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A W A L

Festival Mosintuwu berawal dari diskusi dan proses belajar bersama perempuan di kelas
Sekolah Perempuan Mosintuwu. Secara khusus kurikulum perempuan dan politik yang belajar
tentang UU Desa dan kurikulum ekonomi solidaritas, diikuti serangkaian training dan
workshop tentang Desa Membangun.
Seluruh proses belajar bersama dengan perempuan akar rumput dan masyarakat di desa,
menghasilkan

sebuah

mimpi

tentang

desa.

Mimpi

tentang

desa

membangun

yang

menghidupi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat secara adil dan berdaulat. Mimpi ini
diawali dengan menggali keragaman budaya, keunikan alam, sejarah desa, kekayaan alam serta
kreativitas

orang

Poso

dalam

menngekspresikannya.

Proses

ini

disertai

dengan

penciptaan/inovasi produk di desa-desa. Pada akhirnya menemukan kekuatan desa untuk
berdaulat dalam pengelolaan ekonomi, kehidupan sosial dan kebudayaan. Temuan ini
melahirkan sebuah kesadaran kritis tentang pentingnya sebuah perayaan bersama masyarakat
dan desa di Kabupaten Poso. Sebuah perayaan yang bukan hanya mempertemukan keunikan,
keberagaman dan kekayaan desa tapi mengembangkannya menjadi ruang-ruang terciptanya
keadilan .

Dan, perempuan adalah penggerak aktif di dalamnya. Maka, hadirnya Festival

Mosintuwu.
Sebelumnya bernama Festival Hasil Bumi. Penggantian nama Festival menjadi Festival
Mosintuwu bertujuan untuk menguatkan akar kebudayaan dan visi festival sebagai sebuah
gerakan kebudayaan, yaitu kebudayaan Mosintuwu. Penggantian nama tahun 2017, bersamaan
dengan arah gerakan Institut Mosintuwu sebagai organisasi gerakan kebudayaan. Di Festival
Mosintuwu, anak, anak muda, perempuan, laki-laki, tokoh agama, tokoh budaya, para petani
dan nelayan terlibat secara aktif dalam gerakan kebudayaan ini.
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A P A

Festival Mosintuwu adalah sebuah
proklamasi atas kekuatan
kebudayaan Mosintuwu Poso yang
memiliki kearifan dalam
pengelolaan alam dan kehidupan;
Sebuah penguatan atas komitment
masyarakat desa dalam pengelolaan
alam dan kehidupan yang berakar
pada kebudayaan Mosintuwu;
Sebuah ajakan untuk bersama-sama
kembali menggunakan kebudayaan
Mosintuwu sebagai sebuah
perspektif dalam pembangunan
Sebuah kebersamaan untuk
menciptakan perdamaian dan
keadilan yang berkelanjutan, dari
desa.
Menjadi bagian dari Festival
Mosintuwu, adalah proses merajut
kembali perjuangan untuk
mewujudkan kedaulatan .
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Desa adalah ruang terbentuknya peradaban bumi. Peradaban pertama di desa-desa
berpusat pada alam, yang menciptakan kebudayaan masyarakat. Sayangnya,
produksi massal makanan instan telah menyingkirkan pangan lokal, menggusur
tanah, merusak air, dan mengancam ekosistem desa.

Lalu, secara perlahan

membunuh keberlangsungan kehidupan bumi, termasuk membunuh identitas
kebudayaan. Padahal desa-desa memiliki keragaman budaya, keunikan alam,
kekayaan alam serta kreativitas.
Dibutuhkan ruang yang dibuat dan dikelola, diingatkan terus menerus tentang
kekayaan kebudayaan dalam pengelolaan alam dan kehidupan. Dibutuhkan ruang
yang cukup untuk desa, untuk perempuan, untuk masyarakat saling berjumpa
membincangkan situasi desa, sambil belajar dan berbagi pengetahuan, untuk saling
menginspirasi, lalu merayakannya.
Desa dan masyarakatnya membutuhkan ruang untuk saling menguatkan, saling
bekerjasama dan saling menemukan cara belajar dan bekerja yang menempatkan
kehidupan masyarakat desa bersama dengan alamnya bisa selaras.
Juga, sebuah ruang yang memperlihatkan kekuatan kebudayaan dalam desa untuk
diakui dan menjadi salah satu penentu dalam konsep pembangunan,

sekaligus

menampakkan persoalan-persoalan pengelolaan pangan lokal di desa. Dan, tentu
saja, desa adalah tempat dimana perjuangan perdamaian dan keadilan dapat
dimulai, berkembang dan dikuatkan.
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Festival Mosintuwu tahun 2019 mengambil tema ““Menguatkan, merayakan pengetahuan, kebudayaan, dan
keanekaragaman hayati Poso”
Tema ini dipilih dari refleksi perjalanan 10 tahun Mosintuwu yang awalnya fokus pada gerakan perempuan;
selama 10 tahun ke depan bergerak bersama dengan masyarakat akar rumput di desa ( perempuan sebagai
penggerak ), untuk menggali, menguatkan, mengembangkan pengetahuan lokal tentang alam , kebudayaan
dan keanekaragaman hayati Poso.
Menguatkan adalah sebuah gerakan yang kembali pada kepercayaan bahwa keanekaragaman hayati alam di
Poso telah memberikan pengetahuan, menciptakan kebudayaan yang membentuk identitas orang Poso.
Menguatkan berarti mengembalikan identitas orang Poso yang dibentuk dari keanekaragaman hayati yang
ada di sekitarnya. Menguatkan juga memaknai penggunaan kembali kearifan lokal yang ada dalam
kebudayaan Poso dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di sungai, danau, laut, gunung, lembah.
Merayakan, sebuah bentuk kepercayaan diri dan kebanggaan atas kearifan lokal dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati di Kabupaten Poso sehingga menempatkan pengetahuan lokal dan kearifan lokal
sebagai pondasi dalam membicarakan dan mengelola alam serta kehidupan; sekaligus memproklamasikan
identitas Poso dalam pengelolaan kehidupan yang bersahabat termasuk dalam konsep-konsep
pembangunan.
Pengetahuan lokal dan kebudayaan lokal menjadi penting dalam menguatkan dan merayakan
keanekaragaman hayati di Poso. Agar, peradaban di bumi memanusiakan manusia dan bersahabat dengan
alam. Agar kehidupan di bumi berkelanjutan.
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Festival Mosintuwu
diselenggarakan oleh Institut
Mosintuwu, bekerja sama
dengan desa dan kelurahan di
Kabupaten Poso.
Festival Mosintuwu terbuka
bagi siapa saja yang
mencintai alam, menghargai
keanekaragaman hayati di
Poso, mengembangkan
kebudayaan yang
bersolidaritas dengan alam.
Para petani, nelayan, buruh,
ibu rumah tangga, kelompok
masyarakat marginal,
komunitas atau kelompok,
individu yang menjadi bagian
dari gerakan kebudayaan di
Tana Poso. Tidak terkecuali
para penjelajah, backpacker,
blogger, jurnalis dan lainnya.
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Terdapat tumbuhan dan hewan endemik di Kabupaten Poso, sebuah keanekaragaman hayati yang
menjadikan Poso sebagai bagian dari peradaban dunia. Keanekaragaman hayati ini tumbuh dan
berkembang di tanah, air, dijaga oleh alam dan kebudayaan yang berkembang disekitarnya. Sebut
saja kebudayaan danau Poso seperti Wayamasapi, Mosango, Inanco, tradisi menangkap ikan dengan
bersolidaritas pada alam. Alam memberikan kekayaan bagi kehidupan manusia, manusia
mengolahnya dengan arif. Kebaikan alam dalam berbagai bentuk pangan yang memperpanjang hidup
manusia, serta kebudayaan yang mengolahnya dengan bijaksana perlu terus dikuatkan dan
dirayakan.
Karnaval Hasil Bumi adalah sebuah “upacara” menguatkan kekayaan alam dan kebudayaan lokal
dalam pengelolaannya. Membawa keliling hasil bumi adalah gerakan teaterikal masyarakat petani
dan nelayan yang berusaha memanggil kesadaran manusia untuk bersolidaritas terhadap alam yang
sudah memberikan pangan. Juga, mengingatkan kearifan lokal pengelolaan alam yang perlu untuk
dijaga. Setiap perwakilan desa akan membawa hasil bumi khas desanya masing-masing seperti rica
umbi-umbian, biji-bijian, daun-daunan, sayuran, dan jenis pangan lainnya. Hasil bumi ini dihias
sedemikian rupa untuk dibawa keliling di jalanan Tentena. Selain itu, pakaian peserta karnaval
menggambarkan aktivitas masyarakat dalam mengolah hasil bumi. Sepanjang perjalanan karnaval
setiap peserta karvanal akan membawa penjelasan atau catatan mengenai hasil bumi yang ada di
desanya.
Pada akhir karnaval, setiap perwakilan desa akan melakukan atraksi dalam bentuk lagu, puisi, serta
gerakan khusus yang didesain oleh desa. Hasil bumi yang dibawa dalam karnaval akan dibagikan
gratis pada masyarakat yang mengikuti karnaval.
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Produksi pangan massal telah mendorong alih fungsi lahan menjadi milik pemodal bukan
lagi para petani dan nelayan. Pola konsumsi instan telah menggusur keanekaragaman
hayati, mempercepat krisis pangan, merusak sumber air, termasuk hampir memusnahkan
warisan bibit para leluhur. Hal ini dipertajam dengan penggunaan pupuk kimia, pembuatan
benih rekayasa genetik. Kondisi ini menghancurkan dan meminggirkan pangan lokal dan
menyebabkan langkanya benih warisan. Menjaga bumi dan kembali ke alam, memerlukan
upaya bersama untuk mengembalikan dan mempertahankan bibit asli . Ini bisa dimulai
dengan menanam kembali bibit yang ada.
Di Festival Mosintuwu, berbagi bibit adalah sebuah aksi memelihara ingatan dan
pengetahuan tentang kebudayaan tanam , juga sebuah aksi untuk mennguatkan dan
merayakan bibit lokal dari alam Poso.
Setiap desa membawa minimal 3 bibit asli, organik dari hutan atau lingkungan desa mereka
untuk dibagikan kepada desa-desa lain. Bibit yang dibawa dari desa-desa akan diletakkan di
lumbung bibit Festival Mosintuwu. Pertukaran bibit antar desa akan dilakukan setelah
selesai parade Festival Mosintuwu.
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Makanan di meja makan di setiap keluarga berasal dari aktivitas produksi para
petani, nelayan, peternak. Menguatkan dan merayakan kekayaan alam dan
keanekaragaman hayati yang diolah menjadi pangan yang tersedia di meja makan
kita, membutuhkan ruang yang harus selalu diciptakan agar bersaing dengan
sistem produksi massal. Festival Mosintuwu menciptakan ruang bagi
keberlangsungan pola produksi pangan lokal melalui Pasar Desa. Di Pasar Desa
Mosintuwu, warga menyediakan sayuran, buah-buahan, berbagai umbi-umbian,
biji- bijian yang berasal dari desa-desa di Kabupaten Poso.
Warga dari desa-desa membawa hasil bumi-nya untuk dijual. Pasar Desa hanya
menfasilitasi pangan lokal yang ditanam dan diolah di desa. Sayur Gedi /
Lenguru, Tandole, minyak kelapa, beras organik, buah Jongi, kacang tanah,
jagung, gula aren, pisang dan sebagainya adalah beberapa contoh pangan lokal
yang ada di desa. Pasar Desa di Festival Mosintuwu menggunakan bahan/wadah
alami untuk membungkus hasil alam yang akan dijual di pasar desa, seperti
pingku dan tambego. Manfaatkan kekayaan alam yang tersedia, juga ketrampilan
leluhur yang diwariskan untuk membuat wadah jualan dari bahan alami bukan
dari plastik.
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Warung Desa - Selera Orang Poso
Resep-resep orang Poso yang sehari-harinya diwariskan di
meja makan orang Poso akan hadir di Festival Mosintuwu,
melalui warung desa. Warung desa dibuka sebagai sebuah
gerakan bersama menguatkan dan merayakan warisan kuliner
Poso. Kuliner yang berasal dari alam Poso. Sebut saja Onco
Arogo, Beko Loka atau Ituwu, yang menggunakan rempah
sederhana dengan rasa yang ajaib. Kuliner yang disiapkan
mewakili resep kuliner orang Poso dari bahan-bahan alami
desa.
Para pengunjung dan peserta festival bisa duduk santai
menikmati kuliner Poso sambil berbincang tentang kekayaan
alam dan keanekaragaman hayati orang Poso yang perlu
dijaga dan dilestarikan. Karena itu warung desa di Festival
Mosintuwu tidak menggunakan produksi massal rempah (
baca : penyedap makanan).

Kuliner Poso
Persembahan 4 Suku

Kekayaan kuliner suku-suku di Poso berpusat pada
rempah dan pengolahannya yang menggunakan bahan
alami. Kekayaan kuliner ini bukan hanya pada rasa
makanan tapi pada kemampuan rasa lezat bisa selaras
dengan kebutuhan untuk bersolidaritas dengan alam,
agar tidak dieksploitasi.
Pamona, Mori, Bada dan Napu, empat suku besar di
Kabupaten Poso akan menghadirkan kuliner khas di
Festival Mosintuwu sebagai persembahan untuk
menguatkan dan merayakan kekayaan alam dan
budaya Poso.
Keempat suku akan memperkenalkan kembali sejarah
kuliner , jenis rempah dan pengolahannya untuk
menjadi inspirasi bagi upaya mewariskan kuliner pada
generasi.

Kuliner Poso
Onco

Pojok Resep To Poso
Onco Arogo

Polo

Mewariskan resep kuliner asli Poso adalah salah satu cara
untuk memastikan kita kembali ke alam dan bumi terjaga.
Hal ini karena bahan-bahan dalam kuliner Poso
menggunakan berbagai jenis umbi-umbian, biji-bijian dan
dedaunan yang ditanam organik atau tanpa mengekspoitasi
tanah tempat tumbuhnya.

Festival Mosintuwu akan menyiapkan pojok sabua dengan
resep-resep makanan dan minuman asli orang Poso yang
bisa dilihat, ditiru atau dipraktekkan kembali oleh
masyarakat. Pojok ini juga terbuka bagi masyarakat yang
akan menuliskan resep asli orang Poso yang belum
dituliskan.
Ada buku resep untuk menuliskan resep warisan leluhur
Poso. Ruang ini menguatkan, merayakan selera Poso
menjadi sejarah yang tidak hilang

Polo

Kuliner Poso
MOAPU

Onco Arogo
Onco
Makanan yang memiliki cita rasa, adalah kombinasi dari hadinya kekayaan alam yang
tersedia dan ketrampilan mengelolanya . Memasak, dalam bahasa Pamona disebut
Moapu, dengan kreativitas yang menguatkan dan merayakan kekayaan alam Poso
dihadirkan di Festival Mosintuwu dalam bentuk kompetisi memasak. Perwakilan dari
desa akan mengolah bahan makanan dari alam Poso dengan menggunakan metode
pengolahan dari warisan leluhur Poso , dan disajikan khas desa.

Kompetisi masak terbuka untuk umum secara berkelompok. Satu kelompok
beranggotakan 3 orang. Setiap kelompok dari desa menyiapkan bahan alami dari desa
dan alat masak sendiri, sangat mungkin merupakan alat masak tradisional orang Poso.
Setiap kelompok akan mempresentasikan 1 jenis makanan dan 1 jenis kue/makanan
ringan orang desa, dengan waktu memasak 1,5 jam. Resep masakan yang disajikan
akan menjadi bahan pembuatan buku resep To Poso. Penggunaan bahan asli alam
desa, metode pengolahan, rasa makanan dan penyajian menjadi cara untuk
menguatkan dan merayakan kekayaan alam dan budaya Poso.
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Molimbu

Bersyukur atas Hasil Bumi, Berbagi untuk Kehidupan

Rasa syukur atas kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di Poso diekspresikan
dalam salah satu kebudayaan Poso, Molimbu. Tradisi Molimbu, adalah tradisi makan
bersama warga dengan membawa olahan masakan masing-masing dari rumah.
Biasanya dilakukan pada saat perayaan panen, atau hari raya lainnya. Sayangnya,
sistem Molimbu saat ini hanya dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Poso.
Mengangkat kembali konsep Molimbu sebagai cara berbagi dan bersyukur diharapkan
mengingatkan dan menguatkan alam yang perlu dijaga secara seimbang , diolah
secukupnya, tidak dieksploitasi.

Festival Mosintuwu menghadirkan tradisi Molimbu pada malam pertama sebagai sebuah
upaya untuk menguatkan kebudayaan berbagi dan bersyukur atas alam dan
keanekaragaman hayati di Poso. Setiap desa menyiapkan pangan bersama yang diolah
dari bahan alami desa dan disajikan secara tradisional misalnya menggunakan pingku,
daun pisang, atau tempat makan sederhana, termasuk tempat minum dari bambu. Para
pengunjung festival dapat berpartisipasi dengan membawa makanan sendiri yang dapat
diakses melalui warung desa di lokasi festival. Pingku, wadah untuk makanan, akan
menjadi akses bagi pengunjung untuk terlibat dalam Molimbu.

Saat makan bersama dalam lingkaran, masing-masing desa / peserta dapat saling
berbagi dan saling mencicipi makanan. Molimbu akan diiringi pertunjukan seni rakyat
Poso.

Foto : @CintaBumiArtisan

GALERI USAHA DESA
Persembahan Kreatifitas dari alam Poso

Desa-desa di Kabupaten Poso bukan hanya
kaya dengan sumber daya alam tetapi
kebudayaan pengelolaannya yang unik.
Festival Mosintuwu menjadi ruang bagi setiap
desa memamerkan produk hasil bumi dari
desa masing-masing.

Foto : @CintaBumiArtisan

Kursi dari rotan atau bambu, keranjang dari
rotan, anyaman dari pandan dan sebagainya;
juga hasil olahan dalam bentuk makanan
misalnya krupuk ubi/pisang; jagung, dan
sebagainya.
Menghadirkan galeri desa di Festival
Mosintuwu adalah sebuah gerakan bersama
menguatkan desa dan warga desa untuk tetap
menjadi pusat pengolahan sumber daya alam,
sekaligus merayakan kearifan budaya dalam
pengelolaannya.
MENJAGA ALAM,
HENTIKAN PENGGUNAAN PLASTIK
Kemasan produk hasil bumi sedapat mungkin menghindari
penggunaan plastik sebagai pembungkus . Alam dan warisan
ketrampilan di Poso memiliki kemampuan pembuatan wadah dari
bahan alam.

BERTEMU PENGRAJIN
Poso mewariskan kebudayaan mengelola
hasil alam dengan arif. Festival
Mosintuwu menghadirkan para pengrajin
yang masih mewarisi kearifan
pengelolaan alam. Bertemu dengan para
pengrajin , bukan hanya sebuah proses
belajar menghargai kembali alam dan
kearifan pengolahannya tapi juga
merayakan tradisi pengolahannya. Mari
bertemu, belajar dan merayakannya
bersama para pengrajin fuya, bambu ,
bingka lora dan susiru.

Fuya
Pengrajin pakaian dari kulit kayu, warisan
tradisi dari Lore

Bambu
Pengrajin yang mengelola bambu menjadi

Bambu

ruang berlindung ( baca : rumah ), furniture
dan aksesoris di Poso

A

Bingka Lora
Alam menyediakan, leluhur Poso

Pengrajin yang mengelola hasil alam menjadi

menciptakan kreasi untuk menggunakannya,

wadah bagi makanan dan perlengkapan

termasuk wadah berbagai tempat. Bingka

orang Poso.

lora adalah salah satu warisan leluhur yang
hampir punah.

Mari bertemu dan belajar menganyam di
Festival Hasil Bumi

Pembatik
Pengrajin yang melakukan interpretasi pada
alam dalam membatik, serta masih menjaga
motif warisan leluhur Poso

Foto : Novieta Tourisia

Laboratorium Mini
ETNO BOTANI (PAMONA)
DAN IKTILOGI DANAU POSO

Tumbuhan dan hewan yang hidup dan berkembang di Poso
mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya, antara lain terwujud
pada arsitektur rumah, kuliner, dan sandang.
Festival Mosintuwu membuka ruang untuk mengingat, merefleksikan
untuk menguatkan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati ini
melalui laboratorium mini 99 etnobotani suku Pamona , dan
iktiologi Danau Poso. pengunjung akan menemukan tumbuhan yang
digunakan oleh suku Pamona dalam masakan, sebagai obat, dalam
tradisi adat. Temukan juga jenis beberapa jenis ikan, udang, dan
hewan endemik Danau Poso lainnya yang pernah ditemukan dalam
perjalanan Ekspedisi Poso.

Workshop
Mendialogkan kekayaan budaya, alam dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Poso adalah
cara untuk menjembatani tradisi dan kearifan lokal dengan perkembangan jaman. Dialog ini
menciptakan karya baru orang Poso yang lebih bertanggungjawab, bersolidaritas pada alam
dalam pengelolaannya. Festival Mosintuwu membangun ruang dialog dalam bentuk workshopworkshop.

Hulu Hilir
Kopi Kojo

Temu Wicara
Bersama Kopernik membicarakan "Perfect Fit"
salah satu produk menstrual Pad dari Kopernik ,

Mendialogkan keunikan, pengolahan

produk inovasi atas kebutuhan perempuan yang

dan masa depan kopi kojo, bersama

bersolidaritas pada alam

Neni Muhidin

Desa Membangun

Puasa Plastik

Membicarakan desa yang membangun

Mendialogkan ketersediaan alam dan sifat

dengan mempertimbangkan kajian

konsumerisme, mempertimbangkan masa depan

lingkungan dan bersolidaritas dengan

manusia bersama Robi Navicula dalam bentuk diskusi

alam, bersama Tim KLHS

dan pemutaran film "Pulau Plastik"

Workshop
Festival Mosintuwu membangun ruang dialog dalam bentuk workshop-workshop yang
mendialogkan kekayaan budaya, alam dan keanekaragaman hayati , kehidupan yang adil
dan damai di Kabupaten Poso melalui seni musik, fotografi, video dan penggunaan sosial
media. Dari Poso untuk Indonesia, membangun kampanye bersama untuk kehidupan
masyarakat yang adil, damai, menghargai kebudayaan lokal dan bersolidaritas dengan
alam

Musik
Membicarakan musik dan karya

Musik
Tradisional

musik bersama Rival Himran

Mendialogkan penggunaan media
sosial untuk kampanye damai dan

Mendialogkan musik

Fotografi
di desa

Sosial media
keadilan, bersama Gusdurian

tradisional dan musik pop
sebagai alat
mengekspresikan visi

Video

kecintaan pada
Mendialogkan penggunaan
fotografi untuk kampanye dan
bersuara untuk dan dari
kehidupan desa, bersama Rara

kebudayaan dan alam,
bersama Nardi Banggai,
Pedati dan *Culture
Project.

Sekar
*Sedang dalam konfirmasi

Mendialogkan penggunaan video
pendek untuk kampanye damai dan
keadilan, bersama filmaker dan
videografer.

EKSPEDISI POSO
Komunitas masyarakat bekerjasama dengan para ahli geologi, arkeologi, sosiologi
antropologi, dan biologi bergabung dalam Tim Ekspedisi Poso menelusuri sejarah, kekayaan
alam dan keanekaragaman hayati dan potensi bencana di wilayah Sesar Poso dan Sesar
Poso Barat, di Kabupaten Poso. Festival Mosintuwu membuka ruang dialog atas hasil
perjalanan tim ekspedisi Poso untuk menjadi milik masyarakat dalam bentuk peluncuran
buku, pemutaran film, animasi dan pameran.

Peluncuran
Buku
Ekspedisi Poso

FILM
sebuah film tentang alam

ANIMASI

dan mitigasi bencana di
Poso

sebuah animasi yang
merefleksikan cara

Diawali dengan seminar bersama tim
ahli yang mendiskusikan hasil
perjalanan tim Ekspedisi Poso di Sesar

PAMERAN

hidup di dalamnya
bercerita tentang

Poso dan Sesar Poso Barat , dan

Labirin perjalanan dan

mitigasi bencana yang

temuan perjalanan

direkomendasikan dalam

ekspedisi Poso

pembangunan di Kabupaten Poso

alam dan mahluk

pembangunan

BERTEMU, BELAJAR, MERAYAKAN DI

GEOWISATA
DANAU POSO

Perjalanan menyusuri tepian Danau Poso sebelah utara, belajar
tentang sejarah terjadinya Danau Poso, bertemu kebudayaan
danau, merayakan keunikannya. Pengunjung festival Mosintuwu
dapat mendaftarkan diri dengan memberikan kontribusi sejumlah
tertentu dalam perjalanan geowisata ini. Perjalanan geowisata
terbagi dalam 3 kali perjalanan dalam satu hari , yaitu pukul
08.00 – 10.00, pukul 11.00 - 13.00 , dan pukul 13.30 - 15.30 .
Geowisata akan dipandu oleh komunitas Penjaga Danau Poso dan
Geotur IAGI ( Ikatan Ahli Geologi Indonesia ).

FOTO BERCERITA

Bukan
Sekedar
Lomba

Para Penjaga Tradisi di mata kamera

Menumbuhkan, serta mengembangkan kecintaan

6. Setiap orang dapat mengikutsertakan

pada pangan lokal dan pengetahuan kebudayaan

maksimum tiga (3) foto esai.Ukuran sisi

dalam pengelolaan alam membutuhkan suatu

terpanjang minimal 4000pxl, 300dpi dan narasi

kreativitas dan ruang membicarakannya. Kamera

foto dlm file microsoft word.Batas akhir upload

menjadi salah satu pilihan untuk menangkap
mengabadikan peristiwa, membicarakan dan
menyebarkannya. Festival Mosintuwu
mengundang pemotret/fotografer dalam lomba
foto dengan tema “ Para Penjaga Alam dan
Kebudayaan Tana Poso”. Peserta terbuka untuk

& email sampai tgl. 28 Oktober 2019.
7. Foto harus sesuai dengan norma sosial, tdk
mengandung unsur kekerasan, pornografi,
penghinaan ataupun pelecehan terhadap SARA.
Seluruh hasil foto merupakan tanggungjawab

umum tanpa batas usia.

peserta, termasuk penggunaan model dan atau

Syaratnya :

panitia terkait foto yang dilombakan.

1. Hasil foto berwarna, foto diambil di wilayah

propertinya. Tidak ada tuntutan apapun kepada
8. Tidak diperkenankan menggunakan foto

Kabupaten Poso dalam 3 tahun terakhir ( 2017 -

kolase, montase, penambahan watermark.

2019 ).

Editing sebatas koreksi warna, kontras, &

2. Foto yg dilombakan adalah foto esai, terdiri
dari 5 foto dan narasi yang menjadi satu
kesatuan cerita.
3. Upload foto di IG masing-masing, mention IG
@mosintuwu, tag 5 temanmu dengan hastag
#festivalmosintuwu #kabarbaikdariposo
#bertemubelajarmerayakan
#10tahunMosintuwu #PosoTanahKehidupan .
4. Kirimkan foto asli ke email :
festivalmosintuwu@gmail.com .

cropping
Berhadiah Rp. 5.000.000 +Piagam + Foto para
pemenang akan dipamerkan di Festival
Mosintuwu dan Dodoha Mosintuwu
Ini bukan sekedar lomba, ini adalah gerakan
bersama kita untuk Kabar Baik dari Poso ! Pada
setiap satu foto berceritamu, kita sebarkan
kecintaan pada budaya, alam dan tanah Poso.

MENULIS
KEKAYAAN ALAM DAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
Agar tradisi kebudayaan yang menjadi
akar kehidupan masyarakat Poso bisa
diakui keberadaannya serta diyakini
sebagai cara menjaga bumi, Festival
Mosintuwu mengajak siswa SMP / dan
SMU, Mahasiswa dan umum seKabupaten Poso untuk membuat
sebuah cerita dari hasil pengamatan,
pengalaman, serta pengetahuan
tentang kekayaan budaya, alam dan
keanekaragaman hayati Poso.
Penulisan dibagi dalam kebudayaan
terbagi 2 kategori:
1. Kategori SMP – SMU / sederajat
2. Kategori umum ( kuliah , orang tua /
masyarakat )

Bukan
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Syaratnya :
1. Tulisan menceritakan keindahan dan
kekayaan alam di sebuah tempat atau
yang ada ditempatmu, atau
keanekaragaman hayati dari tanah,
sungai, danau dan laut di Kabupaten
Poso.
2. Tulisan merupakan karya asli, bukan
jiplakan atau dibuatkan orang lain.
3. Diketik di kertas HVS, spasi 1,5, font :
Times New Roman, minimal 5 lembar
maksimal 10 lembar. Jika ditulis dengan
tangan, minimal 7 lembar, maksimal tidak
terbatas.
4. Pengiriman tulisan ke email :
festivalmosintuwu@gmail.com , paling
lambat tanggal 25 Oktober 2019 Pukul
23.59 WITA , atau dapat dikirimkan
langsung ke Kantor Institut Mosintuwu :
Gang Mosintuwu No.01, Yosi, Kelurahan
Pamona, pada hari kerja.
Ini bukan sekedar lomba, ini adalah gerakan
bersama kita untuk Kabar Baik dari Poso.
Dengan menulis, kita mencatatkan sejarah
alam dan kebudayaan Poso

"Tulislah, jadilah sejarah"
Berhadiah, total Rp. 5.000.000 +
Paket Buku + Piagam.
Cerita terpilih akan menjadi hak Institut
Mosintuwu untuk dipublikasikan melalui
cerita desa di Radio Mosintuwu

FOLKSONG /
VOKAL GRUP

Bukan
Sekedar
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Syaratnya :
1. Setiap kelompok menyanyikan 1 lagu
daerah Poso, bukan medley ( dalam
bahasa Pamona, Mori, Napu, Bada)
2. Lagu yang dibawakan berdurasi 5 menit,
dibawakan dalam bentuk folksong ( lagu
dan gerak ).
Terbagi atas dua kategori :
3. Jumlah maksimal dalam satu kelompok
1. Kategori umum ( merupakan
adalah 12 orang, diluar pemain musik.
perwakilan desa/kelurahan, berusia
4. Mendaftarkan kelompok folksong
maksimal 20 tahun, laki-laki dan
dengan mengisi formulir di Kantor Institut
perempuan);
Mosintuwu, paling lambat tanggal 21
2. Kategori muda ( merupakan
Oktober 2019, atau mengirimkan form
perwakilan sekolah atau kelompok
pendaftaran online di
anak muda berusia 15 - 25 tahun ).
http://bit.ly/lombafolksong .
Festival mengajak seluruh pemusik,
penyanyi, pecinta pemusik untuk
bekerjasama menyanyikan kembali
lagu-lagu daerah dalam pagelaran
folksong / vokal grup.

Pendaftaran peserta dalam pagelaran
folksong ini dibuka sejak dari tanggal 1
Agustus – 15 Oktober 2018 di Kantor
Institut Mosintuwu.

Panitia menyiapkan total hadiah Rp. 5.000.000 /
kategori , piagam dan prospek rekaman, serta
rekaman di Radio Mosintuwu 107.7 FM.

Bukan
19

Sekedar
Lomba

Video
Inspirasi Menjaga dan Merayakan Kebudayaan, tradisi, alam Poso
Festival Mosintuwu mengundang semua yang berusia 15 - 30 tahun dan suka bikin video kreatif. Ayo
bikin video bertema “Para Penjaga Tradisi Budaya dan Alam Poso”. Tana Poso punya banyak orang
yang sampai saat ini masih menjaga tradisi budaya , atau mereka yang berjuang menjaga
kelestarian alam. Mereka ada di desa, di kelurahan, atau bahkan mungkin di kampungmu.

Syaratnya :
1. Video menceritakan tentang “Para Penjaga Tradisi Budaya dan Alam Poso” dalam video
berbentuk dokumenter.
2. Video diambil di wilayah Kabupaten Poso dalam 3 tahun terakhir.
3. Video merupakan karya asli, dalam format file MP4.
4. Follow IG @mosintuwu , posting video karyamu di IG, mention @mosintuwu dan tag 5 orang
temanmu dengan hastag #festivalmosintuwu #kabarbaikdariposo #bertemubelajarmerayakan
#10tahunMosintuwu #PosoTanahKehidupan .
5. Batas akhir posting IG tanggal 28 Oktober 2019. Kirimkan file asli video pendek ke:
festivalmosintuwu@gmail.com .

Lima video finalis akan dipilih dan diputar dalam malam “Mosintuwu Award”. Panitia berhak
mendiskualifikasikan atau membatalkan video yang dikirimkan apabila dalam proses seleksi
ditemukan kecurangan. Video yang masuk berhak digunakan oleh Institut Mosintuwu untuk
kepentingan kampanye Mosintuwu.

Ini bukan sekedar lomba, ini adalah gerakan bersama kita untuk Kabar Baik dari Poso ! Dengan
bercerita tentang Penjaga Tradisi Budaya dan Alam Poso, kita bersama-sama sedang kampanyekan
kebudayaan Poso.

Panitia menyiapkan total hadiah Rp. 7.500.000 , piagam dan akses
Workshop Video dan Kampanye Karya

Pagelaran Musik Rakyat
Menguatkan

dan

merayakan

seni

tradisi

Poso

Pada jaman dahulu kala, seni adalah pusat kehidupan leluhur Poso. Mereka
bernegosiasi melalui kayori , sebuah syair yang dilantunkan penuh makna.
Mereka memberikan persembahan , menanam, memanen , didahului dan
diakhiri oleh tarian , musik, dan syair-syair. Warisan seni ini meskipun
mulai berkurang, masih hidup di antara orang Poso. Festival Mosintuwu
menghadirkan kembali seni rakyat Poso dalam bentuk pagelaran seni tradisi
Poso.

Laulita dan
Mowamba

Mobolingoni

Tradisi bercerita /

sebuah peristiwa yang sedang terjadi

mendongeng orang Poso.

saat itu.

Pada bagian tertentu
sebuah cerita akan disertai
dengan melagukan sebuah
kisah dengan pesan-pesan
moral

Sebuah tradisi yang melagukan

Karambanga
sebuah tradisi musik yang
berkembang di tana Poso
menggunakan gitar bernada
khas. Perkembangan musik ini

Musik Tradisi
Musik tradisional, pagelaran
musik yang menggunakan alat
musik tradisional yaitu Tandilo,
Padengko ndarea , Geso-geso,
Toduyo, Di'o , Dunde, Ree-ree,
Tosii , Bungo

menggantikan alat musik
gendang dan suling. Petikan
khas melodi yang
menggantikan suling, dan
petikan bass yang
menggantikan gendang.

Konser
Musik

ROBI NAVICULA

Robi, adalah vokalis grup musik Navicula , sebuah band psychedelic-grunge dari
Bali yang telah mendapatkan perhatian internasional dengan tur ke Amerika
Serikat, Kanada, dan Australia. Sejak terbentuknya Navicula di tahun 90-an, isuisu lingkungan dan sosial telah menjadi tema yang konsisten dalam musik
Navicula. Robi, adalah petani, penulis, aktivis sosial dan perdamaian. Lahir di
Palu, Sulawesi Tengah, Robi memiliki keterikatan dengan wilayah ini termasuk
Kabupaten Poso. Tahun 2016, Robi menjadi komposer musik “The Peace Agency”
film dokumenter perjalanan Sekolah Perempuan Mosintuwu dengan
menggunakan musik-musik karambangan dari Pamona, Poso.

RARA SEKAR

Seorang peneliti, musisi, pegiat pendidikan kritis dan pegiat berkebun. Rara
memperoleh gelar S2 dari Victoria University of Wellington di New Zealand
jurusan Antropologi Budaya. Masih bermusik di paruh waktu, sendiri atau
berkolaborasi dengan musisi-musisi lain seperti Daramuda, keseharian Rara kini
lebih disibukkan dengan kebun organiknya.. Tahun 2014, dalam Kongres
Perempuan Poso, Rara sempat terlibat membicarakan ekonomi solidaritas
bersama ratusan perempuan Poso.

MAN

Sebuah proyek musik yang digawangi oleh Rival Himran , musisi kelahiran Palu,
Sulawesi Tengah, bassist dari salah satu band reggae terdepan Indonesia Steven and the Coconuttreez. Rival merupakan frontman dari duo project Pallo.
Man adalah project musik “Rival’Man’Himran yang sepenuhnya merupakan
atribut akan rasa rindu, cinta dan hormat pada mendiang ayah dan tempat
dimana dia lahir dan dibesarkan. MAN mengusung 80% berbahasa daerah suku
/ etnik Kaili - Palu, bernuansa folk, reggae dan world music serta terpadu juga
dengan bahasa Indonesia serta Inggris. Project musik yang dilahirkan MAN
menunjukkan penghargaan budaya yang mereka miliki serta rasa cinta dan
bangga mereka akan asal usulnya.

MODJOJUANA

Duo pop akustik musik dari Pangalengan Bandung. Dikenal dengan
lagu "Pesan Damai"

Musik sebagai pilihan untuk
menyuarakan ide-ide dan imajinasi
tentang kehidupan masyarakat
yang damai, dan adil, yang
berdaulat atas kehidupan ekonomi,
sosial, budaya dan politik. Festival
Mosintuwu mempersembahkan
para musisi yang membawa
semangat itu.

CULTURE PROJECT *
PEDATI

Grup musik asal Palu yang mengembangkan musik tradisional dalam karyanya

NARDI BANGGAI

Musisi daerah Poso yang menggunakan alat musik tradisional

GURITAN KABUBUL
TEMPERAMENT NAVIGASI
Musisi asal kota Tentena, yang menciptakan karya musik sebagai ekspresi
atas peristiwa sosial dan lingkungan di sekitar mereka
*Sedang dalam konfirmasi

Mosintuwu
Award
Mosintuwu Award adalah sebuah
penghargaan tertinggi kebudayaan
dari masyarakat Poso kepada para
figur yang bekerja, hidup dan
berjuang untuk mempertahankan
kebudayaan tana Poso.
Mosintuwu Award bertujuan untuk
menguatkan dan meneruskan
langkah para penjaga kebudayaan
Tana Poso, untuk mewariskannya
pada generasi masyarakat Poso.
Mereka yang mendapatkan
penghargaan Mosintuwu Award
dapat berupa individu, kelompok
atau masyarakat desa.
Penghargaan diberikan setelah
melalui proses penelitian atas
individu, kelompok dan
masyarakat desa.

BEKAL FESTIVAL
Ayo sama-sama merayakan kebaikan alam dan pangan lokal di festival hasil bumi. Selain
menjadi peserta aktif, jadilah contoh / teladan untuk sesama peserta atau untuk
pengunjung. Caranya sangat mudah, ini bekal-nya, bekal merayakan kebaikan alam dan
pangan lokal :

Bahan Alam
Gunakan bahan alam dari
desamu. Semakin khas desa
dan mungkin hampir punah
atau jarang digunakan semakin
berarti dan bermakna
kehadiran/penggunaannya di
festival ini.Makin khas desa,
makin eksis

Catatan,
Sejarah
Mari saling berbagi informasi dan
pengetahuan tentang cara
pengelolaan alam desa. Bertanyalah
tentang apa saja untuk bisa
mengembangkannya di desamu. Lalu
catat dan berbagilah. Buku dan
pena/pensil akan sangat berguna.
Sempatkan juga untuk mencatat,
menuliskan apa yang ada di desa,
berilah nama pada setiap benda yang
dibawa agar setiap pengunjung
mudah mengenal dengan membaca

Tiadakan
Plastik
Semua telah disediakan
alam secukupnya untuk
kita. Leluhur telah
mewariskan ketrampilan
dan kreativitas untuk
menggunakannya,
termasuk soal wadah.
Hindari, tiadakan
penggunaan plastik.
Setiap penggunaan plastik
akan mengancam
keberlangsungan hidup di
desa, dan membuat alam
berumur pendek

Kolaborasi

Kabarkan
Siapkan seseorang atau
beberapa orang yang bisa
bercerita tentang desa, atau
tentang bahan-bahan, hal-hal
menarik dari alam di desamu.
Kabarkan berita baik tentang
desa tanpa ragu. Banyak orang
akan mendengarnya.

Simbol DESA

Hidup bersama di desa

Ini adalah festival

mengajarkan kita untuk

milik desa, milik

bekerjasama. Lihatlah

orang-orang desa.

segala kemungkinan

Simbol-simbol di luar

untuk bisa bekerjasama

desa, misalnya

antar desa, atau antar

simbol partai politik,

kelompok usaha, atau

tidak diperkenankan

antar pribadi.

berada di wilayah,

Kerjasama antar kita

lokasi, dalam

akan saling menguatkan

kegiatan Festival.

kerja-kerja

Merupakan organisasi masyarakat akar rumput yang bekerja untuk perdamaian dan keadilan di Kabupaten Poso, bertujuan untuk
kedaulatan Poso. Berdiri sejak tahun 2009, bergerak bersama perempuan dan anak-anak untuk program pendidikan,
pengorganisasian, media dan ekonomi solidaritas.
Di program Pendidikan, terdapat kegiatan Sekolah Perempuan di 80 desa; Sekolah Keberagaman untuk tokoh agama lintas iman;
Sekolah Generasi Damai bersama 200 anak muda lintas agama di Poso dalam bentuk Jelajah Budaya dan Perpustakaan Keliling
Sophia di 30 desa, juga Kampung Literasi di 10 desa. Program Pengorganisasian, terdapat kegiatan Tim Pembaharu Desa; Rumah
Perlindungan Perempuan dan Anak; Lingkar Diskusi dan Aksi. Di program Media, terdapat Radio Mosintuwu sebuah Radio
Komunitas di gelombang 107,7 FM; Koran Mosintuwu; dan Multi media. Di program Ekonomi Solidaritas terdapat kegiatan Usaha
Desa, Bank Perempuan (Bank Sampah dan Bank Pasar) serta Ekowisata. Sejak tahun 2014, Institut Mosintuwu fokus pada aktivitas
Desa Membangun, bersama perempuan, termasuk dengan membentuk Forum Desa yaitu ruang belajar bersama kelompok
perempuan dan aparatur pemerintahan desa. Saat ini terdapat kurang lebih 500 lulusan sekolah perempuan dan aktivis
perempuan di desa yang bergabung dalam Tim Pembaharu Desa. Tahun 2016, Institut Mosintuwu menjadi gerakan kebudayaan
untuk kedaulatan Tana Poso.
Perjalanan gerakan perdamaian dan keadilan yang dilakukan Institut Mosintuwu, mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari
berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional, antara lain:
- 2016, Maarif Award; -2012, Coexist Prize, penghargaan internasional gerakan interfaith dunia. Diberikan oleh Coexist FoundationInggris;
- 2012, Majalah Gatra menunjuk program Sekolah Perempuan, menjadi salah satu dari 12 tokoh berpengaruh di Indonesia,
khususnya di bidang pendidikan;
- 2011, Lima Besar Cerita Perdamaian se-dunia, melalui program Sekolah Perempuan. Diberikan oleh Peace Portal, yang berpusat
di Belanda
Sejak tahun 2010, Sekolah Perempuan Mosintuwu dijadikan film dokumenter berjudul “The Peace Agency”, diproduksi oleh
Spottedfrog Production, disutradarai oleh Sue Useem, dari Amerika Serikat. Film dokumenter ini launching pada tahun 2017, telah
diputar di 40 negara di Asia, Amerika, Eropa dan Amerika Latin, termasuk Afganistan; memenangkan sejumlah penghargaan, dan
menjadi pengantar dalam kurikulum perdamaian di beberapa kampus.

Writer Annie Juazan. Photo by Ace Mark Forel.

MOSINTUWU

BERJEJARING

MEMPERJUANGKAN KEDAULATAN MASYARAKAT
ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN POLITIK

website

: www.mosintuwu.com

Email

: mosintuwu@gmail.com
festivalmosintuwu@gmail.com

Media Sosial :

@mosintuwu

Gang Mosintuwu No.1, Yosi, Pamona
Pamona Puselembah , Kabupaten Poso

Telepon : 0458 - 21765 . WA/sms: 081245734576
Sulawesi Tengah, INDONESIA
94663

