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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 mei ini tim Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai terus melakukan pengembangan
program budaya_ Program Pendidikan Budaya dan Lingkungan (PPBL). 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, dan sanggar Sipesigeugeu di desa Puro
Pada bulan mei ini Yayasan Pendidikan Buadaya Mentawai telah membentuk sanggar
pembelajaran budaya yang baru. sanggar ini berada di desa Buttui kecamatan Siberut Selatan
dan telah melaksanakan PPBL kurang lebih satu bulan.
Bulan ini juga Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai telah mendelegasikan perwakilan yayasan
untuk mengikuti acara Internasional Festival Filem di Bali. Salah satu perwakilan yayasan yang
mengikuti acara ini adalah Martison Siritoitet. Dalam acara ini dihadiri oleh 25 direktor filem dari
1 4 negara dan akan menampilkan filem kurang lebih 40 dari masing-masing direktor filem, acara
ini berlangsung pada tanggal 1 0-1 3 mei 201 9.

II. PENGEMBANGAN PROGRAM PBPL
a.
Kegiatan sanggar Muntei
Pada bulan Mei 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 melakukan
persiapan untuk mengikuti Festival Pesona Mentawai yang akan diadakan di Tuapejat
kecamatan sipora utara.

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. Pada bulan ini sanggar Mileppet telah menerima sertifikat
dari Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai atas capaian mereka dalam proses PPBL.

c.
Kegiatan sanggar Saibi samukop
Pada bulan Mei 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. Pada bulan ini sanggar Saibi telah melakukan pembelajaran
budaya seperti kerjinan membuat inu dan belajar tari turuk laggai.

d.
Pengembangan PBPL di Dusun Toktuk
Pada bulan Mei ini sanggar di dusun Toktuk telah melaksanakan PPBL dengan baik. Pada bulan
ini mereka telah belajar tentang obat tradisional Mentawai, kerajinan tangan,dan menulis poin
penting pelajaran yang disampaikan oleh guru program.

III. PEMBUKAAN SANGGAR BARU DI DUSUN BUTTUI
Pada bulan mei ini, Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai telah membentuk sanggar di dusun
Buttui kecamatan Siberut Selatan.
Sebagai sanggar baru, sanggar Buttui baru melaksanakan kegiatan pada bulan mei ini.
Disanggar Buttui ini mereka belajar tentang tarian tradisional Turuk laggai, belajar membuat
keranjang dari rotan, dan membuat miniatur sampan tradisional Mentawai (abak). Para siswa
sanggar sangat semangat dan antusias menjalani kegiatan dari awwal hingga kegiatan selesai.

IV. PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN
Pada bulan ini tim YPBM Telah melakukan penelitian kembali di dusun Matobet desa
Matotonan dan dusun Buttui desa Matotonan. Penelitian dilaksanakan kurang lebih 1 0 hari yang
dimulai pada tanggal 23-31 mei 201 9.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut adalah: melakukan penelitian
sumber daya alam di hutan yang mengikdentifikasi dalam luas tanah setiap 1 0 meter. Kegiatan
identifikasi ini dilakukan sebanyak 1 0 kali, kami juga melakukan wawancara dengan tetua
masyarakat dan para sikerei dan melakukan Fokus Group Discussion dengan tetua disana
tentang sumber daya alam hutan Mentawai.

V. ACARA INTERNASIONAL FILM FESTIVAL DI BALI
Pada bulan ini salah satu perwakilan YPBM telah mengikuti acara Internasional Indigenous Film
Festival yang diadakan di Bali. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 1 0-1 3 Mei 201 9.
Dalam acara ini sangat banyak dampak dan manfaat yang didapat oleh perwakilan YPBM. Bisa
bertemu dengan para Director film dunia, berbagi pengalaman dan bisa diskusi budaya tentang
sekolah adat.

VI. KEGIATAN KANTOR
Pada bulan ini YPBM telah melaksanakan kegiatan dengan baik. Baik itu kegiatan dalam kantor
maupun luar kantor. Evaluasi dan diskusi secara mendapat terus dilakukan untuk mencapai
tujuan dan target YPBM.

VII. EVALUASI
Evaluasi dari program YPBM pada bulan Mei ini, pada dasarnya kegiatan secara umum telah
terlaksana dengan baik. PPBL telah dilaksanakan oleh masing-masing sanggar binaan YPBM
diberbagai tempat, kegiatan penelitian dilapangan tentang identifikasi sumber daya alam telah
dilaksanakan dengan baik, begitu juga dengan penelitian bahasa Mentawai telah kami
laksanakan.
Pada bulan depan akan banyak program tambahan yang kami jalani, itu termasuk kerjasama
dengan yayasan Sinchi dari Belanda tentang program Photo-Voice yang bertujuan mengajarkan
siswa sanggar dan sekolah tentang Photografi dan Videografi.
Selanjutnya pada bulan depan juga akan ada tamu dari Amerika datang bekerjasama dengan
YPBM melalui Mentawai Ecotourism. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan lokasi
di desa Sirilogui tentang Monyet. Ini juga termasuk tentang sejarah dan cerita tentang Monyet di

VIII.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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w: www.sukumentawai.org
e: contact@sukumentawai.org

