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KATA PENGANTAR
Ucapan terimakasih kami kepada para pendukung yang telah senantiasa membantu Yayasan
Pendidikan Budaya Mentawai, kami berharap anda akan terus mendukung kami dan
memberikan masukan demi kesuksesan YPBM kedepan.
Laporan bulanan ini adalah semua kegiatan Kami yang telah terlaksana dari bulan April 201 9.
Melalui laporan ini kami berharap dapat tergambar secara jelas bagi para pembaca terkait
kegiatan kami pada bulan ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih.
MARTISON SIRITOITET
MEDIA & ICT DIVISION
Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai
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I.

PENDAHULUAN

Pada bulan April ini tim Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai terus melakukan pengembangan
Program Budaya Dan Pendidikan Lingkungan (PBPL). Tim akan terus melakukan
pendampingan kegiatan dan pembelajaran di tiap_tiap sanggar binaan Yayasan Pendidikan
Budaya Mentawai (YPBM), seperti sanggar Uma Jaraik Sikerei desa Muntei , sanggar Bubuakat
Simalainge di desa Maileppet, sanggar Sipesigeugeu di desa Puro dan pendampingan
komunitas kerajinan tangan di desa Muntei.
Di bulan April ini merupakan kegiatan yang sibuk bagi tim Yayasan Pendidikan Budaya
Mentawai (YPBM). Setelah melakukan penelitian di berbagai tempat seperti penelitian di desa
Muntei, Maileppet, Puro, matotonan, Matobe dan dusun Buttui selanjutnya pada bulan april ini
kami sedang melanjutkan pengimputan data dan analisis.
Disamping itu, bulan April ini kami telah mengadaan ujian kompetensi siswa di tiap-tiap sanggar
binaan YPBM baik ujian kepahaman siswa maupu praktek. Ujian kompetensi ini dilaksanaa
secara serentak di tiap-tiap sanggar pada tanggal 1 3-1 4 April 201 9. Proses ujian ini berjalan
dengan baik dan lancar, para siswa sanggar sanggar sangat antusias mengikuti ujian secara
tertip dan hingga kini tim Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai sedang melakukan
perangkingan nilai siswa dan mempersiapkan hadiah.

II. PENGEMBANGAN PROGRAM PBPL
a.
Kegiatan sanggar Muntei
Pada bulan April ini sanggar Uma Jaraik Sikerei desa Muntei telah melakukan kegiatan dengan
baik. Disanggar Uma Jaraik Sikerei ini telah belajar turuk laggai, pengenalan tanaman obat baik
secara teori maupun praktek.
Pada bulan ini juga sanggar Uma Jaraik Sikerei akan mengadakan ujian kompetensi dan
pemahaman baik secara lisan, tertulis maupun praktek. Ujian ini dilaksanakan pada tanggal 1 31 4 April 201 9.

b.
Kegiatan sanggar Maileppet
Sanggar Bubuakat Simalainge juga telah melakukan pembelajaran sesuai dengan jadwal
kegiatan yang telah ditentukan. Sanggar ini telah belajar tari kreasi, belajar menggunakan alat
musik tradisional, dan turuk laggai.

c.
Kegiatan sanggar Saibi samukop
Pada bulan April ini sanggar Pumaijat desa saibi samokop kecamatan siberut tengah telah
melakukan pembelajaran Program Budaya dan Pendidikan Lingkungan (PBPL) dengan baik. Di
sanggar Saibi ini jadwal pembelajaran budaya dilaksanakan pada setiap hari sabtu malam jam
tujuh hingga jam sembilan malam.

d.
Kegiatan komunitas kerajinan tangan desa Muntei
Bulan april ini anggota Komunitas Suku Mentawai telah melakukan kegiatan seperti biasa.
Anggota komunitas pada bulan ini sangat semangat menjalani kegiatan, jadwal kegiatan
disanggar ini dilakukan pada hari sabtu jam empat sore dirumah bapak Jonas Salemurat, pelatih
komunitas kerajinan.

e.
Pengembangan PBPL di Dusun Toktuk
Pada bulan April ini sanggar budaya di Dusun Toktuk telah melakukan kegiatan dengan baik.
Walaupun sanggar ini baru dibentuk tetapi sanggar ini telah melakukan pembelalajaran budaya
dengan baik dan menarik.
Disanggar ini mereka diajarkan tentang teknik menggunakan alat musik Gajeumak, teknik
membuat Baklu, teknik membuat Gogotjai dan lainnya. Dissanggar ini para siswa diajarkan oleh
pelatih yang sudah dibentuk dan masyarakat yang mau berbagi pengalaman ikut serta dalam
program ini.

III. PENGEMBANGAN PROGRAM YPBM TAHUN 2019
Dalam bulan April ini tim Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai akan melanjutkan pengimputan
data survei dan penelitian. Selain melakukan pembinaan Program Budaya dan Pendidikan
Lingkungan, tim Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai juga sedang melakukan pengimputan
data survei dan mentranskip cerita rakyat yang didapat dari penelitian.
selanjutnya bulan ini kami telah melakukan wawancara kepada beberapa tetua dan masyarakat
di siberut tentang pengetahuan Etnobatni mereka, pendapat dan solusi pelestarian sumber daya
hutan di Mentawai.
Dan kami berencana pada bulan Mei akan melanjutkan kegiatan survei dilapangan. Kami akan
melakukan Fokus Grup Diskusi dengan masyarat tentang pendapat mereka bagaima
melestarikan nilai-nilai budaya Mentawai.

IV. PENGEMBANGAN EKOWISATA YPBM
Pada bulan ini tim Ekowisata Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai telah kedatangan tamu dari
Australia, Benjamin dan Hunter. Mereka melakukan perjalanan menuju kampung Rorougot
dengan tujuan survei lapangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

V. KEGIATAN KANTOR
Pada bulan ini tim YPBM selalu mengadakan rapat dan evaluasi dalam Setiap kegiatan, baik
persiapan kegiatan maupun evaluasi kegiatan.
Adapun rapat-rapat yang telah dilaksanakan pada bulan ini adalah; rapat rencana mengadakan
ujian tes kemampuan anak sanggar, rapat evaluasi penelitian dan pengimputan data survei,
rapat rencana pengajuan proposal kepada kementrian Pusat Jakarta terkait rencana
pembangunan pusat pembelajaran budaya dan rapat rapat penting lainnya yang telah
terlaksana.

VI. EVALUASI
Program Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai selama ini sudah mulai berkembang dan
adanya dampak positif dalam setiap implementasi program kegiatan sanggar mulai dari
pembentukan dan pendirian sanggar sampai dalam pelaksanaan kegiatan dalam proses belajar
rutinitas sesuai Visi dan Misi program YPBM. Yang berkelanjutan sampai pelaksanaan ujian
kemampuan peserta sanggar yang cukup memotivasi dan ikut serta dalam kegiatan sangggar
setiap anak sekolah baik tingkat anak, remaja dan umum memahami dari segi budaya yang
baik.
Semua kegiatan YPBM pada dasarnya telah berjalan dengan baik, pembelalajaran dan
pengembangan budaya ditiap-tiap sanggar telah berjalan dengan baik. Seperti pembelajaran
PBPL disanggar Uma Jaraik desa Muntei, di sanggar Bubuakat Simalainge di desa Maileppet, di
sanggar Sipasigeugeu Dusun Toktuk, di sanggar Pumaijat desa Saibi Samukop dan kegiatan
Komunitas Suku Mentawai di desa Muntei.

VII. PENUTUP
Demikianlah laporan kegiatan Tim Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai ini di buat
sebagaimana mestinya.adapun dokumen yang terlampir dalam laporan ini adalah kegiatan yang
telah terlaksana. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu
pengembangan program Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai, kami sangat berterimakasih
atas tindakan nyata anda untuk mendukung mentawai.
Segenap keluarga besar YPBM mengucapkan terimakasih kepada Mr.Rob Henry dan Keluarga
besar Indigenous Education Foundation (IEF) yang selama ini telah banyak membantu tujuan
YPBM, kami sangat berterimakasih dan menghargai komitmen ini terlebih tujuannya adalah
demi menyelamatkan peradaban budaya pribumi khususnya di mentawai.
Kami Tim YPBM menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami
membutuhkan bantuan,masukan,ide, arahan, dukungan serta saran yang membangun dari
berbagai pihak tanpa terkecuali demi perbaikan dan kesuksesan tujuan YPBM kedepan.
Masurak bagatta. Martison siritoitet
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