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Bab 7 

Refleksi dan Kesimpulan  
 

Ada empat aspek yang mendasari penelitian hubungan masya-

rakat beragama Kristen dan beragama Islam di Tentena pada situasi 

pasca konflik Poso, Pertama kembalinya masyarakat Tentena beragama 

Islam dan Kedua perkembangan kuantitas jumlah penduduk di 

Tentena, yaitu masuknya masyarakat beragama Islam dari luar 

Sulawesi dan mereka telah membuka aktifitasnya juga hidup berdam-

pingan dengan masyarakat Tentena yang beragama Kristen. Ketiga 
situasi konflik Poso yang berpengaruh besar pada pembentukan seg-

mentasi wilayah, tak terkecuali di Tentena. Keempat situasi pasca 

konflik Poso di Tentena. 

Dari empat aspek tersebut, ditinjau kembali melalui teori 

identitas sosial, teori integrasi sosial, teori pertukaran dan modal sosial, 

dimana teori identitas sosial merupakan dasar dari teori integrasi sosial, 

teori pertukaran dan modal sosial yang disesuaikan dengan logika 

Durkheim tentang kerapatan moral. Hasilnya ialah pengembangan 

logika Durkheim tentang kerapatan moral menjadi tiga bagian penta-

hapan yaitu kerapatan populasi, kerapatan moral dan kerapatan sosial, 

dan pengembangan ini secara tidak langsung dapat dikatakan berada 

pada posisi Durkheim atau memperkuat konstruksi pikir kerapatan 

moral dari Durkheim. 

Hasil pengembangan digunakan untuk memperkuat keputusan 

bahwa teori identitas sosial adalah dasar untuk pijakan teori integrasi 

sosial, teori pertukaran dan modal sosial, kemudian dipakai untuk 

membangun pemikiran hubungan berpola masyarakat Kristen dan 

masyarakat Islam di Tentena sebagai model hubungan berpola rantai. 
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Dari pentahapan logika Durkheim tentang kerapatan moral, 

dapat dipahami bahwa kerapatan moral terbentuk seiring dengan 

terjadinya kerapatan populasi, yang diawali ketika setiap individu atau 

kelompok menciptakan instrumen kebutuhan, dan hubungan sosial 

dipandang sebagai instrumen kebutuhan itu. 

Dalam kerapatan sosial, sangat dimungkinkan terjadi munculnya 

gesekan pada suatu kerapatan misalnya hal terkait Zona Gesekan 

Kerapatan Populasi atau ZOGAP. Pembentukan ZOGAP, selain 

memperkuat atau menata kembali hubungan yang sempat retak, 

ZOGAP juga berpengaruh pada munculnya ikatan secara kultur antar 

dua kelompok sosial berbeda latar belakang antara lain hal terkait 

hubungan kerajaan Pamona dan kerajaan Luwu yang terbentuk karena 

adanya proses-proses pengultusan dimana proses pengultusan yang 

dilakukan masyarakat Pamona juga menjelaskan hal substansial dari 

pertukaran sosial. 

Selain itu pembentukan ZOGAP di Tentena, yang terjadi ka-

rena kerapatan populasi, kemudian dapat berimplikasi terhadap 

munculnya berbagai instrumen kebutuhan diluar dari hubungan sosial 

sebagai instrumen kebutuhan. Instrumen kebutuhan yang dimaksud-

kan tersebut terdiri dari matapencaharian yang terbilang baru untuk 

suatu wilayah antara lain tukang ojek yang berkembang ketika 

pengungsi asal Poso yang beragama Kristen bermigrasi ke Tentena, dan 

perkembangan kependudukan di Tentena pada masa pasca konflik 

Poso. 

Pertumbuhan instrumen kebutuhan di Tentena pasca konflik 

Poso, berpengaruh terhadap karakter wilayah Tentena dalam kapasitas-

nya sebagai wilayah pedesaan seperti munculnya tindak kekerasan dan 

kejahatan di pedesaan, sehingga Tentena tidak dapat dilihat lagi seperti 

wilayah pedesaan, melainkan wilayah transisi atau disebut sebagai Desa 

Metro. 

Perubahan karakter wilayah Tentena juga diikuti dengan 

pergeseran pusat sub-sistem wilayah, semula di kelurahan Tentena 

pada masa Zending, kemudian bergeser ke wilayah kelurahan Sangele 

pada masa pembentukan Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan akibat 



Refleksi dan Kesimpulan 

 

225 

migrasi eks-pengungsi asal Poso ke Tentena, maka wilayah pusat sub-

sistem kini berada di kelurahan Pamona dan itu telah berlangsung pada 

tahun 2007, masa pasca konflik Poso. 

Berkaitan dengan hubungan masyarakat, aspek sosial ekonomi 

dan aspek sosial budaya serta sosial historis, sangat dominan 

berpengaruh pada hubungan masyarakat beragama Kristen dan masya-

rakat beragama Islam di Tentena, dan hal ini tampak dari berbagai 

dinamika masyarakat Tentena baik secara historis atau perkemban-

gannya. 

Disisi lain, kerapatan di Tentena yang mendorong munculnya 

berbagai instrumen kebutuhan, mengakibatkan terbentuknya silent 
terror dan pembentukan tersebut tidak disadari masyarakat Tentena 

bahwa hal lain telah berlangsung. Pertama, kegiatan mo sintuwu 
memiliki dua implikasi yang muncul bersamaan ketika individu 

melakukan aktifitas mo sintuwu yaitu implikasi positif dan implikasi 

negatif. Implikasi positifnya ialah memperkuat kehidupan kolektif atau 

pola survive masyarakat Tentena dengan identitas budaya Pamona-nya, 

dan implikasi negatifnya adalah proses-proses pemiskinan secara struk-

tural (akibat perilaku budaya).  

Sehubungan kedua implikasi yang muncul akibat perilaku mo 
sintuwu, posisi masyarakat Tentena dengan identitas budaya Pamona, 

dikatakan berada dalam posisi dilematis dimana masyarakat harus 

melakukan aktifitas mo sintuwu jika ingin survive. Tetapi fakta lain, 

masyarakat sadar bahwa aktifitas mo sintuwu dianggap sebagai beban 

ekonomi yang muncul dari mata rantai aktifitas mo sintuwu misalnya 

berkaitan dengan pengeluaran sosial besar seiring peningkatan konsen-

trasi aktifitas mo sintuwu dari mata rantai aktifitas sosial individu. 

Kedua, pembentukan harmonisasi sosial masyarakat Tentena 

seperti hubungan masyarakat beragama Islam dan beragama Kristen 

pada situasi pasca konflik Poso di Tentena ialah penyebab utama 

masyarakat menjadi kurang peka terhadap situasi yang sedang 

berlangsung misalnya aksi dan tindakan teroris pasca konflik Poso 

antara lain ISIS dan kelompok teroris Santoso, situasi tersebut hanya 

berjarak 0-40 kilometer dari pusat wilayah terkuasai teroris, kegiatan 
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perluasan wilayah yang dilakukan oleh kelompok teroris dan akibat 

yang timbul dari perluasan wilayah terkuasai teroris yang mengakibat-

kan 11 desa tidak dapat melakukan aktifitas ekonomi sehari-hari 

misalnya berkebun dan bertani, serta peristiwa lain terkait aksi teroris 

pasca konflik Poso di Tentena. 

Dalam konteks gerakan radikal agama kelompok teroris masa 

pasca konflik Poso, bahwa Poso sebagai wilayah kultur masyarakat 

Pamona dan wilayah eks-kerajaan Pamona ialah wilayah uji coba dari 

kekuatan radikal agama kelompok teroris untuk menantang kekuatan 

negara (TNI dan POLRI) juga sekaligus tindakan mengancam kedaula-

tan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta persatuan dan 

kesatuan umat. Idealnya, sekiranya hal terakhir ini tidak mengganggu 

hubungan harmonis masyarakat Kristen dan masyarakat Islam di 

Tentena . 

Dilihat dari hubungan masyarakat Kristen dan masyarakat 

Islam di Tentena, terdapat beberapa pengaruh atau dasar dari 

harmonisasi sosial: 

1. Ekonomi sebagai dasar hubungan harmonis. Pengaruh ekonomi 

dalam harmonisasi sosial masyarakat Tentena (Kristen dan 

Islam) ialah aspek yang muncul sehubungan dengan kapasitas 

wilayah Tentena yang memiliki potensi ekonomi baik tanah 

yang subur dan danau, serta dimunculkan dengan sendirinya 

karena dorongan kebutuhan untuk melakukan aktifitas mo 
sintuwu. 

2. Intensitas silahturahmi bersifat personal dan intensitas 

silahturahmi secara kolektif. Intensitas silahturahmi bersifat 

personal terbentuk karena adanya: Perkenalan-perkenalan 

awal yang terjadi secara personal yaitu seseorang yang 

beragama Islam akan berkenalan dengan seseorang yang 

berbeda latar belakang darinya. Perkenalan itu dilakukan 

sebagai password untuk memulai suatu aktifitas di wilayah 

kelompok mayoritas berdasarkan latar belakang sosial budaya 

tertentu. Sedangkan intensitas silahturahmi bersifat kolektif, 

terdiri dari beberapa bagian: (1) Intensitas silahturahmi antar 
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suku Pamona dan kerajaan Luwu yang beragama Islam; (2) 

Intensitas silahurahmi yang tampak dalam acara-acara 

pernikahan; (3) Intensitas silahturahmi yang tampak dalam 

acara-acara formal misalnya kepanitiaan Pembangunan Masjid 

Jami’ Baitullah, seremoni budaya Festival Danau Poso dan 

beberapa intensitas silahturahmi massal lainnya.  

 

Dasar dari intensitas silahturahmi itu diawali oleh hubungan 

kedekatan suku Pamona dengan kerajaan Luwu yang dipimpin 

seorang Datu. Dan dasar hubungan berpola harmonis yang 

tampak dalam intensitas silahturahmi secara kolektif terjadi 

karena proses pengintegrasian figur Pue Palamburu ke Datu 
Luwu yang dilakukan oleh suku Pamona sendiri. Dari dasar 

inilah kemudian berpengaruh besar terhadap intensitas 

silahturahmi lainnya pada masa Tentena sekarang ini. 

 

3. Kekerabatan, hubungan berpola dalam kekerabatan terdiri dari 

beberapa bagian yaitu: (1) Pola kekerabatan yang terjadi atau 

terbentuk akibat garis persinggungan kultur bermula dari 

hubungan kedekatan suku Pamona dan Datu Luwu, kerajaan 

Islam di Sulawesi Selatan; (2) Pola kekerabatan yang terjadi 

atau terbentuk akibat pernikahan; (3) Pola kekerabatan yang 

terjadi atau terbentuk dari perkenalan-perkenalan yang 

dilakukan oleh individu yang berbeda latar belakang sosial 

budaya;    (4) Pola kekerabatan yang terbentuk karena sikap-

sikap koperatif antar dua individu berbeda latarbelakang. 

Umumnya pola ini terjadi saat seseorang memiliki aset 

produktif seperti lahan kemudian mempeker-jakan orang lain 

untuk mengolah lahannya. Hubungan koperatif tidak hanya 

sebatas hubungan koperatif dalam hal mengolah lahan, tetapi 

sudah melebihi dari hubungan yang dimaksudkan yaitu sama 

halnya dengan hubungan kekerabatan; (5) Pola kekerabatan 

yang muncul dari pertukaran-pertukaran yang berlangsung 

misalnya dalam perilaku posintuwu saat diselenggarakannya 

pernikahan. Ketika seseorang sudah memperoleh undangan 
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dari salah seorang pihak penyelenggara pernikahan, maka hal 

ini pertanda bahwa orang bersangkutan memiliki hubungan 

tertentu dengan salah satu pihak penyelenggara pernikahan. 

Terlebih lagi ketika dirinya telah memberikan sumbangan baik 

berbentuk uang atau barang bahkan jasa kepada salah satu 

pihak penyelenggara pernikahan, maka partisipasi individu 

bersangkutan akan didokumentasikan pihak keluarga dan 

partisipasi tersebut adalah awal dari pembentukan kekerabatan. 

Pola kekerabatan yang terbentuk karena adanya partisipasi 

seseorang (non suku Pamona), tidak hanya dimungkinkan bagi 

seseorang yang memiliki hubungan kedekatan dengan salah 

satu pihak penyelenggara pernikahan tetapi terbuka bagi siapa 

saja yang berkesempatan untuk berpartisipasi. Seseorang akan 

menyatakan partisipasinya dalam bentuk fisik baik berbentuk 

materi (uang), bantuan barang dan bantuan jasa yang 

seluruhnya akan didokumentasikan dalam buku posintuwu. 

Sementara dukungan berbentuk non fisik misalnya do’a restu 

tidak didokumentasikan atau tidak dicatat dalam buku 

posintuwu. Tujuan mencatatnya ialah untuk membalas kembali 

bentuk kebaikan dengan jumlah nominal yang sama. 

 

Dalam pola kekerabatan pada masyarakat Tentena bahwa 

terda-pat pengaruh besar pola kekerabatan yang terbentuk 

akibat garis persinggungan yaitu hubungan kedekatan suku 

Pamona dan kerajaan Luwu (kerajaan Islam dari Sulawesi 

Selatan) kemudian mempengaruhi sikap keterbukaan 

masyarakat di Tentena baik masyarakat masyarakat yang 

beragama Kristen maupun masyarakat beragama Islam. Tetapi 

tidak benar bahwa hubungan kedekatan tersebut dominan 

berpenga-ruh pada pola kekerabatan masyarakat Tentena yang 

berlatarbelakang suku Pamona sebab umumnya bahwa tradisi 

mo sintuwu memung-kinkan pihak diluar suku Pamona dapat 

berpartisipasi dalam aktifitas-aktifitas mo sintuwu misalnya 

pernikahan. Jadi sifat dasar dari pola kekerabatan pada 
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masyarakat Tentena atau suku Pamona umumnya ialah bersifat 

inklusif (terbuka). 

 

Pola kekerabatan yang terjadi karena adanya garis 

persinggungan kultur dalam hal hubungan kedekatan suku 

Pamona dengan kerajaan Luwu dinilai sebagai aspek dari 

perekat hubungan harmonis secara umum diluar dari 

hubungan harmonis yang terbentuk karena latar belakang 

wilayah Tentena yang berpotensi secara ekonomi. 

 

4. Ketidakberdayaan Ekonomi Masyarakat. Implikasi terburuk 

dari konflik Poso yang berpengaruh besar dalam hubungan 

masyarakat Kristen dan masyarakat Islam di Tentena adalah 

aktifitas ekonomi masyarakat tidak berjalan baik. Pengaruh 

konflik yang sedemikian besar itu dapat memutus hubungan 

produksi yang berlangsung dalam masyarakat ekonomi, 

sehingga masing-masing kelompok menjadi tidak berdaya, baik 

masyarakat Kristen maupun masyarakat Islam di Tentena. 

Sebaliknya, justeru karena ketidakberdayaan ekonomi tersebut, 

menyadarkan setiap kelompok bahwa memelihara hubungan 

harmonis akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan 

ekonomi masing-masing individu atau masa depan ekonomi 

keluarga dari setiap individu serta masa depan ekonomi 

masyarakat Tentena. 

Dari keempat pengaruh besar itu, timbul pola dari hubungan 

masyarakat Kristen dan masyarakat Islam di Tentena yaitu hubungan 

berpola rantai. Hubungan harmonis tersebut dapat menjadi tidak 

harmonis karena munculnya gesekan-gesekan dalam kerapatan 

populasi pada tingkat tertentu seiring dengan peningkatan yang tajam 

instrumen kebutuhan yang akan berpengaruh pada munculnya 

kerapatan moral seperti yang terdapat dari logika kerapatan moral 

Durkheim. Sementara itu, hubungan kerapatan populasi yang berpeng-

aruh besar pada pembentukan sejumlah instrumen kebutuhan hingga 

munculnya kerapatan moral, tidak selamanya mendukung harmonisasi 

sosial masyarakat Tentena, tetapi dapat memunculkan bahaya-bahaya 
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lain yang mengancam harmonisasi sosial. Peristiwa yang dimaksudkan 

ini ialah aksi teroris pasca konflik Poso sebagai bahaya yang meng-

ancam harmonisasi sosial. 

Pergerakan terorisme dalam perkembangan sosial masyarakat 

Tentena pada masa pasca konflik Poso juga bagian dari sisi lain 

kerapatan moral tetapi bersifat negatif. Mengapa hal ini dilihat sebagai 

kerapatan moral? Karena seluruh proses dari aktifitas kekuatan radikal 

agama kelompok teroris ingin mencapai tujuan kolektifnya yaitu 

memperjuangkan negara agama, dan hal ini dianggap sebagai gerakan 

moral dari kekuatan radikal agama kelompok teroris. 

Tetapi pemikiran lain bahwa pengalaman-pengalaman setiap 

kelompok yang diperoleh pada masa konflik Poso, antara lain 

penderitaan yang timbul akibat konflik misalnya ketidakberdayaan 

ekonomi ialah salah satu pengalaman hidup masyarakat, dan 

pengalaman hidup tersebut akan membuat atau mendorong masyarakat 

untuk menjaga keharmonisan antarsesama. Pengalaman tersebut 

merupakan salah satu bagian yang menyadarkan masyarakat, atau 

mengantarkan pemahaman bagi setiap kelompok bahwa mereka bagian 

kesatuan sosial yang utuh dalam pengertian memiliki keterikatan serta 

tujuan yang sama yaitu memperbaiki, serta meningkatkan kualitas 

hidup, baik secara sosial dan secara ekonomi. 

Dalam hal yang terakhir disebutkan ini, maka tidak dapat 

disangkali bahwa dorongan-dorongan mengubah kehidupan lebih baik, 

tuntutan dan kebutuhan ekonomi ialah penyebab lain munculnya 

ketidaksadaran akan bahaya yang kelak mengancam hubungan har-

monis tersebut. Disamping itu, penyebab lainnya adalah sikap jenuh 

masyarakat dari berbagai berita aksi teroris yang masih saja berlang-

sung dan sepertinya kurang dapat diselesaikan atas berbagai masalah 

dari aksi teroris. Sikap jenuh masyarakat Tentena juga dinilai sebagai 

bentuk penilaian terhadap kekurangmampuan negara mengatasi aksi 

terorisme, baik di Poso atau pun di Indonesia umumnya. 

 


