
Semboyan Bhinneka Tunggal 
Ika  secara de facto mencermink-
an multi budaya bangsa dalam 
naungan Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia. Wilayah negara 
yang terbentang luas dari Sabang 
sampai Merauke, memiliki sum-
ber daya alam (natural resources) 
yang melimpah seperti untaian 
zamrud di khatulistiwa dan juga 
sumber daya budaya (cultural 
resources) yang beraneka ragam 
bentuknya. Kemajemukan di In-
donesia merupakan warisan bu-
daya yang tidak ternilai hargan-
ya, tetapi semua itu menjadi ber-
beda ketika kemajemukan tidak 
dihadapi secara dewasa dan den-
gan pemaknaan positif dalam ke-
hidupan berbangsa dan bertanah 
air. Semua kekayaan menjadi an-
caman bagi keutuhan persatuan 
suatu negara yang sedang dalam 
fase berkembang. 

Kondisi masyarakat Indonesia 
yang berdimensi majemuk dalam 
berbagai sendi kehidupan, seperti 
budaya, bahasa, agama, ras, dan 
etnik berpotensi menimbulkan 
konflik.  Budaya gotong-royong 
yang telah dimiliki masyarakat 
Indonesia serta adanya perilaku 
musyawarah dan mufakat  bu-
kanlah suatu jaminan bahwa kon-
flik tidak akan terjadi. Sangat wa-
jar ketika ketegangan dan persing-
gungan terjadi dalam suatu ma-
syarakat yang beragam  karena 
dalam masyarakat majemuk ter-
dapat persaingan. Akan tetapi, 
justru dalam persaingan tersebut   
terdapat dinamika pembentukan 
kedewasaan dalam mengatasi  
persoalan-persoalan  yang mun-
cul. Kemajemukan pada masyara-
kat multi etnik merupakan kunci 
dalam kemajuan daerah tersebut. 
Hal itu disebabkan oleh perbe-
daan etnik yang justru memban-
gun nilai gotong royong dalam 
masyarakat guna terbinanya ni-
lai kekeluargaan di masyarakat 
yang penuh perbedaan. Dalam 

beberapa hal, memang agama dan 
etnik yang satu berbeda dengan 
yang lain, tetapi perbedaan terse-
but bukanlah jurang yang mem-
bentuk skat pembatas nilai ke-
harmonisan. 

Adanya perbedaan kebuday-
aan  dan bahasa di antara suku 
bangsa di Indonesia, pada haki-
katnya disebabkan oleh adanya 
perbedaan sejarah perkemban-
gan kebudayaan dan adaptasi ter-
hadap lingkungan masing-mas-
ing. Kemajemukan masyarakat 
Indonesia  menjadi lebih kom-
pleks lagi karena ada sejumlah 
warga negara/masyarakat Indo-
nesia yang tergolong sebagai ke-
turunan orang asing menjadi ba-
gian dari masyarakat Indonesia. 
Mereka mempunyai kebudayaan  
dan bahasa yang berbeda-beda 
dengan kebudayaan dan bahasa 
yang ada di Indonesia.

Hubungan  sosial dalam berb-
agai komunitas yang berbeda latar 
belakang kebudayaan dan bahasa 
akan menghasilkan dua kemung-
kinan, yaitu hubungan sosial yang 
bersifat positif atau hubungan so-
sial yang bersifat negatif. Interak-
si sosial yang positif akan timbul 
manakala pertemuan berbagai et-
nik dalam masyarakat majemuk 
tersebut  mampu menciptakan 
suasana hubungan sosial yang 
harmonis. Interaksi sosial yang 
bersifat negatif muncul manakala 
dalam melakukan hubungan so-
sial yang tidak harmonis karena 
adanya perbedaan sikap dalam 
kehidupan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, 
salah satu budaya atau slogan 
yang cukup terkenal di Kabupat-
en Poso adalah  semboyan “Sin-
tuwu Maroso”. Semboyan “Sintu-
wu Maroso” sudah menyatu den-
gan masyarakat Poso, bahkan se-
cara formal telah dijadikan moto 
Kabupaten Poso yang tercantum 
pada lambang daerah berdasar-
kan Perda Tingkat II Poso Nomor 

43 tahun 1967. Atas dasar itulah 
Kota Poso sering dijuluki Bumi 
Sintuwu Maroso.  Kata Sintuwu 
(bersatu, seia sekata, dan sepak-
at) dan Maroso (kuat, kokoh, dan 
teguh) yang berasal dari bahasa 
Pamona memiliki arti bersatu teg-
uh. Apabila seia sekata dan per-
satuan ada, kehidupan akan men-
jadi teguh, kuat, dan kokoh. Mak-
na Sintuwu Maroso tidak hanya 
berlaku bagi masyarakat secara 
umum atau bagi penyelenggara 
pemerintahan, tetapi juga bagi 
kehidupan setiap keluarga dalam 
masyarakat.  

Budaya Sintuwu Maroso men-
gandung nilai-nilai yang diyaki-
ni sangat bermanfaat dalam ke-
hidupan masyarakat. Sebagai 
suatu sistem nilai budaya, Sintu-
wu Maroso berfungsi sebagai pe-
doman atau falsafah hidup, baik 
dalam membentuk sikap mental 
maupun dalam cara berpikir dan 
bertingkah laku, baik sebagai in-
dividu maupun sebagai kelom-
pok masyarakat, termasuk juga 
para pemimpin dan tokoh-tokoh 
masyarakat. 

Nilai-nilai dasar Sintuwu Ma-
roso ialah sebagai berikut: 

Pertama, Tuwu Mombetubu-
nuka (hidup saling menghargai). 
Artinya, masyarakat adat Pamo-
na menjunjung tinggi sikap saling 
menghormati dan saling meng-
hargai, seperti cara menyapa, tutur 

kata, dan tingkah laku. Ketika me-
nyapa orang tua atau orang yang 
lebih tua, pemimpin dalam pemer-
intahan dan keagamaan harus di-
gunakan kata ganti komi, bukan 
siko, begitu pula sira, bukan si’a. 

Kedua, Tuwu Mombepatuwu 
(saling menghidupi). Artinya, ad-
anya kepedulian antarsesama, ter-
utama dalam menciptakan kes-
empatan untuk hidup lebih baik 
seperti membuka lapangan kerja  
atau juga membantu orang yang 
berkekurangan. 

Ketiga, Tuwu Siwagi (hidup 
saling menopang). Artinya, suatu 
kehidupan yang dibangun ber-
dasarkan prinsip satu kesatuan 
atau persatuan yang utuh dan ko-
koh. Nilai ini menjauhkan manu-
sia dari rasa iri, saling menjatuh-
kan, menyimpan dendam, dan 
mau menang sendiri. 

Keempat, Tuwu Simpande 
Raya (saling mengerti). Artin-
ya, memiliki dan menganut prin-
sip saling menerima dan saling 
mengakui perbedaan dalam  ke-
anekaragaman etnik, budaya, dan 
keyakinan sebagai komunitas ma-
syarakat Kabupaten Poso. 

Kelima, Tuwu Sintuwu Raya 
(hidup dalam kesatuan). Artin-
ya, menjunjung tinggi adanya 
persatuan dan kesatuan terlebih 
disaat munculnya pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab di 
Tanah Poso. 

Keenam, Tuwu Mombepo-
mawo (saling mengasihi). Artin-
ya, menjunjung tinggi hidup yang 
saling mengasihi, baik dalam ling-
kup kekerabatan maupun handai 
tolan (poja’i). 

Ketujuh, Tuwu Molinuwu 
(hidup yang subur). Artinya, me-
numbuhkembangkan suasana 
kehidupan yang dibangun ber-
dasarkan prinsip bersatu padu, sa-
ling menopang, dan saling meng-
hidupi satu dengan yang lainnya 
demi kelangsungan hidup bersa-
ma secara utuh.  

Berdasarkan nilai-nilai dasar 
Sintuwu Maroso tersebut terdapat 
paham “hidup bersama” atas 
dasar “kesamaan kehidupan”.  
Hal ini didasari oleh suatu pola 
kehidupan bersama yang me-
nyebabkan orang berjalan bersa-
ma-sama, mengambil jalan yang 
sama, memperlihatkan diri den-
gan seperasaan. Apabila memer-
hatikan nilai-nilai dasar Sintu-
vu Maroso, terkandung makna 
sistem kemasyarakatan masyara-
kat Poso terwujud  dalam bentuk 
gotong royong, yakni suatu ben-
tuk kerjasama untuk mencapai 
tujuan tertentu dengan asas tim-
bal balik guna mewujudkan ket-
eraturan hubungan  sosial dalam 
masyarakat Poso. 

Secara umum, wujud pelak-
sanaan gotong royong  memiliki 
tiga asas pokok, yaitu asas ber-
landaskan spontanitas, asas ber-
landaskan pamrih, dan asas un-
tuk memenuhi kewajiban sosial. 
Sintuwu maroso yang merupak-
an kearifan lokal masyarakat Poso 
diyakini dapat menjadi salah satu 
solusi dalam memperoleh per-
damaian sejati dan memperke-
cil kemungkinan akan terjadin-
ya konflik kembali karena ma-
syarakat Poso turut  berpartisi-
pasi demi terwujudnya perda-
maian. Nilai nilai yang lahir dari 
Sintuwu Maroso telah menjadi 
jaminan hidup sebagai komuni-
tas dan menjadi warisan turun-
temurun yang mengandung mak-
na optimistik untuk menjadi per-
ekat terbangunnya hidup bers-
ama dalam perdamaian. Selain 
itu, nilai-nilai yang terkandung 
dalam Sintuwu Maroso adalah 
nilai kerja sama, menghormati, 
kebersamaan, musyawarah, em-
pati, peduli, dan persatuan. Ni-
lai-nilai yang terkandung tersebut 
merupakan bukti bahwa kearifan 
lokal Sintuwu Maroso mampu 
menciptakan perdamaian yang 
berkelanjutan. (*)
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Puisi
HILANG
Kau tidak perlu lagi takut
Semenjak dulu, hidup hanya laut
Semata perkara pasang surut
Sebatas tenang atau berombak
Berlayar atau melabuh jangkar
Berenang, menyelam juga tenggelam

Angin yang berangkat menuju daratan
Selalu hafal jalan pulang ke haribaan
Pria dan wanita sama sebagai kapal belaka
Bukan sebagai nelayan atau tangkapan
Bukan pula pilihan terjala atau menjala

Sementara cinta adalah dermaga rahasia
Seti¬¬ap kapal perlu berjuang pulang
Sebelum karam dalam palung terdalam
(Palu, 2019)

LADANG CAHAYA
Kupetik seberkas nyala
Dari kerlip yang menghampar.
Ke dalam bait-bait ini
Telah ditidurkan terang

Parade kunang-kunang
Lengking angin timur
Pulau-pulau di balik awan
Tulang belulang waktu
Berkomplot melubangi tubuh malam

Rembulan bersembunyi
Merayakan kesunyian-kesunyian baru.
Laut memijar warna tanda tanya
Dan seketika waktu redup begitu saja
Raib dari hadapan seluruh kata-kata

Dari bukit ini
5000 senyum diam-diam
Seperti sedang menatapku
Menuntun jejak-jejak semuku
Pada kegelisahan-kegelisahan baru
(Luwuk, 2019)

TIKAI DIRI
Aku berusaha
Membukakan
Kepintuan diriku
Dan diriku berusaha
Menutupi sendiri
Dirinya dari siapapun

Aku ingin
Membagikan
Dua waktu dalam diriku
Dan diriku hanya mampu
Memberi satu
Masa lalu.

Aku sedang
Menyembuhkan
Sesuatu dalam diriku
Dan diriku memilih
Menyembunyikan
Sakitnya dariku

Aku dan diriku
Terus bertikai
Seolah nadiku
Berdenyut
Menolak seluruh
Kata damai
(Palu, 2019)

DOA MAYA
Tuhan, 
Telah kutuliskan doa untukmu 
Di beranda rumah tuan Zuckerberg
Pada buku cerita Systrom dan surat hijau Koum 
Kepada burung biru Dorsey
Aku begitu tahu
Jika Senin, Jumat sampai Minggu 
Kau pasti melawat ke sana
Membaca semuanya: postinganku.
(Poso, 2018)
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Palu. Bergiat di kole-
ktif Kurang Kreatif.
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Di Pengujung Senja

“Saya ikut, Bu.” Adel memelas.
“Tidak usah, Nak. Ibu tidak 

lama,” kataku membujuk.
Di atas motor, kakaknya sudah 

memeluk pinggangu. Tanda siap 
berangkat. Aku menyalakan me-
sin motor. Lalu ...

“Saya  ikut, Bu.” Kali ini Adel 
merengek. Tidak biasanya anak 
bungsuku seperti itu. Ia anak penu-
rut yang sering mengalah dari ka-
kaknya. Sekali kukatakan tidak, 
maka tidak ada paksaan darinya. 

“Aku takut sendirian di sini, 
Bu,” katanya semakin merengek. 
Sedangkan aku mulai kesal. 

 “Di sini ada Mama Zara. Adel 
duduk sebentar di dekat gerobak 
Mama Zara. Tunggu Ibu dan ka-
kak pulang, ya.” Aku berusaha 
membujuk.

“Tidak, Bu. Adel ikut. Adel 
takut di sini.” Adel menarik len-
ganku. 

Rengekannya semakin men-
jadi. Memikirkan repotnya mem-
bonceng dua anak dengan situasi 
jalanan yang padat membuatku 
menjadi sedikit tegas. Tapatnya 
marah. Lalu suara dengan nada 
tinggi keluar tanpa kendali.

“Takut apa, ha? Adel sudah be-
sar.” Kubentak anak bungsuku itu. 

Lumayan keras hingga 
rengekannya seketika terhenti. 
Tangannya terlepas dari lenganku. 
Namun air matanya lebih deras. 
Ia menangis dalam diam. Matan-
ya menatapku lemah. Aku meng-
abaikannya. Kutarik gas. Adel sep-
erti mau mengejar. Rasa takut akan 
kemarahanku menahannya disitu, 
di samping gerobak somai kami. 

Tangisan sendu Adel masih 
terbayang. Rasa tidak tega me-
nyelinap. Mau bagaimana? Senja 
hampir habis. Kumandang azan 
sebentar lagi terdengar. Aku ha-
rus buru-buru mengambil ba-
rang-barang itu di rumah. Ah, 
kubuang bayangan Adel. Mataku 
terus fokus ke jalan. Menjelajah 
celah-celah sempit untuk nyelip. 

Mendekati magrib, jalanan me-
mang selalu padat. Jam pulang 
kantor. Apalagi malam nanti ada 
acara besar di sepanjang pan-
tai Talise. 

Hari, bulan, tahun berlalu. Bay-
angan wajah sendu itu tak pernah 
lenyap. Melekat kuat diingatan. 
Rengekan yang setiap saat men-
cabik-cabik nurani. Menyadark-
an aku bahwa aku adalah Ibu pal-
ing jahat di dunia. Pegangan kuat 
di lenganku waktu itu. Pegangan 
terakhir Adel yang tak kuacuhkan. 
Lalu, membunuhku perlahan saat 
mengingatnya. Kemudian bayan-
gan itu menghidupkan semua ke-
nangan tentang perempuan ke-
cilku bermata bulat itu. 

Suatu hari, saat ia berumur 
hampir lima tahun, Ia menang-
kap mata sembab yang berusaha 
kusembunyikan. Ia tidak bertan-
ya, tetapi batinnya seolah mera-
sakan sesak dada yang kutahan. 

“Semoga nanti, ibu selalu ba-
hagia. Semoga Allah kasi Ibu reze-
ki yang banyak,” celotehnya wak-
tu itu. Aku terdiam. Bagaimana 
bisa anak belum genap lima ta-
hun berkata begitu? Air mataku 
jebol. Kupeluk tubuh mungil 
yang jarang kusentuh itu. Ia ikut 
menangis. Hanya sesaat, tubuh 
yang masih rindu pelukanku itu 
kulepaskan. 

“Ibu jualan dulu,” seruku men-
jauhkan tubuhnya dariku. 

Ia mengangguk sembari me-
nyeka air matanya. Ada keingi-
nan menahanku dari tatapannya 
yang penuh harap. Namun lagi-
lagi kuabaikan. Kutinggalkan ia 
berdiri melambaikan tangannya. 

Aku terharu. Ketuulusan Adel 
lewat kata-katanya sejenak me-
nyemangatiku sore itu. Padahal 
sebelumnya, Ia meminta diaja-
ri menggambar bebek. Aku se-
dang menyiapkan jualan, otomatis 
kata “tidak” keluar tanpa dipikir. 
Ia segera beranjak. Tak ada pak-
saan. Tak ada permintaan kedua. 

Kemarin-kemarin, beberapa kali 
ia sedikit memaksa. Namun ben-
takan membuatnya jera dan me-
milih untuk mengalah. 

Ia memang berbeda dengan 
kakaknya, Ifa. Menjadi anak per-
tama membuatnya selalu diman-
jakan sebelum adiknya, Adel la-
hir. Jarak tiga tahun antara Ifa 
dengan Adel membuat Ifa larut 
dengan permintaan-permintaan 
yang harus dipenuhi. Wataknya 
sudah terbentuk. Tambah lagi saat 
Adel lahir, aku merasa belum cu-
kup memenuhi semua kebutu-
han Ifa. Masa kecilnya seolah be-
lum sepenuhnya aku bahagiakan. 
Jadilah saat Adel hadir, ia sedikit 
terabaikan. 

Sering tak didengar membuat 
Adel tumbuh menjadi anak pe-
nyabar, penurut, mandiri dan pen-
diam. Di keluarga kecil kami, ia tak 
banyak bicara. Ia dewasa sebelum 
waktunya. Sejak usia enam tahun, 
hingga tahun kepergiannya, Adel 
membantuku berjualan. Kakaknya 
Ifa, kutugaskan menjaga rumah. 
Sebenarnya itu hanya alibi. Ia ti-
dak benar-benar menjaga rumah. 
Ifa tidak secekatan Adel. Ifa juga 
suka membantah. Kadang kami 
bersiteru di tempat jualan. Ifa juga 
sering mengeluh capek. 

Pernah juga suatu hari, saat pu-
lang dari berjualan, Adel memo-

hon untuk dibelikan mainan ma-
sak-masak. Hari itu gerobak san-
gat ramai. Jualan lekas habis. Adel 
berani meminta dibelikan mainan 
karena ia tahu aku dapat rezeki leb-
ih. Lagi-lagi aku menjawab enteng 
permintaannya.

“Kau sudah besar. Sudah mau 
kelas dua. Masa minta mainan 
anak kecil.” Jawaban yang otom-
atis menolak. 

Hari itu Adel sedikit memak-
sa. Ia memberi alasan yang seha-
rusnya membuatku luluh. Namun, 
dasar aku ibu yang egois, alasan-
nya malah membuatku emosi.

“Tidak apa-apa, Bu. Adel, kan, 
tidak punya masak-masak yang 
begitu.”  

Adel memang jarang sekali 
dibelikan mainan. Wajar jika di 
usia tujuh tahun ia masih memin-
ta mainan.. 

“Tidak usah.” Aku meno-
lak tegas.

Adel diam. Tak ada lagi kata-
kata memohon. Rasa kecewa ter-
gambar jelas dari wajah teduh-
nya. Tangan mungilnya yang 
menggenggam kuat tanganku 
melemas. Lalu, ia lepaskan pelan-
pelan. Padahal dulunya, di umur 
yang sama, Ifa juga sering me-
minta dibelikan ini itu. Sulit seka-
li bagiku menolak. Kalaupun tak 
bisa kubelikan di hari Ia memin-
ta, maka kubelikan esok harinya. 
Sangat berbeda. Adel yang men-
emaniku berjualan, tapi Ifa yang 
menemaniku belanja di mall. Adel 
yang mengorbankan waktu ber-
mainnya membantuku, tapi Ifa 
yang kuajak ke rumah teman ka-
lau ada undangan hajatan. Seper-
ti itu selalu.

Adel seperti menghukum-
ku. Bahkan permintaanya tera-
khir tak bisa aku penuhi. Hanya 
ikut pulang ke rumah karena ta-
kut. Ketakutan yang tidak ia buat-
buat. Mata hatiku benar-benar su-
dah tertutup untuk anak bungsu-
ku itu. Padahal ketakutan yang ia 

rasakan adalah isyarat musibah 
yang datang membawanya pergi, 
meninggalkan aku yang tak peka 
rasa padanya. 

Aku sudah tiba di rumah saat 
gempa terjadi. Kupeluk Ifa yang 
sudah hampir sama besar den-
ganku. Kami keluar. Tepat di pin-
tu depan, dapur kami roboh. Bu-
nyi runtuhan bangunan memba-
hana. Teriakan manusia meny-
empurnakan kepanikan. Orang-
orang berhambur keluar rumah. 
Dari dalam rumah, suara tolong 
menyadarkan aku kalau mama 
masih di dalam. Kupaksa masuk 
sembari memegang kepala. Ku-
tarik tangan mama keras. 

Seketika tangis mama dan Ifa 
pecah. Gempa benar-benar keras. 
Lalu gempa susulan datang. Kami 
berteriak di halaman rumah. Ka-
mar di samping dapur roboh. 
Dalam kepanikan itu mama ber-
teriak keras.

“Adel. Mana Adel?” tanya 
mama.

“Adel ... Adel.” Aku  latah  me-
nyebut nama anak bungsuku itu. 
Baru kuingat Adel kutinggalkan 
menjaga gerobak di dekat anjun-
gan pantai Talis. Gempa sekeras 
itu pasti Adel ketakutan. Belum 
lagi gempa susulan terus bergun-
cang. Adel pasti menangis panik. 
Entah lari atau berlindung dimana 
anak itu. Entah bagaimana anak itu 
melawan kekalutan batinnya. Ha-
tiku pun tak lagi tenang. 

“Adel, saya mau jemput.” Ku-
lepas pelukan Ifa dan mama. Air 
mataku sudah keluar. Baru kali itu 
aku merasakan rindu yang tera-
mat dalam pada anak bungsuku 
itu. Tanah masih bergoyang, bera-
yun lembut lalu sedikit keras. Aku 
tak peduli. Bayangan Adel yang 
merengek semakin jelas di kepala. 

Jalanan sudah dibanjiri manu-
sia dan kendaraan. Aku berusa-
ha menembus, tapi benar-benar 
susah. Orang-orang berlari berla-
wanan arah denganku.. 
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