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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya
sehingga tim Yayasan Pendidikan Suku Mentawai (YPSM) dan Ekowisata Mentawai dapat
menyelesaikan laporan kegiatan pada bulan Agustus ini. Adapun yang terlampir dalam
laporan ini adalah semua kegiatan yang telah teraksana yang dilakukan oleh tim Yayasan
Pendidikan Suku Mentawai pada bulan Agustus 2018.
Pada bulan Agustus ini sesuatu yang membanggakan bagi tim YPSM telah sukses
menyelenggarakan pagelaran festival budaya dalam rangka hari ulang tahun republik
Indonesia (HUT RI ) ke 73 termasuk kegiatan mahasiswa/I Kuliah kerja nyata universitas
andalas (KKN UNAND) selama empat puluh hari di Muntei, dan aktiviatas sepuar sanggar
binaan YPSM.
Martison
Divisi MEDIA & ICT
Yayasan Pendidikan Suku Mentawai
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I.

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN KEMA-

JUAN PROGRAM
A.

PROGRAM FESTIVAL PAGELARAN BUDAYA MENTAWAI

Pada bulan Juli lalu Tim YPSM diundang oleh pemerintah kecamatan siberut selatan yaitu
bapak camat siberut selatan Hijon,S.Pd untuk menghadiri pertemuan di kantor camat dalam
rangka persiapan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ( HUT RI
) KE 73, 17 agustus 2018.
Pihak kecamatan siberut selatan meminta kepada Tim YPSM agar terlibat dalam kepanitiaan
dalam memeriahkan acara yang akan diadakan dimulai pada tanggal 31 juli sampai dengan
tanggal 17 agustus 2018.Sehubungan dengan itu Tim YPSM menyambut dan berterima
kasih kepada bapak camat siberut selatan atas dukungan dan apresiasinya dengan baik,
Tim YPSM mengajukan beberapa pagelaran perlombahan basis budaya yaitu Festival
Pagelaran Budaya Mentawai untuk memeriahkan acara memperingati hari kemerdekaan
Republik Indonesia.

Bapak camat sangat setuju dan berterima kasih kepada Tim YPSM atas inisiatif dan kerjasama
yang baik dengan pihak pemerintah kecamatan siberut selatan, adapun jenis perlombahan
yang telah diusulkan oleh tim YPSM kepada kecamatan sebagai berikut:

1.

Turuk laggai/ tari tradisional mentawai

Kategori:
a. pelajar sekolah dasar (SD)
b. pelajar (SMP, SMA/SMK, dan Umum)

2.

Busana pangurei /busana perkawinan tradisional

Kategori:
a. pelajar sekolah dasar (SD)
b. pelajar (SMP, SMA/SMK, dan Umum)

3.

Panahan tradisional

Kategori:
a. Dewasa Umum

B.

PROGRAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS ANDALAS (KKN UNAND)

Pada bulan juli hingga bulan agustus ini Mahasiswa/i dari Universitas Andalas Padang,
telah melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Muntei selama empat puluh hari
terhitung dari tanggal 1 juli hinga 8 agustus 2018.

Banyak kegiatan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Mahasiswa/i KKN UNAND
selama di berada di desa muntei,mereka memberikan penyuluhan disetiap sekolah-sekolah,
membantu masyarakat muntei baik secara moral maupun moril, ikut serta dalam kegiatan
sanggar seni uma jaraik sikerei dan masih banyak lagi kegiatan positif yang telah dilakukan
selama KKN di desa Muntei.

Usai acara di sanggar uma jaraik sikerei, tim tamu dari Belgia dan Tim KKN UNAND, anak
sanggar, serta sikerei berfoto bersama di depan pondok sanggar seni uma jaraik sikerei
sebagai symbol bahwa keakraban telah melekat dalam diri masing-masing walaupun satu
sama lain akan berpisah dikemudian hari.

II. KEMAJUAN KEGIATAN SANGGAR
A. KEGIATAN DI SANGGAR SENI BUDAYA UMA JARAIK SIKEREI DESA MUNTEI KECAMATAN
SIBERUT SELATAN
Pada bulan ini sanggar uma jaraik sikerei telah banyak melakukn kegiatan bersama
mahasiswa/i KKN UNAND belajar bersama disanggar uma jaraik sikerei seperti kegiatan
menari, kegiatan menghias diri dari bahan tradisional Mentawai (ogok), dan kegiatan
mempersiapkan kegiatan menyambut tamu dari Belgia hingga prosesi penyambutan pada
hari kedatangan para tamu.

Sanggar seni uma jaraik sikerei, latihan bersama mahasiswa/I KKN UNAND menyambut
tamu dari Belgia.

Mereka latihan bersama siswa sanggar Uma Jaraik Sikerei mulai dari anak SD, SMP dan
SMA.

B. PEKEMBANGAN KEGIATAN DI SANGGAR PUMAIJAT DESA SAIBI SAMUKOP SIBERUT
TENGAH
Pada bulan Agustus ini sanggar seni Pumaijat Saibi Samukop sibuk untuk persiapa menyambut
bapak Bupati Kepulauan Mentawai yang akan datang beserta para rombongan dari Forum
Mahasiswa Mentawai (FORMMA)

Bapak Bupati, kepala Dinas Pendidikan dan Rombongan Forum Mahasiswa Mentawai
(FORMMA) telah tiba disaibi samukop dan disambut oleh masyarakat setempat dengan
mempersembahkan tarian tradisional mentawai yaitu turuk laggai yang dibawakan oleh
siswa sanggar Pumaijat Saibi Samukop.

III. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH
Pada bulan agustus ini Tim YPSM Telah mengadakan festival pagelaran budaya Mentawai
dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun republic Indonesia ke 73. Kegiatan ini langsung
dibuka secara resmi oleh muspika dan camat Siberut Selatan.
Dalam sambutannya bapak Camat Siberut selatan berterimakasih kepada seluruh Tim YPSM
dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam acara festival ini, dia berharap kepada tim
YPSM agar kegiatan seperti ini dilakukan dan diadakan tiap tahun sebagai bentuk kerjasama
yang baik antara YPSM, muspika, dan pemerintah kecamatan Siberut Selatan.

Tim YPSM bersama muspika berbincang usai kegiatan upacara pengibaran bendera merah
putih dalam rangka ulang tahun republic indonesa ke 73, sekaligus penutupan seluruh mata
acara perlombahan dalam rangka memeriahkan kegiatan ini dengan prosesi serah terima
piala bergilir kepada pemenang juara umum .

Tim YPSM menghadiri undangan acara peresmian secretariat Kelompok Makanan Tradisional
Mentawai (KMTM) di desa puro acara ini sangat unik para ibu-ibu kelompok makanan
tradisional mentawai ini menyuguhkan makanan khas mentawai.

IV. KEGIATAN DI KANTOR
Pada bulan Agustus ini aktifitas kantor berjalan seperti biasa, demi kelancaran program
kedepan Tim YPSM kedatangan tamu dari masyarakat baik dari tokoh masyarakat, aparat
pemerintah kecamatan siberut selatan serta muspika Siberut Selatan.
Koordinasi dengan kepala UPT Dinas pendidikan dan kebudayaan, Bapak Yosep Sagari yang
sekaligus merupakan pengurus sanggar binaan YPSM sanggar Uma Jaraik Sikerei.

Koordinasi dengan muspika kecamatan siberut selatan dan ketua umum panitia hari ulang
tahun republik Indonesia. mereka mengarahkan agar Tim YPSM tetap semangat bekerja dan
selalu berkoordinasi dengan pihak muspika dan kecamatan siberut selatan dan menyampaikan
dukungan penuh dan harapan yang sangat besar kepada seluruh personil YPSM agar tetap
komitmen pada program demi kelestarian budaya mentawai kedepan.

V. KEMAJUAN PROGRAM EKOWISATA
MENTAWAI
Bulan Juli hingga bulan Agustus merupakan bulan yang produktif bagi Mentawai Ecotourism.
Banyak para pelancong wisata yang telah berkunjung kementawai seperti kedatangan tamu
dari Italia, Jerman, Irlandia dan dari Belgia (untuk melihat dokumentasi lengkap Mentawai
Ecotourism silakan beralih ke laporan update bulan Juli sebelumnya.

vI. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan Tim Yayasan Pendidikan Suku Mentawai ini di buat sebagaimana
mestinya.adapun dokumen yang terlampir dalam laporan ini adalah kegiatan yang telah
terlaksana.
segenap keluarga besar YPSM mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa/I KKN UNAND
yang telah banyak berkontribusi selama KKN di desa Muntei. banyak kegiatan yang telah
dilakukan selama di desa muntei mulai dari kegiatan sosialisasi, penyuluhan sampah,
membantu masyarkat baik secara moral maupun moril, serta membantu kegiatan di sanggar
binaan YPSM yaitu sanggar seni budaya uma jaraik sikerei.sekali lagi terima kasih.
Tak lupa juga ucapan terimakasih kami kepada Mr.Rob Henry dan Keluarga besar Indigenous
Education Foundation (IEF) yang telah senantiasa membantu kami dan telah menjadi sponsor
penyelenggaraan festifal budaya mentawai, kegiatan ini sukses besar dan kami sangat
bangga atas prestasi ini. sekali lagi terimakasih.
Kami Tim YPSM 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 YPSM kedepan.
Masurak bagatta.

UN TUK I N FORMASI L AGI :

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

