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Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga tim yayasan pendidikan suku mentawai dapat menyelesaikan laporan kegiatan 
pada bulan Juli ini. Adapun yang terlampir dalam laporan ini adalah semua kegiatan yang 
telah teraksana yang dilakukan oleh tim yayasan pendidikan suku mentawai pada bulan Juli 
2018.

 Mulai dari kegiatan dikantor, pengembangan program dilapangan seperti tindak lanjut 
di desa Tiop kecamatan siberut barat daya, desa saibi samukop kecamatan siberut 
tengah,,Desa muntei kecamatan siberut selatan, di Desa maileppet kecamatan siberut 
selatan dan pengembangan program ekowisata mentawai serta kegiatan seputar YPSM  
hingga penyusunan laporan akhir bulan juli yang merupakan akhir dari kegiatan di bulan juli 
2018.

 
Martison
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Yayasan Pendidikan Suku Mentawai
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I. KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TINDAK 

LANJUT PROGRAM

A. Pemantapan  Pembentukan Sanggar Seni  Budaya Di Dusun Tiop Desa Katurei Kecamatan 
Siberut Barat Daya

Pembentukkan pengurus sangar:

Acara kegiatan ini adakan di balai Dusun Tiop Desa Katurei yang dilibatkan oleh aparat  seluruh 
pemerintah  Dusun Tiop  dan tim YPSM dengan tujuan pembentukkan ulang kepegurusan sanggar 
budaya Turuk Laggai Sikerei dan resmi ditetapkan oleh Tim YPSM dan masyarakat setempat.



Penetapan jadwal:

Penetapan jadwal belajar ini disepakati oleh pengurus sanggar untuk menjalankan kegiatan 
setiap hari Sabtu sore degan keterlibatan guru sanggar dan kehadiran peserta didik dari 
sekolah.

B. Pemantapan dan penentuan jadwal di sanggar Bubuakat Simalainge desa Maileppet

Pembentukkan pengurus sanggar: 

Acara kegiatan ini adakan di Kantor YPSM Dusun yang dilibatkan oleh Ketua Sanggar dan 
tim YPSM dengan tujuan pembentukkan ulang kepegurusan sanggar Pububuakat Simalainge   
dan resmi ditetapkan oleh Tim YPSM dan masyarakat setempat.



Proses pembelajaran:

Kegiatan ini dijelaskan mengenai bagaimana teknik pengajaran untuk anak sanggar dengan 
cara memberikan arahan ajar secara teori dan paraktek dan uji kemampuan peserta didik.

Penetapan jadwal:

Penetapan jadwal belajar ini disepakati oleh pengurus sanggar untuk menjalankan kegiatan 
setiap hari  Minggu  sore  degan keterlibatan guru sanggar dan kehadiran peserta didik dari 
sekolah.



Guru sanggar uma jaraik sikerei langsung membagikan buku kepada siswa.

II. DOKUMENTASI KEGIATAN  

SANGGAR

A. Perkembangan kegiatan Di Sanggar Seni Budaya Uma Jaraik Sikerei, desa Muntei

Pembagian buku kepada siswa sanggar seni Uma Jaraik Sikerei, siswa sangat semangat 
dan berterima kasih kepada tim YPSM telah memberikan mereka buku sebagai pendukung 
proses pembelajaran di sanggar.



Pembelajaran tari kreasi (Kapugettekat dan Teteuta Sikerei) oleh siswa sanggar bersama 
tim YPSM.



Pembelajaran Menggunakan Alat Musik Tradisional Mentawai (Gajeumak, Lolokkiu, Tuddukat, 
Gong Dan Sidnai).





Latihan bersama dengan mahasiswa/i UNAND Padang KKN di Desa Muntei: 

Pembelajaran turuk laggai bersama mahasiswa UNAND Padang KKN di Desa Muntei (latihan 
pertama bersama mahasiswa/i). Pembelajaran tari kreasi tradisional Mentawai, Meita 
Kapugettekat dan Teteuta Sikerei.





Latihan oleh siswa SMA dalam rangka persiapan menyambut tamu sanggar Uma Jaraik 
Sikerei dari Belgia.

Guru sanggar memberikan instruktur tarian:



Pertemuan kedua, pembelajaran tari kreasi tradisional Mentawai bersama mahasiswa 
UNAND Padang KKN di Desa Muntei (meita kapugettekat dan teteuta sikerei).



Pertunjukan kegiatan sanggar uma jaraik sikerei dalam rangka menyongsong pagelaran 
vestifal budaya HUT RI 73 agustus mendatang dihadiri oleh tamu spesial dari Irlandia, Mark.



B. Perkembangan kegiatan di sanggar seni Budaya Bubuakat Simalainge Desa Maileppet

Tim YPSM melakukan monitoring perdana di sanggar bubuakat simalainge, tim memberikan 
arahan kepada siswa agar selalu aktif dan bersemangat untuk terus berlati di sanggar.



Sebagai perdana latihan bagi sanggar Bubuakat Simalainge, tim YPSM membawa tiga (3)  
siswa sanggar dari Muntei yaitu sanggar Uma Jaraik Sikerei dengan tujuan untuk memberikan 
contoh kepada siswa sanggar Maileppet mengenai turuk laggai, penggunaan alat musik dan 
berbagi pikiran dan pengalaman satu sama lain.

Siswa sanggar Muntei memberikan arahan kepada siswa sanggar Maileppet cara 
menggunakan alat musik gajeumak.



Siswa sanggar Maileppet dan Muntei saling berdialog satu sama lain. Juga, mereka belajar 
bersama tarian turuk laggai (uliat bilou, manyang, kemud dan turuk goukgouk).



Latihan bersama dalam rangka persiapan lomba tari turuk laggai dalam rangka hari ulang 
tahun RI 73 Agustus mendatang.



Tamu dari Irlandia, Mark, memberikan arahan dan motivasi kepada siswa sanggar Pumaijat 
Uma, di desa Saibi Samukop.

C. Perkembangan Kegiatan Disanggar Seni Budaya Pumaijat Uma Desa Saibi Samukop

Tim YPSM dan tamu spesial dari Irlandia melakukan monitoring di sanggar Pumaijat, Saibi 
Samukop. Siswa dan masyarakat sangat antusias mengikuti latihan.



Mark belajar memainkan alat musik mentawai gajeumak. Kemudian, tarian Turuk Pokpok 
bagi kaum perempuan diajari langsung dari partisipasi masyarakat.



Tarian turuk laggai bagi anak sekolah dasar (turuk laggai uliat ulou dan uliat manyang).



Pembelajaran secara teori mengenai obat obatan tradisional Mentawai. Kemudian, 
pembelajaran secara praktek membuat obat besik baga/sakit perut.



Tim YPSM diundang oleh pemerintah kecamatan Siberut selatan untuk menghadiri rapat 
koordinasi dalam rangka mempersiapkan hari ulang tahun republik Indonesia ke 73.

III. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP 

PROGRAM YPSM



Tim YPSM melakukan pertemuan secara langsung kepada bapak camat kecamatan Siberut 
selatan mengenai pengusulan pagelaran budaya dalam dalam rangka memeriahkan hari 
ulang tahun republik indonesi ke 73 agustus mendatang.

Bapak Camat Siberut selatan sangat mendukung pengusulan pagelaran budaya dan 
mengarahkan agar semua tim ypsm terlibat dalam acara kepanitiaan hari ulang tahun 
republik indonesi ke 73.



Pada bulan juli ini YPSM kedatangan tamu ekowisata yang mengunjungi mentawai dan melakukan 
berbagai antraksi dan perjalanan bersama staf ekowisata mentawai yaitu August dan Filemon.

A. Kedatangan tamu dari Jerman

Tamu ekowisata YPSM Durga dan istri dari Jerman mendatang lagi di Mentawai bulan Juli.

IV. KEMAJUAN PROGRAM EKOWISATA  

MENTAWAI 



B. Kedatangan tamu dari Italia

Kedatangan tamu dari italia tiga orang Tziana, Alexandro dan Silvia.

Tamu Ekowisata melakukan prosesi membuat kabit Mentawai dikampung Rorougot dan 
mencari ikan disungai bersama bai Sikerei dengan Silviana dan Tziana.



C. Kedatangan tamu dari Irlandia

Kedatangan tamu dari Irlandia Mark, Mark, dia mau berkolaborasi projek seni dengan YPSM 
dan Ekowisata Mentawai.

Dalam projek ini, Mark melakukan syuting pembuatan kabit Mentawai bersama Amanboroi.



D. Diskusi dengan tamu Ekowisata terhadap dukungan program YPSM

Manager Ekowisata menjelaskan kepada tamu dari Irlandia tentang hubungan Ecotourism 
dengan YPSM serta penyampaian kepada tamu dengan pelayanan prima terhadap tamu 
lokal maupun mancanegara.

Tamu dari Irlandia menyampaikan programnya kepada semua staf YPSM dan memberikan 
arahan serta strategi yang baik menuju hubungan mitra yang baik.



E. Program Usaha Souvenir

Pembelian alat souvenir mentawai untuk mengisi ruangan kantor ekowisata mentawai agar 
suasana lebih interaktif dan menarik.



V. KESIMPULAN DAN MASUKAN

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.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu  pengembangan 
program Yayasan Pendidikan Suku Mentawai baik moral maupun materi demi kesuksesan 
program Yayasan Pendidikan Suku Mentawai.

Segenap keluarga besar YPSM mengucapkan  terimakasih kepada Mr.Rob Henry dan 
Keluarga besar Indigenous Education Foundation (IEF) yang selama ini telah banyak 
memberikan konstribusi terhadap YPSM baik secara moral, materi, tenaga, pikiran  bahkan 
waktu yang telah diberikan demi kesuksesan program YPSM tak lain tujuannya adalah demi 
menyelamatkan peradaban budaya pribumi mentawai.

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.

w: www.sukumentawai.org    

e: contact@sukumentawai.org

UNTUK INFORMASI LAGI:

http://www.sukumentawai.org
mailto:contact%40sukumentawai.org

