tetapi eko-
nomi dan politik. Dimensi ekonomi tampak pada aktivitas perda-
gangan dan dimensi politik tampak pada usaha-usaha membentuk 
daerah kolonial di Indonesia;  

3. Kepentingan dasar dari dua kelompok dominan yang membawa 
agama Islam dan Kristen di Indonesia ialah untuk memenuhi 
pasokan sumber-sumber yang menunjang produksi dan konsumsi 
baik di negara asal (utama) dan di Indonesia (distribusi barang 
jadi). Disisi lain, kepentingan dasar tidak hanya sekedar memenuhi 
pasokan sumber-sumber yang menunjang produksi atau aktifitas 
perdagangan, tetapi untuk membangun kapasitas negara asal lebih 
kuat serta sekaligus mengantispasi krisis-krisis ekonomi yang 
berlangsung di negara asalnya;  

4. Orientasi pendekatan dalam usaha-usaha menyebarkan agama 
tampak dari tekanan orientasi bahwa Islam yang dibawa oleh 
pedagang Arab berorientasi ke rakyat jelata dan pemimpin (elit) 
lokal, sedangkan Belanda berorientasi pada elit lokal yang menge-
palai atau memimpin suatu organisasi di daerahnya (memiliki 
kekuasaan: kerajaan). 

 
 

Sudarto (1999) menguraikan konteks pemikiran Alwi Shibab 

sehubungan dengan hubungan Islam dan Kristen di Indonesia bahwa 

umumnya masyarakat Indonesia harus dapat membedakan konteks 

hubungan Islam dan Kristen masa lalu dan sekarang ini. Shibab meng-

ajak untuk meninjau kembali soal konteks larangan para ulama terda-

hulu untuk membangun hubungan dengan Kristen. Paham pluralisme 

menurutnya bisa mengendorkan ketegangan yang terjadi dan itu harus 

diimplementasikan pada tingkatan yang praktis. Sementara itu, konteks 

kekinian dalam hubungan Islam dan Kristen di Indonesia kerangka 

pemikiran agama Kristen untuk membuka kerjasama secara komuni-

katif dengan agama lain dalam menjawab keprihatinan bangsa seperti 

permasalahan kemiskinan, permasalahan hak asasi. Kerjasama dengan 

                                                 
8http://11036nurfazrina.blogspot.com/2012/06/sejarah-multikultural-multikultural. 
html 
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agama lain merupakan bentuk refleksi dari iman Kristen serta proses 

meredesign konsep eklesiologi yang baru (Pattiasina, 1990). 

Soegijono (2011) yang mengangkat tentang Papalele Ambon 

dapat dipakai untuk memahami konteks kekinian hubungan Islam dan 

Kristen di Indonesia. Papalele ialah orang-orang yang melakukan 

aktivitas ekonomi jual-beli, mereka (Papalele) selalu hadir dalam ruang 

publik dan wilayah pasar. Papalele sangat dipengaruhi Portugis dan 

Belanda terutama pada masa-masa ekspansi ekonomi para pedagang 

Eropa atau masa-masa penjajahan di Ambon yang kemudian memun-

culkan komunitas Papalele. Soegijono menunjukkan keunikan Papalele 
yang tampak pada peran komunitas tersebut untuk membuka komu-

nikasi antar dua kelompok berbeda, agama Kristen dan agama Islam, 

yang sempat terpengaruh kurang baik akibat konflik di Ambon. 

Demikian pula Pariela (2008) dalam mengangkat potret desa 

Wayame yang memiliki keunikan tersendiri sebab wilayah tersebut 

mampu menjaga kerukunan ditengah konflik yang sedang berlangsung 

di Ambon. Berkaitan dengan desa Wayame, Pariela menggambarkan 

kekuatan dari modal sosial untuk menjaga hubungan harmonis sehing-

ga dapat mencegah pengaruh konflik Ambon berlangsung di daerah 

tersebut.  

Selain pengaruh modal sosial, komitmen bersama juga diton-

jolkan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan ditingkat desa 

serta kesadaran masyarakat terhadap konflik yang berlangsung bahwa 

hal tersebut merupakan konflik “kiriman” dan bagian dari kepentingan 

elit politik. Dari uraian ini, maka penulis memandang bahwa dua 

elemen dasar, Jaring Pengaman Primer dan Jaring Pengaman Se-

kunder representatif untuk dijaga dan terus dihidupkan sebagai bagian 

dari usaha-usaha harmonisasi sosial. 

 

Jejaring Hubungan Berpola dan Proyek “Rasionalitas Moderen” 

Dalam memahami bagaimana hubungan masyarakat Kristen dan 

Islam di Tentena itu terjadi. Pembahasan diawali dengan men-

empatkan kembali kondisi orang Tentena sebagai suku Pamona yang 
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belum beragama Kristen. Dikatakan bahwa orang Pamona telah sejak 

awal menjalin hubungan dengan kelompok sosial lain yang sudah 

memeluk agama yaitu kerajaan Luwu sebagai kerajaan Islam dari 

Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memprediksi tahun 1600 

sebagai bagian yang terpenting untuk melihat efektifitas pembentukan 

hubungan diplomasi kerajaan Pamona yang beragama Lamoa9) dengan 

kerajaan Luwu yang beragama Islam yang berarti sudah terkoneksi 

selama 340 tahun. Pembentukan hubungan diplomasi antar kerajaan 

suku berbeda latar belakang sosial budaya, sangat menentukan perilaku 

dari orang Tentena sebagai suku Pamona pada masa sesudah itu ketika 

berhubungan dengan orang lain yang beragama Islam. 

Setelah tahun 1600, pemerintah Poso mula-mula merintis proyek 

pembangunan jalan penghubung Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan 

pada tahun 1940. Jalan penghubung yang dibangun itu merupakan 

bekas jalan yang telah dirintis terlebih dahulu oleh para pemimpin 

kerajaan Pamona. Ada dua titik penting jalan yaitu Takolekaju dan 

Sampuraga sebagai pintu koneksitas dari dunia orang Pamona yang 

berhubungan dengan kehidupan luar, kerajaan Luwu. Hubungan orang 

Pamona dan dunia Islam dapat dibagi menjadi dua bagian menurut 

kronologinya yaitu hubungan orang Pamona sebelum mengenal agama 

Kristen (tahun 1600 atau dibawah tahun 1600) dan sesudah mengenal 

agama Kristen (tahun 1905 atau tahun 1940).  

Jalan yang dibangun kembali itu merupakan keputusan Paul 

Rantelangi., Paul Rantelangi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum – 

Kabupaten Poso di tahun 1940 dan Paul Rantelangi merupakan anak 

dari kabose Rantelangi, pemimpin anak suku Pamona dari pemukiman 

Langgadopi. Orangtuanya (kabose Rantelangi) adalah salah satu pemi-

mpin yang ikut dalam keputusan para pemimpin suku Pamona ketika 

hendak mencari sosok yang dipercaya sebagai Pue Palamburu. 

Keputusan dibuat jauh sebelum masyarakat mengenal agama Kristen 

atau jauh sebelum Kruyt masuk di Tentena. Para pemimpin pun akh-

                                                 
9Agama orang Pamona 
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irnya merintis jalan setapak di wilayah Sampuraga, berdekatan dengan 

Takolekaju. Sampuraga ialah wilayah berstatus dusun dari desa 

Kasintuwu, Kabupaten Luwu Timur – Sulawesi Selatan. Daerah ini 

ialah daerah perbatasan Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tahun 1901 ialah awal bagi orang Pamona dikoneksikan lebih 

luas dengan dunia luar. Tahun ini merupakan masa Kruyt, seorang 

misionaris dari Zending kemudian merintis pemukiman baru untuk 

anak-anak suku Pamona di tahun 1905. Hutan-hutan dan padang 

rumput diubah menjadi pemukiman masyarakat, wilayah baru itu se-

karang dikenal dengan nama Tentena. Kruyt menyuruh orang Pamona 

untuk turun dari gunung dan menempati wilayah yang telah dibu-

kanya.  

Gobée (2007) mencatat bahwa tahun 1906 merupakan proses pe-

mantapan kekuatan militer Belanda. Dari proses itu, Belanda mendapat 

reaksi penolakan dari seluruh pimpinan anak suku dan masyarakatnya. 

Banyak pemimpin anak suku Pamona ditahan pada pertempuran 

melawan Belanda. Sikap orang Pamona terhadap Belanda sangat ber-

beda dari sikap orang Pamona kepada Kruyt. Orang Pamona lebih ter-

buka kepada Kruyt dibanding Belanda (pemerintah dan militer). 

Kesulitan pihak pemerintah dan militer Belanda untuk mengajak 

orang Pamona bekerjasama dan Belanda mengakui bahwa sukar untuk 

memperoleh dukungan serta sikap kooperatif dari orang Pamona 

sehingga dirasakan perlu untuk memotong hubungan politik dengan 

kerajaan Luwu. Cara ini dilakukan agar Orang Pamona dapat diajak 

bekerjasama dan tunduk pada kekuasaan Belanda. 

Belanda akhirnya melakukan penyerangan terhadap kerajaan 

Luwu. Tercatat bahwa Andi Kambo, Datu Luwu ke-32, ayah dari Andi 

Djema,10) ditaklukan Belanda pada 19 September tahun 1905 ketika 

Andi Kambo terpaksa menandatangani surat perjanjian untuk 

membatalkan rencana Belanda membakar Palopo dan akhirnya men-

yatakan tunduk terhadap pemerintahan Belanda.11  

                                                 
10http://foursda.blogspot.com/2013/01/andi-djemma-dan-utang-sejarah.html 
11http://melayuonline.com/ind/history/dig/503/kerajaan-luwu 
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Dilumpuhkannya kerajaan Luwu secara otomatis sama halnya 

dengan melumpuhkan kerajaan-kerajaan Pamona, sehingga Belanda 

dapat mudah menguasai orang Pamona. Setelah dilumpuhkannya kera-

jaan Luwu, Belanda memulai kegiatannya dan diawali dengan pem-

berlakuan kebijakan politik etis yaitu mendukung sepenuhnya usaha-

usaha pembangunan wilayah pemukiman serta sarana dan prasarana 

pelayanan publik. 

Sehubungan dengan karya Kruyt dan rekan kerjanya, Adriani, 

untuk membangun gagasan besar tentang Gereja Kesatuan di Sulawesi 

Tengah sebagai cikal bakal sejarah berdirinya Sinode Gereja Kristen 

Sulawesi Tengah, maka didirikanlah pusat-pusat aktivitas masyarakat: 

1. Secara sosial melingkupi pendidikan dan kesehatan serta penye-

diaan tenaga-tenaga pendidik dan tenaga-tenaga medis juga tempat 

beribadatan masyarakat; 

2. Secara ekonomi melingkupi proses pendidikan calon-calon mantra 

tani dan mengatur sumber-sumber pendapatan dari aktivitas 

masyarakat serta kewajiban membayar pajak; 

3. Secara budaya mengubah perilaku masyarakat untuk menerima 

juga menghormati sistem pemerintahan baru, penghapusan hukum 

rajam dan menumbuhkan kesadaran membayar pajak 

Tujuan pembentukan pusat aktivitas masyarakat adalah memba-

ngun pusat sub-sistem wilayah dari wilayah pemukiman baru (Ten-

tena) dan pembangunan pusat aktivitas masyarakat sekaligus upaya 

mempersiapkan wilayah Tentena sebagai pusat pelayanan Zending se-

kaligus pusat pemerintahan baru di era Belanda. 

Orang Pamona menyadari bahwa mereka sulit untuk melawan 

kekuatan Belanda. Disatu sisi, orang Pamona menjadi korban dari 

Belanda dan sisi satunya orang Pamona memiliki ikatan emosional 

dengan Kruyt yang selama ini mereka menilai sangat berperan besar 

dalam kehidupan personal orang Pamona khususnya ketika Kruyt 

mengobati jenis penyakit tertentu yang diderita masyarakat. Kharisma 

dan kecerdasan Kruyt, sangat memukau orang Pamona dan orang 

Pamona mulai berpikir ingin seperti Kruyt yang banyak mengetahui 
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berbagai pengetahuan. Dalam kasus berbeda, Gertz (1960) mengangkat 

budaya ngenger pada studinya tentang santri, abangan dan priyayi. 

Konstruksi budaya ngenger sekaligus menunjukkan kesamaan perilaku 

orang Pamona ketika memandang Kruyt. Ngenger ialah proses belajar 

kepada orang yang telah sukses dan orang yang ingin sukses akan 

belajar kepada orang yang telah berhasil, sehingga pembelajar akan 

mengikuti orang yang telah sukses tersebut. 

Berkaitan dengan proyek-proyek dari politik etis sebagai proses 

pelembagaan perilaku “rasionalitas moderen”, dimensi pendidikan dan 

kesehatan merupakan pintu untuk orang Tentena dalam kapasitasnya 

sebagai suku Pamona mengenal banyak perbedaan latar belakang sosial 

budaya. Tentena sebagai pusat pendidikan dan pusat kesehatan dapat 

mengubah hubungan yang terkesan sedikit tertutup menjadi lebih ter-

buka dengan dunia luar. Masyarakat yang berasal dari luar Tentena 

seperti orang Ampana bahkan orang dari Sulawesi Selatan yang ber-

agama Islam, sebagiannya menempuh pendidikan di Tentena. 

Dalam hal ini, koneksitas yang ada baik sebelum orang Pamona 

mengenal agama dan sesudah orang Pamona mengenal agama dilihat 

sebagai dasar dari harmonisasi sosial dimana koneksitas tersebut 

menjadi perhatian khusus Haliadi dan beberapa pemerhati misalnya 

Tim Peneliti Sejarah Poso untuk Perdamaian Poso. 

Sehubungan pembentukan pusat pelayanan publik oleh Zending, 

menunjuk pada toleransi sosial untuk mempermudah terjadinya 

transaksi sosial dalam perilaku masyarakat Tentena. Zending pasti 

sudah menyadari bahwa konsekwensi dibentuknya pusat pelayanan 

baik dibidang kesehatan dan pendidikan, orang Tentena akan ber-

dampingan dengan orang lain yang berbeda latar belakang sosial 

budaya misalnya berbeda latar belakang agama. Jadi sebenarnya politik 

etis bukan menunjuk kepada cara-cara dari pihak Belanda dalam 

mengobati atau memperbaiki image-nya terhadap apa yang telah dila-

kukannya, melainkan menunjuk pada usaha-usaha menumbuhkan 

toleransi sosial dan transaksi sosial.  

Dari tekanan ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbe-

daan yang sangat besar sikap pemerintah dan militer Belanda, serta 
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sikap Zending sebagai lembaga pekabaran injil. Benar bahwa Zending 

adalah lembaga yang berada dari Belanda dan secara otomatis meru-

pakan mitra dari pemerintah Belanda, tetapi belum tentu benar bahwa 

Zending memiliki sikap yang sama dari pemerintah Belanda jika di-

kaitkan dengan militer Belanda saat melakukan invasi di wilayah eks-

kerajaan Pamona atau kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial 

Belanda. 

Zending dalam kapasitasnya sebagai mitra pemerintah Belanda 

berada pada posisi dilematis, apakah menolak atau menerima cara-cara 

yang dilakukan pemerintahannya sangat sukar diprediksi. Tetapi hal 

terkait toleransi sosial dan transaksi sosial yang ditekankan dari fungsi 

dibentuknya fasilitas pelayanan publik baik dibidang pendidikan dan 

kesehatan, bukan menjadi bagian dari politik etis Belanda dalam peng-

ertian bagian dari politik etis pemerintahannya melainkan murni 

politik etis Zending.12 

Kemudian tidak dapat disangkali juga bahwa Zending adalah alat 

dari pemerintahannya (pemerintah Belanda), mengingat bahwa doro-

ngan menjajah dipengaruhi oleh dorongan ekonomi dari negara asal-

nya, sehingga pemegang otoritas tertinggi13) menjadikan Zending seba-

gai alatnya. Dalam kapasitas itu, Zending tidak memiliki kekuatan apa-

apa untuk menolak seluruh kebijakan dan strategi dari mitranya tetapi 

memiliki kekuatan untuk mengaplikasikan primus inter pares sesuai 

konteks masyarakat Pamona. 

Melalui primus inter pares, Zending sengaja menempatkan para 

pemimpin suku Pamona dan keturunannya untuk memperoleh peng-

etahuan baru sekaligus diharapkan dapat mengajak masyarakatnya 

dapat mau dilayani dalam pelayanan yang didirikan Zending terutama 

pelayanan pendidikan. Ditambah lagi hadirnya pihak lain misalnya 

orang dari Sulawesi Utara sebagai tenaga ahli dibidang masing-masing 

dan peserta didik yang tidak hanya berasal dari lingkungan suku Pam-

ona tetapi dari luar lingkungan Pamona dan beberapa beragama Islam, 

                                                 
12 Untuk hal berkaitan dengan pelayanan Zending dibidang publik 
13 Pemerintah Belanda 
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maka harapan Zending (dalam hal ini Kruyt) para pemimpin suku dan 

keturunan pemimpin suku serta masyarakat suku Pamona dapat meng-

embangkan kemampuannya sehingga dimungkinkan untuk berperan 

serta memperkuat basis masyarakatnya. 

Jika ini terjadi bukankah akan muncul sikap lain dalam mem-

andang eksistensi pemerintah kolonial Belanda? Dan apakah yang 

dilakukan Zending dapat dikatakan sebagai basis perlawanan serta 

sikap tidak setuju terhadap pemerintahnya sendiri? Dari sini dapat 

dipahami dan disadari bahwa apa yang dilakukan Zending adalah 

murni untuk memantapkan kondisi masyarakat, sehingga masyarakat 

dapat melakukan perlawanan secara profesional kepada pemerintah 

kolonial Belanda. Tapi pemikiran ini sangat sukar dibuktikan dan 

hanya bersifat memprediksi kecenderungan-kecenderungan adanya 

sikap tidak setuju dari Zending terhadap cara-cara pemerintahnya 

memberlakukan masyarakat. 

Eksistensi pemerintah Belanda dalam menempatkan Zending 

sebagai lembaga pekabaran Injil di Tentena, menjelaskan konsep 

penyesuaian-penyesuaian dari Martin dan Nakayana., bahwa Zending 

sebagai alat pemerintah Belanda ditempatkannya pada politik ekonomi 

transnasional dimana Zending dapat mengerjakan pendekatan-pend-

ekatan komunikatif melalui Kruyt dan Adriani, sehingga berpengaruh 

besar pada perubahan perilaku lembaga dialektika personal ke 

dialektika kontekstual dan perubahan tersebut hanya akan terjadi jika 

suatu lembaga mempelajari lingkungan sosial sekitar terlebih dahulu. 

Setelah berhasil mempelajarinya, maka tujuan-tujuan pemerintah 

Belanda dalam penerapan sistem pemerintahan baru dapat tercapai 

antara lain bagaimana cara-cara dapat menerapkan atau memungut 

pajak dari suku Pamona.14 

 

 

 

                                                 
14 Proses ini digambarkan pada buku “Keluar dari Agama Suku Masuk ke Agama 

Kristen” oleh Albertus Christian Kruyt (2008). 
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Dimensi Toleransi Sosial dan Transaksi Sosial 

Toleransi sosial tidak hanya sebatas pada perilaku sosial semata, 

tetapi memiliki hubungan dengan perilaku ekonomi. Sehingga tole-

ransi sosial juga mencerminkan toleransi ekonomi dalam konteks 

masyarakat Tentena dengan latar belakang Pamona misalnya sehu-

bungan dengan posintuwu. Dalam posintuwu terkandung dua dasar 

hidup orang Tentena sebagai orang Pamona yaitu Tuwu Siwagi dan 

Tuwu Malinuwu yang berisi kewajiban-kewajiban dari proses kehi-

dupan yang dijalani seseorang ketika berelasi dengan sesamanya. 

Secara harafiah Tuwu Siwagi dan Tuwu Malinuwu diartikan 

sebagai kekokohan, kekuatan (solidly) yang tercermin dari sikap 

melestarikan perilaku yang mendukung keberlanjutan kehidupan 

kolektif masyarakat. Tuwu Siwagi dan Tuwu Malinuwu, tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, artinya ketika seseorang melakukan Mo 
mbepasiwagi maka otomatis dirinya telah melakukan Mo mbepatuwu 
dan sebaliknya ketika seseorang mampu melakukan Mo mbepatuwu, 
maka otomatis dirinya telah Mo mbesiwagi.  

Dalam ranah makro, dua dasar itu terkandung pada filosofi 

Sintuwu Maroso dan dari sini menjelaskan bahwa perilaku masyarakat 

Tentena ialah hasil integrasi dari dua perilaku berbeda yaitu perilaku 

sosial dan perilaku ekonomi (Terkait ini, lihat Dibalik Modal Sosial). 

Kembali ke posintuwu,15) perilaku ini dapat dianalogikan sebagai pertu-

karan sosial bahwa umumnya pengaruh dari pertukaran ekonomi 

sangat dominan pada model pertukaran sosial. 

Secara historis, pertukaran sosial berasal dari pertukaran ekonomi 

karena proses penyesuaian yang dilakukan individu akan berdampak 

pada perilaku ekonomi sehingga mempengaruhi perilaku sosial seperti 

jejaring hubungan yang disebut oleh Esman (1986), Blau (1990) dan 

Damsar (1997).  

                                                 
15 Perilakunya disebut Mo Sintuwu 
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Sedangkan implementasinya tampak pada perilaku masyarakat 

Tentena ketika membuat hubungan dengan orang lain. Dan pola 

hubungannya dibagi menjadi dua pola menurut tempat kejadiannya: 

1. Saat menyelenggarakan pernikahan atau penyelenggaraan kegiatan 

duka pada keluarga yang ditimpa prahara. Dalam pola ini, 

pertukarannya bersifat sosial dikarenakan eksistensi kelompok ter-

tentu pada kelompok yang sedang mengalami masalah atau sedang 

membuat acara (pernikahan dan ucapan syukur). Kontribusi dari 

kelompok lain diterima oleh pihak penyelenggara dengan tujuan 

meringankan beban ekonomi pihak keluarga. Kontribusi yang 

diberikan dapat berbentuk tenaga, bahan-bahan yang diperlukan 

untuk mendukung kelancaraan acara atau kegiatan tertentu serta 

uang. Sebaliknya reward ini tidak bersifat gratis, tetapi reward 
tersebut akan dikembalikan oleh pihak penyelenggara ke pihak 

pemberi sesuai jenis reward yang diterima. Jika sama sekali kelo-

mpok tertentu tidak melakukan aktifitas mo sintuwu, maka kelo-

mpok bersangkutan akan menerima konsekwensi berupa hukuman 

(punishment). Seluruh aktifitas mo sintuwu dalam tradisi 

posintuwu, didokumentasikan oleh setiap rumah tangga Pamona 

berbentuk buku yang ditulis tangan. Dari informasi dari doku-

mentasi tersebut, setiap kelompok akan mengembalikan reward 

yang diterimanya. Hal lain juga berlaku pada hubungan in-group 
dan out-group ketika mempekerjakan seseorang dalam usaha-usaha 

yang dimiliki oleh pihak in-group. 
 
2. Lingkungan dari intensistas sosial umum (out-group ke in-group). 

Masyarakat yang berbeda latar belakang sosial misalnya budaya 

dan agama., dalam hal ini masyarakat Tentena yang beragama 

Islam, secara otomatis terintegrasi pada sistem nilai posintuwu. 

Mereka juga melakukan aktifitas Mo sintuwu dan meski pun 

mereka berbeda secara kultur, maka orang Tentena yang beragama 

Kristen dalam kapasitasnya sebagai orang Pamona akan 

mendokumentasikan seluruh aktifitas Mo sintuwu dari pihak out-
group. Perilaku Mo sintuwu tidak hanya dilakukan dengan cara 

memberikan reward saat acara pernikahan berlangsung atau ketika 
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kegiatan duka cita itu dilakukan, tetapi peran serta pihak out-group 

dalam membantu pembiayaan seseorang yang telah memberikan 

tenaganya kepada pihak out-group misalnya membiayai kehidupan 

individu bersangkutan. Pihak out-group juga merekrut tenaga kerja 

yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat Pamona di Tentena 

seperti tenaga kerja yang membantu mengolah pertanian atau 

perkebunan dan toko-toko atau jenis usaha yang dimiliki pihak 

out-group. Aktifitas ini tidak dapat ditulis tetapi akan diingat oleh 

kelompok penerima sekaligus menjadi referensi penilaian dari kel-

ompok in-group umumnya. 

 

Pola dari hubungan ini justeru bertolak belakang dari pemikiran 

Laeyendecker tentang hal ketidaksamaan dan pemikiran Heilbroner 

tentang ketidakmerataan ekonomi, tetapi benar bahwa pemikiran ini 

tidak dapat disangkali. Dalam kasus berbeda misalnya konteks hub-

ungan masyarakat beragama Kristen dan masyarakat beragama Islam di 

Tentena justeru yang terjadi ialah terbentuknya pola hubungan har-

monis. Jika dikaitkan dengan konsep pemikiran Durkheim (1964:257) 

terkait kerapatan moral atau moral density dalam karyanya tentang 

The Division of Labour, bahwa perkembangan masyarakat antara lain 

soal kepadatan hubungan ialah gambaran pertambahan penduduk yang 

kemudian mendorong pembentukan kerapatan moral dan dari 

kerapatan moral tersebut akan menghasilkan pembagian kerja juga 

kerja sama. 

Durkheim dapat dipakai untuk memposisikan hubungan-hub-

ungan sosial in-group dan out-group dalam kasus masyarakat Tentena 

yang beragama Kristen dan masyarakat Tentena yang beragama Islam 

berkaitan dengan aktifitas mo sintuwu, bahwa eksistensi dari kelompok 

sosial tertentu kepada eksistensi kelompok sosial lainnya adalah mata-

rantai hubungan produksi sekaligus dasar dari pola hubungan har-

monis. Faktanya, bahwa kelebihan aset akan didistribusikan kepada 

pihak lain yang membutuhkan aset tersebut dan ketika ini dilakukan, 

maka makna moral dapat dipahami sebagai proses dari pemenuhan 

kebutuhan orang lain secara sosial mudah dipahami dan secara 

ekonomi mudah dimengerti. 
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Ketika Tentena bergejolak, maka kondisi tersebut mengganggu 

hubungan masyarakat Kristen dan masyarakat Islam. Konsekwensi ini 

tidak hanya berdampak sosial tetapi juga berdampak ekonomi. Meski 

pun kejadian yang dialami, sangat mengganggu konstelasi pemikiran 

Durkheim sehubungan dengan teori pembagian kerja ketika terjadi 

peralihan tipe masyarakat, tetapi bagi penulis ini merupakan bentuk 

penyesuaian yang bertujuan untuk menyempurnakan hubungan sosial 

misalnya jika mengacu pada teori penetrasi sosial. 

Analisa hubungan pada teori penetrasi sosial, berpendapat bahwa 

hubungan-hubungan berkembangan secara sistematis dan dapat dipre-

diksi, hubungan seperti komunikasi bersifat dinamis dan terus berubah 

keseluruhannya mengikuti standar dan pola perkembangan. Teori 

penetrasi sosial dapat digunakan tidak hanya pada hubungan romantis 

melainkan juga diaplikasikan pada hubungan tidak romantik (West dan 

Turner, 2008:198,205). 

 

 

 

Sumber: West dan Turner, 2008:205 

Gambar 6.2  
Tahapan Penetrasi Sosial 

 

Dalam konteks masyarakat Tentena beragama Kristen dan masy-

arakat Tentena yang beragama Islam, hubungan pada tahap orientasi 

ialah menunjuk pada sikap kepada orang lain dengan membuka sedikit 

demi sedikit informasi terkait sifat atau karakternya dan atau sebalik-

nya, individu dari anggota out-group akan memperoleh informasi ter-

kait karakteristik individu yang berasal dari in-group. Pada proses ini, 

setiap individu dari dua kelompok berbeda akan saling mempelajari 

karakter masng-masing. Hasil dari pembelajaran atas karakter masing-

masing akan menyebabkan timbulnya pertukaran penjajakan afektif 

atau dalam bahasa lain terjadi perubahan pada dialektika dari bersifat 

Orientasi 
Pertukaran  

Penjajakan Afektif 
Pertukaran Afektif 

Pertukaran 

Stabil 
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personal ke kontekstual. Disini individu sama terkesan tidak hati-hati 

untuk kelepasan bicara sebagai tanda bahwa individu bersangkutan 

telah menjadi bagian dari kelompok tertentu.16 

Dalam berhubungan, individu akan memunculkan kepribadian 

masing-masing dan seringkali  mengeluarkan sikap tidak ramah, tidak 

setuju serta hal lain yang dapat merusak hubungan. Tetapi banyak 

orang tetap melindungi diri mereka dari kondisi untuk menjadi terlalu 

rentan. Berkaitan dengan pertukaran afektif dapat meliputi hal yang 

bersifat positif atau negatif, ketegangan-ketegangan yang terjadi pada 

suatu hubungan tidak berlangsung lama. Pada pertukaran stabil, pera-

saan dan perilaku secara terbuka mengakibatkan munculnya sponta- 

nitas dan keunikan hubungan. Tahapan ini sudah menunjukkan kema-

mpuan individu dalam memprediksi hal yang tidak disukai dari indivi-

du lain dan prediksi tersebut dilakukan dengan sangat akurat. 

Jika mengacu pada pokok-pokok analisa dari tahapan penetrasi 

sosial, maka hubungan Kristen dan Islam dapat diuraikan berikut: 

1. Tahap Orientasi I. Tahap ini dilakukan oleh orang Pamona 

sebelum mengenal agama. Orang Pamona berusaha memahami 

eksistensinya sebagai manusia ciptaan Pue Palamburu. 
Dorongan eksistensi tersebut adalah awal perjumpaan orang 

Pamona dengan Datu Luwu. 

2. Tahap Orientasi II. Tahap ini dilakukan ketika orang Pamona 

telah mengultuskan Datu Luwu berdasarkan performance-nya 

kemudian menyamakan performance itu dengan kedudukan 

Pue Palamburu. 

3. Tahap Orientasi III. Setelah Datu Luwu memahami dasar dari 

pengultusannya di mata orang Pamona, maka Datu akan 

membentuk kepribadian yang hampir sama dengan imajinasi 

orang Pamona terhadap sosok Pue Palamburu. 

4. Tahap Orientasi IV. Proses penyesuaian kedua-belah pihak. 

Dalam tahap ini kecenderungan yang terjadi bahwa setiap 

                                                 
16 Jika dikaitkan dengan Martin dan Nakayana sehubungan dengan proses-proses 

penyesuaian 
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kelompok membangun dan menganalogikan kultur masing-

masing, pembentukan awal terjadinya integrasi serta rekayasa 

sosial pada berbagai penamaan (bahasa daerah) seperti “datu” 

yang sejajar dengan konsep substansial “kabose” yang artinya 

pemimpin tertinggi atau raja. 

5. Tahap Pertukaran Penjajakan Afektif. Tahap ini tampak ketika 

masyarakat Pamona menganggap dan mengakui kedudukan 

Datu Luwu sebagai manifestasi Pue Palamburu. Hal yang 

sifatnya private menjadi hal yang bersifat publik. Pue 
Palamburu tidak lagi dilihat sebagai hal yang sakral dan jika 

memang benar sesuatu hal yang sakral, maka tidak ada proses 

pengultusan yang dilakukan. Sebaliknya, dorongan manusia 

untuk memahami eksistensi sebagai ciptaan Pue Palamburu 

dan berbagai masalah yang dihadapi oleh orang Pamona seperti 

ancaman dari kerajaan lain serta wabah penyakit, keseluruhan 

itu mendorong upaya manusia mencari gambaran konkret Ke-

dewa-an mereka dalam sosok yang dikultuskan. 

6. Tahap Pertukaran Afektif. Tahapan ini terjadi setelah 

masyarakat berkonflik. Tentena yang dulu kondusif berubah 

menjadi kurang kondusif. Masyarakat hidup dalam sikap prasa-

ngka buruk dan adanya kekuatiran-kekuatiran tertentu. Hal ini 

dianggap wajar! Dampak konflik yang besar dan merusak tidak 

hanya kehidupan sosial tetapi kehidupan ekonomi, menyeret 

masyarakat pada ketidakberdayaan. Karena ketidakberdayaan 

itu, masyarakat mulai menata kembali hubungan yang retak. 

7. Tahap Pertukaran Stabil. Belum dapat dipastikan bahwa hubu-

ngan masyarakat Kristen dan Masyarakat Islam di Tentena 

telah memasuki tahapan ini. Tetapi adanya indikasi bahwa 

pengetahuan dasar dan pengalaman hidup selama berelasi serta 

implikasi negatif dari konflik, menjadikan masyarakat berhati-

hati dan sulit untuk diprovokasi lagi. Hal ini berarti bahwa 

telah terbentuk rasionalitas yang baik. Meski pun belum bisa 

memastikan apakah hubungan masyarakat di Tentena sudah 

masuk pada tahap ini, tetapi penulis memastikan bahwa 
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perilaku-perilaku dan atau hubungan-hubungan sosial di 

Tentena telah menunjukkan ke bentuk tahapan ini.  

 

Dari West dan Turner, penulis ke Sztompka dan McCarthy dalam 

melihat pola hubungan dan pertukaran. Pertama, McCarthy menunjuk 

bahwa proses universalisasi kekerabatan, organisasi negara, perdaga-

ngan dan legalisasi hubungan dengan identitas kolektif semisal suku 

mengisyaratkan suatu hubungan dinamis. Berdasarkan uraian ini, maka 

penulis mengambil sikap berbeda dari McCarthy dan lebih berada pada 

posisi Sztompka, McCarthy, West dan Turner bahwa hubungan 

harmonis itu bersifat dinamis atau relatif dimana hanya bisa dipahami 

dari gejala atau kasus yang muncul dipermukaan. 

Jika Sintuwu Maroso sebagai filosofi hidup masyarakat Pamona 

adalah murni dapat menjamin keberlangsungan hubungan antar kelo-

mpok sosial kemudian dianggap sebagai proses universalisasi dan legali-

sasi hubungan-hubungan dengan identitas kolektif, maka sebaliknya 

nilai yang terkandung pada filosofi hidup tersebut juga sebagai aspek 

yang memperkeruh konflik atau gejolak di Tentena. Hal itu disebabkan 

oleh pola dasar dari Sintuwu Maraso sebagai gambaran perilaku kolek-

tif dan secara otomatis muncul gambaran spontanitas komunal dalam 

melakukan perlawanan, pembalasan atau penyerangan terhadap kelo-

mpok lainnya. Dalam falsafah itu, solidaritas sangat kuat dan tercermin 

pada perilaku masyarakat. Disisi lain positif tetapi dilain sisi negatif! 

 
 

Jejaring Hubungan Berpola dan Kecenderungan-kecenderungan 

Naluri-naluri yang ada pada manusia seperti yang dikatakan 

Veeger (1993) sangat menentukan hubungan antar kelompok sosial, 

masyarakat beragama Kristen dan masyarakat beragama Islam di 

Tentena. Dalam konstelasi pemikira Veeger, maka naluri-naluri yang 

ada pada manusia tidak memastikan bahwa hubungan harmonis dapat 

berlangsung permanen, tetapi akan memunculkan kecende-rungan-

kecenderungan yang seringkali muncul sesuatu hal yang tidak 

disangka-sangka. Jadi belum tentu bahwa hubungan harmonis itu sama 
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sekali tidak memunculkan efek negatif di kemudian hari dan belum 

tentu bahwa ketidak-berdayaan akibat konflik atau konflik dapat 

mengubah situasi selamanya menjadi tidak harmonis, itu juga keliru! 

 Demikian juga dengan penelitian ini, hal yang diprediksi bersifat 

periodik dan hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu atau selama 

Jaring Pengaman Hubungan bekerja dengan baik, jika salah satu Jaring 

Pengaman tidak berjalan maka akan muncul persoalan baru. Karena 

itu, penulis sangat memperhatikan pengaruh besar naluri manusia yang 

dapat mengubah sesuatu seketika, dari yang diinginkan menjadi hal 

yang tidak diinginkan. 

Kecenderungan untuk tahu dalam dimensi hubungan-hubungan 

menempatkan beberapa hal penting yang dipandang sebagai aspek 

pengaruh dari hubungan di Tentena.  

Pertama, secara ekonomi Tentena ditempatkan sebagai wilayah 

yang memiliki potensi utama ekonomi yaitu Danau Poso.17) Selain 

memiliki Danau Poso, tanah-tanah di Tentena sangat subur sehingga 

potensi lainnya dibidang pertanian dan perkebunan dapat menjamin 

keberlangsungan. Dalam kriteria naluri Veeger, naluri kecenderungan 

untuk tahu, menempatkan wilayah Tentena yang memiliki sumber-

sumber kekayaan alam seperti danau dan tanah yang subur dipahami 

masyarakat sebagai potensi sehingga masyarakat memanfaatkannya 

dengan baik. Selain untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup 

ekonomi rumah tangga masyarakat Tentena, potensi yang dimiliki 

tersebut juga pembentuk hubungan antar kelompok masyarakat 

sebagaimana yang berlangsung dari hubungan Papa Sape yang 

beragama Islam dan masyarakat Tentena. 

Kedua, kapasitas Tentena sebagai wilayah pusat pelayanan masy-

arakat dibidang pendidikan dan kesehatan serta pusat sinode Gereja 

Kristen Sulawesi Tengah (GKST). Dalam historis kewilayahan, Tentena 

                                                 
17Jauh sebelum Kruyt dan Adriani masuk atau jauh sebelum keberadaan Zending, 
danau di Tentena sudah dinamakan Danau Poso. Jadi selama ini mungkin terjadi 
kesalah-pahaman bahwa Danau Poso ada di kota Poso, sesungguhnya Danau Poso ada 
di Tentena. Poso hanya memiliki air (Sungai) yang mengalir dari Danau Poso di 
Tentena. 
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merupakan salah satu daerah eks-kerajaan Pamona dan bentuk awal-

nya ialah hutan-hutan, beberapa bagian lagi padang rumput dan bukit-

bukit, daerah aliran sungai dan terdapat gua-gua. Setelah Kruyt datang 

sebagai misionaris dari Zending, Belanda, perlahan-lahan diubah men-

jadi wilayah pemukiman atau tepatnya wilayah percontohan dengan 

pola pemukiman terpusat (memiliki koneksi dengan sentral pelayanan 

masyarakat: sinode, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pasar).  

Dari kapasitas Tentena secara historis, maka keberadaan atau 

pembentukan pusat-pusat tersebut juga mendorong pembentukan 

hubungan. Orang Tentena dalam kapasitasnya sebagai suku Pamona 

kemudian dapat mengenal berbagai latar belakang sosial masyarakat 

yang berbeda dari latar belakangnya. Dalam tahap ini, orang Tentena 

lebih banyak mengenal berbagai perbedaan sosial budaya karena tidak 

sedikit orang yang datang untuk menempuh pendidikan atau memper-

oleh pelayanan kesehatan. Kemudian hadirnya para tenaga ahli atau 

mentor-mentor yang berasal dari Jawa, Manado, Ambon, Jepang dan 

Belanda, membuka pengetahuan masyarakat tentang kehidupan diluar 

dari kulturnya. Jauh sebelum Zending masuk ke wilayah ini, orang 

Tentena sudah mengenal kehidupan lain tetapi masih sangat terbatas. 

Perkembangannya, terjadi tingkat kepadatan penduduk yang dikelom-

pokkan menjadi beberapa bagian menurut bentuknya: 

1. Arus migrasi penduduk (eks-pengungsi) dari wilayah konflik 

ke Tentena. Penduduk yang bermigrasi adalah penduduk 

beragama Kristen; 

2. Kembalinya masyarakat Tentena yang beragama Islam; 

3. Migrasi penduduk dari luar Sulawesi ke Tentena. Migrasi 

dilakukan untuk membuka jenis usaha tertentu pada wilayah 

Tentena. Usaha yang dibuka umumnya berkaitan dengan 

aktifitas perdagangan, waralaba atau warung-warung makan 

dan jenis usaha lainnya. 

Dalam point 1 (satu), masuknya penduduk (eks-pengungsi) 

yang bermigrasi dari wilayah konflik ke Tentena dan beragama Kristen 

memilih Tentena dengan pertimbangan bahwa Tentena merupakan 

basis wilayahnya (Kristen) dan sikap yang sama juga dilakukan orang 
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Tentena yang beragama Islam dalam memutuskan untuk keluar dari 

Tentena kemudian menuju wilayah lain yang dianggap sebagai basis 

wilayahnya. Situasi ini mengubah karakter Tentena dan mengubah 

hubungan sosialnya. Tidak dapat disangkali bahwa konflik mencipta-

kan sikap saling tidak percaya karena didorong oleh perasaan was-was 

dengan alasan serta bukti yang kuat. 

Dalam point 2 (dua), kembalinya masyarakat Tentena yang 

beragama Islam memiliki keterkaitan dengan tingkat kepercayaan yang 

dibangun berdasarkan ikatan-ikatan tertentu yang sudah terjalin sejak 

lama. Selain dari adanya ikatan, kondisi di Tentena saat itu dapat dika-

takan terkendali. Perkembangannya, situasi yang kondusif dan kepad-

atan dilihat sebagai potensi ekonomi dari masyarakat luar Sulawesi. 

Mereka akhirnya masuk ke Tentena dan menjalankan aktifitas ekono-

minya pada wilayah ini. 

Ketiga, Tentena sebagai lingkungan kultur Pamona yang hidup 

pada tradisi posintuwu yang tampak dalam aktifitas mo sintuwu 

merupakan dasar hubungan sosial pada berbagai rutinitas masyarakat 

mulai dari pernikahan, kegiatan yang diselenggarakan untuk menge-

nang orang terkasih (duka cita), acara pengucapan syukur dan rutinitas 

lainnya. Kondisi ini kemudian men-tradisi-kan individu-individu yang 

ada dilingkungan kultur Pamona dan peran individu pada aktifitas mo 
sintuwu menggambarkan kemampuan bagaimana dirinya menjadi bag-

ian dari kelompok sosial, baik yang dilakukan individu dari in-group 
atau individu dari out-group. 

Dalam hal naluri lainnya seperti kecenderungan untuk memba-

jak, kecenderungan tersebut dapat dipahami antara lain: 

Pertama, kejahatan dan kriminalitas di Tentena lebih dominan 

pada kategori Kekerasan umum dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

serta Pencabulan (Dipaparkan pada Tabel 6. Jumlah Tindak Kekerasan 

dan Kriminalitas). Kejahatan dan Kriminalitas dalam perseteruan atau 

pertikaian yang besar kelompok Kristen dan Islam di Tentena, tidak 

ditemukan dalam perkara atau daftar pengaduan di POLSEK Tentena 

sejak tahun 2007-2009. Sedangkan kasus gegernya kepala Yanto, 

seorang korban pengeroyokan dari Daud dan teman-temannya tidak 



TENTENA CERITAMU KINI 

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

 

208 

dapat dilihat atau tidak dapat dikategorikan sebagai pertikaian kelom-

pok agama, meski pun kedua bersangkutan benar berbeda agama sebab 

tercatat motif dari tindakan dan proses penyelesaian perkara secara 

kekeluargaan antara pihak korban dengan pihak pelaku. Pelaku tetap 

memperoleh hukuman penjara di POLSEK Tentena (Dipaparkan pada 

Kasus VI Kejahatan dan Kriminalitas di Tentena). 

Kedua, bagian ini juga memiliki keterkaitan dengan kejahatan 

dan kriminalitas di Tentena secara khusus sehubungan kasus Daud dan 

Yanto (Kasus VI). Dalam kasus umum, meski benar diakui pada skala 

besar semisal hubungan Kristen dan Islam, tidak ada lagi pertikaian 

besar. Kejahatan dan kriminalitas marak berlangsung di Tentena 

dimana pelakunya ialah orang Kristen dan korbannya adalah orang 

Kristen antara lain pencurian, pencabulan dan pengrusakan atau 

kekerasan umum serta kekerasan dalam rumah tangga. Maraknya 

kekerasan di Tentena sebagai wilayah pedesaan, dinilai tidak tepat 

sebab umumnya tingkat kejahatan dan kriminalitas di pedesaan masih 

dalam batas yang wajar tidak seperti yang berlangsung di Tentena. 

Dalam kasus ini, dipahami bahwa fenomena-fenomena tindak 

kejahatan dan kriminalitas di Tentena sebagai wilayah pedesaan dinilai 

akibat dari pengaruh kepadatan penduduk sehingga secara otomatis 

setiap individu akan berlomba-lomba serta menciptakan instrumen-

instrumen kebutuhannya baik melalui penggunaan modal berupa 

finansial yang dimilikinya untuk menjalankan usaha tertentu atau 

memanfaatkan potensi yang ada di Tentena untuk usaha-usaha yang 

dirintis akan memunculkan kelompok yang “kalah” bersaing sebagai 

akibat dari: (1) Kurang cukup memiliki modal-modal usaha seperti 

uang sebagai sumber pendanaan; (2) Kurang cukup kreatif dalam 

menciptakan dan mengembangkan potensi-potensi di Tentena. 

Dua pokok permasalahan umum itu, dinilai berpotensi serta 

aspek pengaruh dari pertumbuhan tingkat Kejahatan dan Kriminalitas 

di Tentena dalam angka presentase yang mengkhawatirkan (Tabel 6). 

Permasalah ini dapat memacu perilaku kriminal seseorang yang 

umumnya didorong oleh kecemburuan dan kekalahan secara ekonomi 

dalam persaingan menciptakan instrumen kebutuhan. 
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Sehubungan kasus Daud dan Yanto (Kasus VI) bahwa di tengah 

kesibukan individu atau kelompok (keluarga) memenuhi kebutuhan 

dengan cara menciptakan instrumen kebutuhan, menjelaskan bahwa 

kegagalan dari fungsi dan peran keluarga termasuk lembaga-lembaga 

sosial yang ada di Tentena (Kepolisian, masyarakat Gereja dan masya-

rakat Masjid, Sekolah-sekolah, Sekolah Tinggi dan Universitas) dalam 

mencegah dan memperbaiki hal-hal terkait penyimpangan yang ber-

langsung ketika setiap individu atau kelompok telah disibukkan 

dengan usaha-usaha memenuhi kebutuhan dan usaha-usaha memper-

baiki hubungan sosial. Apakah ini juga dapat diterima atau dipandang 

sebagai bentuk egoisme baru di wilayah pasca konflik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3 
Silent Terror dalam Perilaku Mo Sintuwu 

 
Catatan: n1 = jumlah orang yang berdarah Pamona tak terhingga dan n2 = jumlah orang 

non Pamona tak terhingga, kotak = budaya mo sintuwu dalam 
masyarakat Pamona, lingkaran hitam = penerima reward dan lingkaran 
merah = penerima dari proses pengembalian reward; pengeluaran sosial 
yang dianggap beban karena sudah melampaui batas kemampuan 
ekonomi, anak panah = transaksi sosial-ekonomi dalam masyarakat 
Pamona, anak panah putus-putus = mengembalikan reward atau tidak 
mengembalikan reward. 

 

Ketiga, secara budaya bahwa meski pun benar bahwa perilaku 

mo sintuwu pada tradisi posintuwu seperti pada pernikahan yang ber-

langsung merupakan pintu dari penguatan hubungan harmonis 

khususnya hubungan Kristen dan Islam, tetapi proses marganinalisasi 

secara sosial yang diakibatkan dalam perilaku mo sintuwu tidak dapat 

Fase 1 : menerima reward 

n1 

Fase 2 : mengembalikan reward 

n1 

n2 

n2 
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dihindari. Proses marginalisasi tersebut tidak dirasakan secara sadar 

dan merupakan bentuk silent terror yang muncul dari perilaku budaya 

masyarakat Pamona di Tentena seperti yang diuraikan pada Gambar 2 

bahwa: 

1. Perilaku Mo Sintuwu menurut fasenya dibagi menjadi dua bagian 

yaitu fase menerima reward dan fase mengembalikan reward. 

Banyaknya reward yang diterima oleh seseorang sangat ditentukan 

oleh seberapa besar seseorang aktif dalam intensitas pada kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan seseorang baik dalam pernikahan 

atau acara-acara duka. Keaktifan seseorang ditentukan oleh jenis 

pengeluaran sosial dengan tiga kategori pengeluaran yakni uang, 

barang dan jasa (tenaga). Dalam perkembangannya, pengeluaran 

sosial lebih banyak berbentuk uang dan barang atau benda dalam 

jumlah terbatas (beras, gula, tepung, tarpal, bambu atau tiang 

kayu); 

2. Perilaku Mo Sintuwu bersifat inklusif, tidak sebatas pada hubungan 

kekerabatan atau tidak sebatas pada ikatan kultur semata-mata 

melainkan juga berlangsung pada lintas kultur antara keluarga 

dengan frame budaya Pamona dan pihak lain non budaya Pamona; 

3. Proses-proses yang terindikasi sebagai marginalisasi dalam perilaku 

sosial-ekonomi pada kasus posintuwu terjadi karena pengaruh 

besaran pengembalian reward. Semakin besar pihak pemberi 

reward, maka semakin meningkat tajam beban sosial seseorang 

yang tampak dari proses Toleransi Sosial dan Transaksi Sosial 

dengan corak umum Transaksi Ekonomi berprinsip take and give. 

Sebagai contoh: jika 6 orang dan masing-masing memberikan 

reward dalam bentuk uang sebesar Rp. 100.000 atau total Rp. 

600.000 maka penerima reward harus mengembalikan Rp. 600.000. 

Orang ke-5 dan orang ke-6 telah dirasakan sebagai beban dari 

pengeluaran sosial seseorang. Tidak dapat dibayangkan jika selama 

sebulan, seseorang harus memenuhi setidaknya 70 undangan perni-

kahan dari berbagai pihak pengundang, maka ia akan memberikan 

reward dengan nominal Rp. 100.000 (contoh) dan bagaimana jika 

pihak pengundang menerima reward dari 100 orang yang diundang 

dengan nilai nominal reward Rp. 100.000 dan akan mengem-
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balikan reward tersebut ketika pihak pemberi reward masing-

masing membuat acara pernikahan yang mengundang penerima 

reward?; 

4. Selain perilaku mo sintuwu dalam tradisi posintuwu dinilai baik 

untuk memperkuat hubungan antarkelompok, tetapi perilaku 

tersebut dinilai akan menyeret seseorang dalam kemiskinannya 

sendiri yang diakibatkan oleh karakteristik budaya. 

Perilaku mo sintuwu dalam kecenderungan-kecenderungan yang 

dimaksudkan adalah proses pemiskinan atau kemiskinan yang 

diakibatkan oleh perilaku budaya posintuwu sebagai potret Transaksi 

Sosial dengan corak umum Transaksi Ekonomi berprinsip take and 
give, berpotensi besar terhadap munculnya penyimpangan atau deviasi. 

Dalam kasus mo sintuwu, jelas bahwa implikasinya ialah kemiskinan 

ekonomi yang diakibatkan oleh transaksi berprinsip take and give 
artinya pemberian reward harus dikembalikan dengan nominal yang 

sama dengan besaran reward yang diberikan. Di sini akan muncul dua 

permasalahan mendasar sekaligus pengaruh-pengaruh tertentu: 

1. Menjelaskan proses berlangsungnya deviasi situasional 
artinya kekuatan sosial diluar individu, dimana individu 
bersangkutan menjadi integral dari dirinya merupakan 
situasi pengaruh yang memaksa sehingga individu tersebut 
harus melanggar peraturan dan norma-norma umum atau 
hukum formal (Kartono, 2009); 

 
2. Menjelaskan proses berlangsungnya deviasi sistematik yang 

hakekatnya satu sistem tingkah laku yang disertai organisasi 
sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, 
rasa kebanggaan, norma dan moral tertentu yang semuanya 
berbeda dengan situasi umum (Kartono, 2009). 

Jadi, pengaruh dari penyimpangan-penyimpangan tersebut ialah 

kecenderungan untuk membajak. Tetapi tidak selamanya benar bahwa 

penyimpangan yang berlangsung dengan kecenderungan-kecende-

rungan yang dimaksudkan seperti berkaitan dengan tingkat Kejahatan 

dan Kriminalitas di Tentena akan berpengaruh pada hubungan Kristen-

Islam, sebab dipengaruhi oleh: 
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1. Adanya dorongan kebutuhan terhadap kewajiban berperilaku mo 
sintuwu. Dalam kaitannya, ketika seseorang memiliki kewajiban 

yang harus dipenuhi untuk dapat ber-posintuwu maka dengan 

sendirinya individu bersangkutan muncul suatu kesadaran bahwa 

penting menjaga hubungan dengan individu lain sebagai bagian 

dari cara individu tersebut mengumpulkan potensi-potensi sosial 

(pertemanan dan sebagainya) sehingga diharapkan potensi yang 

ada dapat men-share potensi ekonomi yang dimiliki dari jejaring 

individu bersangkutan; 
 
2. Ketika dorongan memenuhi kebutuhan untuk dapat ber-posintuwu 

sebagai pengaruh besar terhadap munculnya hubungan dalam 

masyarakat di Tentena, maka penggerak utamanya adalah sikap 

rasional dari setiap individu. Sikap rasional ditandai dengan 

hadirnya pandangan bahwa bekerja untuk dapat menghasilkan 

uang sehingga individu bersangkutan bisa memenuhi kewajiban 

sosial. Munculnya sikap rasional tersebut mengakibatkan terben-

tuknya: (a) Kesibukan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, se-

hingga kesibukan ini akan mengalihkan atau memperkecil keter-

tarikan terhadap issu SARA; (b) Kesibukan masyarakat dalam 

aktivitas ekonomi yang berpengaruh secara positif pada hubungan 

masyarakat Kristen dan masyarakat Islam di Tentena, tetapi 

berdampak terhadap hilangnya perhatian pada pergaulan anak 

remaja atau hal sehubungan dengan seksualitas; 
 
3. Kebutuhan ekonomi dasar dari hubungan di Tentena. 

Kecenderungan untuk bersikap baik menurut dimensi hubungan 

baik secara ekonomi, sosial dan budaya tampak dari peran serta 

dalam pembiayaan terhadap seseorang atau kelompok dan lembaga 

yang kurang berkemampuan secara ekonomi. Kecenderungan ini, 

tidak sekedar hanya memberikan pembiayaan semata-mata, tetapi 

turut serta pada upaya-upaya membangun kapasitas individu atau 

kelompok dan membangun kapasitas lembaga sosial yang kokoh. 

Ketika Kruyt dan Adriani berhasil mengajak suku Pamona yang 

bermukim sepanjang pegunungan Poso, terutama sekitaran Danau Poso 
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untuk turun dan menempati daerah pemukiman yang telah dipersiap-

kan sebagai pusat pelayanan publik oleh Zending, maka saat itu suku 

Pamona telah mengenal peradaban yang baru (agama). Tetapi bukan 

berarti suku Pamona tidak mengenal peradaban lain, hubungan sangat 

dekat dengan Datu Luwu meski secara teologis ialah suatu hubungan 

yang dibentuk akibat adanya penilaian aspek kedekatan terhadap 

karakteristik Datu dengan Tuhan dalam agama Lamoa di suku Pamona, 

tapi ini sudah sangat kuat untuk menjelaskan bahwa suku Pamona 

sangat terbuka dengan peradaban luar.  

Dalam perjalanan berawal dari jalan di Sampuraga, daerah 

perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah banyak 

dijumpai kerabat dari suku Pamona yang beragama Islam yang berasal 

dari keturunan sama dan telah bermukim ratusan tahun di sekitar 

daerah perbatasan tersebut. Seiring dengan pertambahan penduduk 

dan disusul dengan melebarnya jejaring kekerabatan karena adanya 

pernikahan, maka batas-batas wilayah berdasarkan latarbelakang 

agama semakin kabur. Pandangan ini membenarkan konsepsi psiko-

sosial dalam suatu hubungan sebagaimana yang diuraikan Shadily 

(1993) dan Jay (1969) ketika meletakkan pernikahan sebagai awal dari 

upaya membina atau membentuk jejaring kekerabatan mula-mula 

dimana pernikahan sendiri terjadi karena adanya dorongan yaitu naluri 

mencari teman hidup. 

Jejaring kekerabatan yang terbentuk di wilayah perbatasan yang 

terjadi akibat asimilasi berfungsi sebagai password bagi kelompok lain 

yang bermukim pada wilayahnya untuk memasuki wilayah lain tanpa 

harus kwatir, sebab memperoleh jaminan bahwa di wilayah tujuan 

migrasinya terdapat kerabatnya meski berbeda latarbelakang atau sama 

dan jika pun tidak memiliki kerabat pada daerah tujuan migrasi, maka 

para elit lokal yaitu raja-raja atau kabose yang mengepalai anak suku 

dan sub anak suku akan memberikan jaminan kepada seseorang yang 

berasal dari Sulawesi Selatan sebab menganggap bahwa individu 

bersangkutan merupakan salah satu warga dari Datu Luwu.  

Di samping itu, secara geografis Tentena yang terletak di 

Sulawesi Tengah merupakan daerah terdekat dari Sulawesi Selatan. Jadi 
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tidak mengherankan apabila pemeluk agama Islam telah lama hadir di 

Poso jauh sebelum Kruyt dan Adriani melakukan misi pekabaran injil, 

mereka sejak awal telah memberikan pelayanan untuk menyediakan 

berbagai kebutuhan barang untuk dikonsumsi atau digunakan sehari-

hari dari kehidupan orang Pamona. Sebaliknya, kehadiran Kruyt dan 

Adriani justeru menghilangkan aspek-aspek positif pada konten yang 

tertanam pada agama Lamoa untuk menjaga keharmonisan hubungan. 

Sementara itu, Datu Luwu tidak menghilangkan agama Lamoa tetapi 

mengakuinya seperti tidak ditemukannya bukti-bukti sejarah adanya 

Islamisasi orang Pamona pada masa Poso Klasik.  

Dalam kapasitas wilayah baik Tentena dalam masa Poso Klasik 

dan Tentena dalam masa sekarang, memiliki potensi alam antara lain 

cakupan wilayah yang masih dominan pertanian dan perkebunan, 

tanah yang subur, memiliki danau dan sejumlah kekayaan berkaitan 

dengan potensi tersebut. Asset potensial wilayah selaras dengan 

pandangan Schendel (1991) dan dipandang penulis sebagai pilar utama 

yang memperkuat hubungan masyarakat beragama Kristen dengan 

masyarakat beragama Islam; satu sisinya, kelompok lain me-merlukan 

pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sisi satunya 

ingin mengubah kehidupan ekonomi. 

Situasi yang kondusif baik didukung oleh potensi alam dan 

potensi sosial dalam hal kondusifnya hubungan masyarakat Kristen-

Islam, mendorong ketertarikan investor dan perusahaan hadir di 

Tentena yang representatif membuka lapangan kerja. Secara khusus 

berkaitan dengan eksistensi PT. Poso Energy dalam pengelolaan 

sumber daya Danau Poso sebagai sumber energi listerik yang ramah 

lingkungan. PT. Poso Energy didukung penuh oleh investor dari Cina 

dalam hal pengadaan teknologi berat. Kehadiran dua kelompok inves-

tor pengadaan teknologi dan eksistensi PT. Poso Energy anak perusa-

haan dari PT. Bukaka Teknik Utama di Tentena dalam kapasitasnya 

sebagai wilayah pedesaan menggambarkan beberapa hal mendasar: 

1. Terjadi perubahan paradigma hubungan kerjasama ekonomi inter-

nasional yang semula di dominasi oleh kawasan Eropa, kini ber-

balik ke Negara-negara NIE’s (Ekonomi Industrialisasi Baru) yang 
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menaruh perhatian serta meredesign pola pembangunan industri 

dan teknologi ramah lingkungan. Reorientasi ini, yang tampak jelas 

pada tahun 1980an, bukan hasil dari strategi perdagangan yang 

terencana, tetapi agaknya terutama karena dorongan ekonomi yang 

fundamental ada tiga faktor utama yang penting: pertumbuhan 

wilayah Asia Timur yang cepat; komplementaritas perekenomian 

yang lebih kuat antara Indonesia, dengan gaji rendah namun kaya 

sumber alam, dengan Jepang dan NIEs yang berkinerja ekonomi 

tinggi namun miskin sumber daya alam; dan perubahan institusi-

onal politik yang perlahan-lahan melemahkan hubungan lama 

terutama dengan Eropa, sebagai ganti dari jaringan kerja yang kuat 

berdasarkan inisiatif ASEAN dan wilayah regional yang lain. 

Perubahan ini tampak jelas pola perdagangan Indonesia setelah 

disesuaikan dengan harga minyak. Tetapi perubahan tsb lebih jelas 

di dalam investasi, transaksi bantuan dan jasa dimana efek 

kedekatan geografis sangat kuat (Hill, 2001); 
 
2. Terjadi pergeseran pembangunan industri yang semula berada di 

perkotaan, kini berada di pedesaan yang dipengaruhi oleh kepe-

milikan potensi alam dan situasi hubungan antarkelompok sosial 

yang kondusif; 
 
3. Dalam kapasitas PT. Poso Energy sebagai perusahaan yang bergerak 

dibidang energi, perusahaan swasta yang berjejaring dengan 

investor dari negara asia sekaligus secara tidak langsung adalah aset 

vital bagi kelangsungan pembangunan daerah di Poso umumnya 

dan secara khusus pembangunan daerah di Tentena, maka aset vital 

tersebut berubah kapasitasnya sebagai bentuk dari perusahaan 

sosial dimana setiap elemen sosial akan mempertahankan dan 

menjaga situasi yang kondusif, sehingga perusahaan dapat berjalan 

dengan baik dan secara otomatis dapat menjamin kelangsungan 

hidup masyarakat serta wilayah Tentena; 
 
4. Perubahan kapasitas PT. Poso Energy ke bentuk perusahaan sosial 

terjadi dengan sendirinya dikarenakan dua aspek pengaruh yaitu: 

(a) Terbentuknya sikap rasional; (b) Meningkatnya kebutuhan 

masyarakat; (c) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 



TENTENA CERITAMU KINI 

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

 

216 

pentingnya menjalin hubungan lebih banyak dan bersifat terbuka. 

Adanya perubahan kapasitas perusahaan PT. Poso Energy sebagai 

perusahaan sosial, akan mendorong munculnya pola sistem perta-

hanan dan keamanan yang semula berbasis pada sistem proteksi 

simbol-simbol negara, simbol-simbol kedaerahan atau simbol-

simbol agama berubah pada basis proteksi aset vital perusahaan 

yang memberikan kontribusi positif untuk menjamin keamanan 

wilayah Tentena. 

 
Jejaring Hubungan Berpola Antarwilayah 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari data sehubungan dengan dimensi sosial historis suku Pamona 
(Data Primer, 2009-2014) 

Gambar 6.4 
Denah Gagasan ZOGAP dalam Keruangan 

 

Zona Gesekan Kerapan Populasi atau ZOGAP sangat dipengaruhi 

oleh temuan awal penelitian sehubungan dengan sistem jejaring 

kekerabatan yang ditemukan dalam perilaku ekonomi yang tercermin 

pada modal sosial posintuwu dari kegiatan pernikahan yang berlang-

sung. Jejaring kekerabatan dengan pihak penyelenggara kegiatan ter-

bentuk karena dua aspek mendasar yaitu pernikahan dengan salah satu 

keluarga atau anggota keluarga pihak penyelenggara kegiatan dan 

hubungan pertemanan yang terjadi sangat kuat karena suatu perkenal-

an serta keterlibatan setiap individu yang berteman pada berbagai 

kondisi (suka-duka).  

Kerapatan populasi yang dimaksudkan di sini ialah proses pe-

nempatan jumlah penduduk pada tiga Kelurahan yaitu Kelurahan 

+790km 

(Makassar-

Tentena) 

+285 km (Palu-

Tentena) 
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Tentena, Kelurahan Sangele dan Kelurahan Pamona kemudian dikait-

kan dengan perilaku sosial-ekonomi dalam suku Pamona sehubungan 

dengan mosintuwu, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pihak 

kelompok (keluarga/ rumah tangga) masing-masing memiliki jejaring 

kekerabatan di wilayah lain baik akibat pernikahan atau hubungan 

pertemanan.  

ZOGAP juga memposisikan aspek historis dari suatu hubungan 

berpola misalnya wawancara dengan Paul Rantelangi, anak dari kabose 

Rantelangi tua yang memimpin rumpun to Langgadopi dan Piter 

Marola, anak dari kabose yang memimpin rumpun to Onda’e menga-

takan bahwa “jauh sebelum kedatangan Kruyt, kepemimpinan (raja) 

rumpun-rumpun dari anak suku Pamona telah membuka jalan 

penghubung di Sampuraga yaitu jalan yang menghubungkan daerah 

Wotu dan Rampi”.  

Dari sinilah orang Pamona menempuh perjalanan ke kerajaan 

Datu Luwu untuk memberi upeti kepada sang raja dan Datu Luwu 

tidak mengislamkan orang Pamona. Pemberian upeti kepada Datu 

Luwu dikarenakan suatu pandangan orang Pamona bahwa sang raja 

memiliki karakteristik dan kewibawaan yang dekat dengan konstruksi 

pandangan suku Pamona, jadi pemberian upeti diartikan sebagai 

bentuk penghargaan kepada Yang Maha Kuasa. Perilaku sosial sehubu-

ngan dengan pemberian upeti menjelaskan pengaruh psikologis dalam 

mengidentikan sosok Datu Luwu sebagai gambaran Pue Palamburu 
pada pemahaman masyarakat. 

Disamping itu, ZOGAP juga memposisikan wilayah Sulawesi 

Selatan dengan wilayah Tentena dalam hubungan transaksi ekonomi 

(yang dimaksudkan disini lebih kepada economic connection) sebagai 

sketsa aras mikro untuk suatu pertukaran, kedua daerah ini saling 

membutuhkan satu sama lain. 

Adanya situasi sosial yang kondusif di Tentena, mendorong 

kembali masyarakat beragama Islam untuk tinggal di Tentena. Demi-

kian juga masyarakat dari luar Tentena atau secara umum masyarakat 

dari luar Sulawesi. Sayangnya, kondisi ini tidak terjadi di Poso. 
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Tarik Ulur Hubungan Islam dan Kristen di Tentena 

Kurang lebih terdapat 4 (empat) masa kritis yang sangat 

mempengaruhi situasi sosial masyarakat Tentena dalam perjalanan 

sejarahnya, yaitu (1). Masa Permesta, (2). Masa DI/TII, (3). Masa 

Konflik Poso 1998, (4). Masa Pasca Konflik Poso yang ditandai oleh 

munculnya dua kondisi berbeda ialah hubungan harmonis di Tentena 

dan kondisi ketidakpastian pada wilayah lain terkait ISIS dan 

kelompok teroris Santoso yang terjadi diluar Tentena, wilayah 

sekitaran eks-pusat konflik (sekitaran kota Poso). 

Dalam teori identitas sosial bahwa persepsi masyarakat Tentena 

terhadap sesamanya baik persepsi masyarakat beragama Islam kepada 

masyarakat beragama Kristen, atau sebaliknya persepsi masyarakat 

beragama Kristen kepada masyarakat beragama Islam, merupakan hasil 

dari pengidentikan diri masing-masing sebagai kesatuan keluarga yang 

terikat dalam kesejarahan hubungan kerajaan Pamona dan kerajaan 

Luwu, dan hubungan itu terjadi akibat proses pengultusan Datu Luwu 

dimana dalam persepsi suku Pamona tersebut posisi Datu Luwu ialah 

manifestasi dari Pue Palamburu. 

Proses pengultusan kemudian berpengaruh besar terhadap 

pembentukan perilaku masyarakat Pamona dalam memandang kelo-

mpok sosial diluar dari kelompoknya, terutama ketika menyangkut 

masyarakat beragama Islam yang berasal dari Sulawesi Selatan yang 

dianggap sebagai saudara kandung secara kultur. Dari proses 

pengultusan kemudian berpengaruh pada munculnya sentiment 
community, suku Pamona memiliki keunikan tersendiri yaitu sangat 

menentang penjajahan yang dilakukan Belanda, tetapi menerima 

dengan Albertus Christian Kruyt dan Nicolaus Adriani yang berasal 

dari Belanda. Perbedaan sikap suku Pamona dalam memandang 

Belanda sebagai negara dan sebagai personal dari Kruyt juga Adriani, 

menjelaskan bahwa suku Pamona menafsirkan situasi sosialnya secara 

psikologis sehingga tampak perbedaan pada sikap terbuka terhadap 

Kruyt dan Adriani, jika dibandingkan sikap masyarakat terhadap 

negara asal Kruyt dan Adriani. Dari sini, terbentuk kehidupan yang 
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moderat dalam personal masyarakat Pamona dan berpengaruh besar 

terhadap eksistensi budaya diluar lingkungan sosialnya. 

Dalam perkembangannya, ketika telah dibentuk perkampungan 

baru, Tentena sebagai daerah mula-mula sebelum didirikannya 

perkampungan lain seperti Sangele yang mendukung pusat wilayah 

mula-mula (Tentena) dimana wilayah Sangele sebagai sub sistem dari 

wilayah Tentena, hubungan Islam dan Kristen kondusif, tetapi 

kemudian berubah akibat pengaruh konflik Poso dan hubungan 

tersebut sempat retak.  

Situasi pasca konflik Poso, hubungan kembali kondusif, dari 

hubungan harmonis masyarakat Islam dan masyarakat Kristen di 

Tentena, tidak disadari bahwa diluar wilayah Tentena telah terjadi 

penguasaan daerah yang dilakukan oleh kelompok teroris Santoso dan 

masuknya ISIS di Poso, bahkan masyarakat Tentena dikejutkan dengan 

peristiwa munculnya anggota teroris dari kelompok Santoso dan 

beberapa kelompok lain yang menggunakan pakaian hitam di wilayah 

tetangganya, desa Sidomukti, daerah transmigran, dan kasus pencurian 

yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal berseragam hitam 

pada salah satu rumah warga desa Sawidago, Papa Nita Bawias.18  

 

                                                 
18Nita Bawias adalah mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen, 

Universitas Kristen Satya Wacana. Pencurian handphone, milik Papa Nita Bawias,. 

memiliki hubungan secara kronologis dengan kasus munculnya sekelompok teroris di 

SDN Sawidago, desa Sidomukti. Lih. http://itjen.kemhan.go.id/node/5784, sub bahasan 

“Kelompok Santoso Bawa Senjata Turun Gunung Dekati SD” 
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Sumber: 

a) https://g035.files.wordpress.com/2012/01/peta-kab-poso.jpg 

b) http://www.merdeka.com/peristiwa/kabupaten-poso-zona-merah-terorisme-

indonesia.html 

c) Poso dalam Google Maps 

d) Sumber berita terkait “aksi teroris pasca konflik Poso” menggunakan google dengan 

kata kunci yang digunakan ialah “Poso”. 

e) (E1). Sumber Foto Korban oleh Fanny (E2). Sumber foto: NN (nama samaran informan 

kunci) 

Gambar 6.5 
Peta Wilayah Terkuasai Teroris/ Kelompok Mayoritas Radikal 

(A) 

(B) 

(C) 

Tentena 

Korban Aksi Teroris 

Pasca Konflik Poso 

Operasi Militer dan sekaligus 

Latihan Perang di PWilayah 

Terkuasai Teroris oleh TNI 

AU/AD/AL dan KEPOLISIAN, 

31 Maret 2015 

(E1) 

(E2) 

Teluk Tomini 
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Masih adanya aksi dan tindak terror di Poso baik secara langsung 

dialami oleh masyarakat di sekitaran eks-pusat konflik (kota Poso) dan 

secara tidak langsung dialami oleh masyarakat Tentena, membuktikan 

bahwa kekuatan kelompok mayoritas radikal tidak pernah berhenti 

untuk meng-gol-kan tujuannya yaitu gerakan Islamisasi terstruktur 

dan terencana, gerakan terstruktur ditandai dengan telah terafiliasinya 

kelompok mayoritas radikal aras nasional dan lokal dengan kekuatan 

radikal internasional (ISIS), dan gerakan terencana ditandai dengan 

dijadikannya wilayah Poso sebagai wilayah uji kekuatan kelompok 

mayoritas radikal. Bermula dari penguasaan 11 wilayah (desa) di 

sekitaran eks-pusat konflik (kota Poso), maka tidak menutup kemung-

kinan akan besar pengaruhnya terhadap hubungan masyarakat Kristen 

dan Islam di Tentena, jika perihal Poso tidak menjadi perhatian Negara 

dan Pelaku atau Aktivis Perdamaian, akan berpengaruh besar dalam 

hubungan masyarakat Kristen dan masyarakat Islam di Tentena dan 

sudah pasti akan mengganggu roda perekonomian di daerah Poso dan 

khususnya di Tentena. 

Masih sehubungan teori identitas sosial, hal terkait penafsiran 

eksistensi personal individu dan atau eksistensi personal kelompok, 

mengonstruksikan bahwa hubungan harmonis dapat terancam tidak 

harmonis, dan hal itu akan bermula atau timbul dari suatu proses 

penafsiran identitas oleh individu masing-masing misalnya melakukan 

tafsir yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga jika itu terjadi maka 

akan terbentuk sentiment community yang bercorak ekslusif. 

Hal terkait sentiment community bercorak ekslusif secara tidak 

langsung dialami oleh sebagian kecil masyarakat Pamona di daerah 

perbatasan, Kabupaten Poso dan Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa 

Teromu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Meski pun 

kasus ini kurang menampakan studi hubungan masyarakat Islam dan 

masyarakat Kristen, tetapi hal yang dialami oleh masyarakat Pamona 

yang berada di wilayah perbatasan, Poso dan Sulawesi Selatan, sebagai 

korban tindak kekerasan berupa penganiayaan dari kelompok politik 

kepentingan yang berafiliasi dengan PT. Sinar Indonesia Merdeka 
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(Sindoka), anak perusahaan Sintesa Group,19) dipandang penulis sebagai 

bentuk sentiment community yang bercorak ekslusif dan sehubungan 

dengan bentuk-bentuk penafsiran yang keliru terhadap budaya, dan 

bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa hal yang berlangsung di 

Teromu, Luwu Timur, muncul karena dorongan sentiment community 
masa konflik Poso yang sangat dominan melatar-belakangi atau 

mendorong tindakan anarkis pihak yang berafiliasi dengan PT. Sinar 

Indonesia Merdeka (Sindoka) terhadap masyarakat Pamona di Luwu 

Timur, Sulawesi Selatan. 

Dikaitkan dengan pemikiran Durkheim terkait Kerapatan Moral 

pada karya teorinya tentang pembagian kerja sebagai dasar untuk 

melihat integrasi sosial, maka teori ini dirasakan perlu untuk dipertegas 

bahwa gagasan Kerapatan Moral awalnya dibuat pada situasi sosial 

yang masih kondusif atau belum banyak mengalami dinamika. 

Pemikiran ini sangat mendasar, jika melihat posisi Durkheim yang 

berada di awal kebangkitan industri, sehingga sangat beralasan bagi 

Durkheim jika memandang bahwa pembagian kerja dalam masyarakat 

moderen dan berbagai tuntutan hidup masyarakat moderen, berpotensi 

untuk meningkatkan kualitas moral, dan kualitas moral tersebut terjadi 

karena tanggung jawab individu atau kelompok tertentu guna 

memenuhi kebutuhan individu lain yang memiliki hubungan kede-

katan dengannya.  

Persoalan lain yang dominan berpengaruh pada kualitas moral 

ialah berasal dari penafsiran yang keliru atas identitas yang 

dimilikinya, bahwa hal ini juga bermakna sebagai kecenderungan 

terbentuknya ekslusifitas kelompok dikarenakan sentiment community 
yang bercorak ekslusif. Akibatnya muncul tindakan-tindakan seperti 

kekerasan atau penganiayaan bahkan aksi dan tindakan teroris. 

Berdasarkan pergumulan itu, maka penulis merenungkan kembali: 

Benarkah masyarakat Tentena, baik masyarakat Kristen maupun 

masyarakat Islam, mampu mempertahankan keharmonisannya? 

                                                 
19http://www.mongabay.co.id/2014/07/22/konflik-lahan-luwu-timur-polisi-dan-warga-

adat-pamona-bentrok/ 


