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Kami sangat berterimakasih kepada para pendukung yang telah senantiasa membantu Yayasan

Pendidikan Budaya Mentawai, kami berharap anda akan tetus melihat perkembangan kami

dimasa yang akan datang dan dalam waktu yang sama anda merasakan makna dari tindakan

nyata anda.

Laporan bulanan ini adalah semua kegiatan Kami yang telah terlaksana dari bulan Februari ini ,

seperti pengembangan program PBPL di tiap-tiap sanggar, pertemuan dengan masyarakat dan

Instansi pemerintah serta pengembangan program peluncuran kamus Mentawai dan Sastra

Lisan, akhirnya kami ingin mengajak anda untuk membaca Laporan februari ini dan semoga

bermanfaat.

MARTISON SIRITOITET,

DIVISI MEDIA & ICT

Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai
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Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai saat ini telah memil iki l ima sanggar pembelajaran

budaya yakni; sanggar Muntei, sanggar Maileppet, sanggar Saibi samukop, Komunitas Suku

Mentawai dan sanggar Puro. Ini adalah awal dimana pertumbuhan program YPBM akan selalu

berjalan. Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai berkomitmen untuk terus berusaha melakukan

evaluasi dan strategi untuk mencapai tujuan dan target kedepan_ mempertahankan budaya

Mentawai.

Akhirnya kami ingin mengajak bagi masyarakat dan para pemerhati budaya untuk terus

mendukung dan memberi saran yang membangun untuk setiap pelaksanaan Program Budaya

dan Pendidikan l ingkungan (PBPL) Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai.

I. PENDAHULUAN



A. Kegiaan sanggar Muntei

Pada bulan februari, sanggar Muntei telah menjalankan kegiatan pembelajaran seperti biasa

seperti , tari Turuk, tari Paligagara, bercerita budaya dan pembelajaran pengenalan tanaman

obat yang ada di l ingkungan di desa Muntei. Siswa sanggar sangat semangat dan antusias

mengikuti pembelajaran.

II. KEGIATAN PENGEMBANGAN PBPL



B. Kegiatan sanggar Maileppet

Pada bulan februari ini , sanggar Maileppet telah melakukan pembelajaran budaya seperti

belajar lagu daerah, belajar tarian turuk laggai, dan mendengar cerita rakyat. pembelajaran pada

bulan ini berjalan dengan baik, siswa sanggar Maileppet sangat bersemangat dan antusias

mengikuti kegiatan.



C. Kegiatan sanggar Saibi samukop

Begitu juga di sanggar Saibi Samukop pembelajaran budaya terus dilakukan. Bulan ini siswa

sanggar belajar tari turuk laggai, tari turuk Pokpok bagi perempuan, belajar secara teori tentang

tanaman obat tradisional Mentawai dan belajar kerajinan tangan. Pada bulan ini siswa sanggar

Saibi Samukop semangat menjalani latihan mulai dari pertemuan awal bulan hingga akhir

bulan.





D. Kegiatan komunitas kerajinan tangan desa Muntei

Bulan ini, komunitas kerajinan Suku Mentawai telah membuat beberapa kerajinan tangan seperti

Sisip, kalung Inu, tas dari tempurung dan bingkai miniatur. Setelah beberapa bulan berjalan

anggota komunitas kerajinan Suku Mentawai telah mengajukan beberapa usulan kepada tim

YPBM untuk membantu dalam pengadaan alat dan bahan kerajinan yang akan diambil dari

hutan serta pengusulan untuk mendatangkan seorang pelatih kerajinan tangan untuk membantu

komunitas ini.

penawaran ini direspon baik oleh tim YPBM dan saat ini kami telah mencari orang yang akan

membantu anggota komunitas kerajinan Suku Mentawai untuk kegiatan mereka. Rencana kami

kami akan menerima bapak Jonas Salemurat untuk dijadikan sebagai mentor atau pelatih

komunitas ini.



E. Pengembangan PBPL di Dusun Toktuk

Pada hari senin tanggal 25 februari 201 9 tim YPBM dan masyarakat di dusun toktuk telah

mengadakan pertemuan di gedung posyandu dusun Toktuk. adapun materi atau topik yang

dibahas dalam sosial isasi ini adalah; Pemaparan visi dan misi YPBM, sistem proses

pembelajaran budaya mentawai di tiap-tiap sanggar binaan, jadwal kegiatan dan hal penting

dibahas lainnya.



Dalam tahun ini adalah tahun yang sangat produktif bagi tim Yayasan Pendidikan Budaya

Mentawai dimana tahun ini adalah kami sedang melakukan penelitian dalam rangka peluncuran

kamus Mentawai (versi siberut), Mentawai-Indonesia dan Mentawai-Inggris. Dan juga dalam

rencana peluncuran kamus Mentawai ini bertepatan pada tahun perayaan bahasa adat

(International Year of Indigenous Language) oleh UNESCO.

Tahun ini juga Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai memil iki program peluncuran buku Sastra

Lisan Mentawai seperti cerita rakyat, mitos, legenda ,tabu, lagu daerah dan literatur.mentawai

yang perlu di jaga dan dilestarikan, saat ini tim YPBM sedang melakukan survei dan penelitan

terkait Rencana peluncuran buku sastra l isan Mentawai, survei di lakukan di desa Muntei,

Maileppet, Puro, Buttui dan Mototonan.

III. PENGEMBANGAN PROGRAM TAHUN 2019



A. Pertemuan dengan Camat dan kepala dinas Kebudayaan

Untuk mengawali semua program ini, kami telah menghubungi Camat Siberut Selatan untuk

mendapat i j in dan persetujuan untuk melakukan penelitian di berbagai desa dan tempat di

Siberut. Rencana kami sangat direspon baik oleh camat siberut selatan, dia berharap agar tim

Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai akan terus semangat dalam upaya pembangunan

budaya mentawai terlebih dalam peluncuran kamus Mentawai ini , camat sangat setuju dan

mendukung program ini.

Pada bulan ini juga ketua YPBM telah melakukan perjalanan di kota Padang bertemu dengan

kepala dinas Kebudayaan sumatera barat, ketua YPBM telah menyampaikan rencana program

ini terkait peluncuran buku sastra l isan Mentawai. Kepala dinas Kebudayaan sumatera barat

merespon dengan baik rencana ini .

IV. PERTEMUAN DENGAN INSTANSI PEMERINTAH



B. Rapat MUSRENBANG kecamatan Siberut Selatan

Ketua YPBM diundang dalam rapat MUSRENBANG kecamatan siberut selatan. Dalam rapat ini

dihadiri oleh Bupati, Muspika,Aparatur pemerintahan dan perwakilan masyarakat. Rapat ini

bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan wilayah desa dan

kabupaten. Ini adalah kesempatan besar bagi YPBM untuk mendapat dukungan dari elemen

masyarakat dan pemerintah dalam Program Budaya dan Pendidikan Budaya(PBPL).



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; pembahasan program kamus Mentawai, program Sastra Lisan,

Pengetahuan Ekologi Tradisional, situasi dan harapan tiap-tiap sanggar binaan YPBM.

V. KEGIATAN KANTOR



Pada bulan februari ini merupakan bulan yang sangat produktif bagi tim YPBM, kami memil iki

beberapa program kedepan seperti peluncuran kamus Mentawai, buku sastra l isan, penelitian

dilapangan ditambah lagi program prioritas pembelajaran PBPL di tiap-tiap sanggar. Pada

dasarnya semua program telah berjalan dengan baik, pembelajaran PBPL telah dilaksanakan

dan penelitan kamus serta sastra l isan sedang berjalan.

kami berencana pada tanggal 1 7 Maret kami akan melakukan penelitian di kampung Buttui dan

Mototonan untuk mendapat data survei terkait informasi program Sastra Lisan dan Pengetahuan

Ekologi Tradisional. walaupun saat ini kami tidak memil iki sumbar dana yang banyak tetapi kami

tetap semangat dan berusaha mencapai tujuan kami. Kami sangat berharap visi misi kami akan

tercapai.

VI. EVALUASI



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

VII. PENUTUP

UNTUK INFORMASI LEBIH : w: www.sukumentawai.org

e: contact@sukumentawai.org




