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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 Juni ini. Adapun yang terlampir dalam laporan ini  adalah semua kegiatan yang 
telah teraksana dan dilakukan oleh tim yayasan pendidikan suku mentawai selama bulan Juni 
2018.

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

Pada bulan Juni 2018 Tim Yayasan Pendidikan Suku Mentawai telah melaksanakan program 
pelestarian dan pendidikan Budaya mentawai, masyarakat sangat tertarik dengan program 
ini dikarenakan selama ini budaya yang ada di mentawai sudah mulai dilupakan oleh generasi 
muda dan masyrakat dibeberapa tempat dan tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab 
Yayasan Pendidikan Suku Mentawai untuk memfasilitasi program pendidikan budaya mentawa 
di setiap sanggar yang telah dibentuk.

Tim YPSM Telah melakukan sosialisasi dan tindak lanjut program di berbagai desa seperti 
Desa katurei Dusun Tiop Kecamatan siberut Barat Daya, Desa maileppet kecamatan siberut 
selatan,Desa cimpungan kecamatan siberut Tengah, Desa Saliguma Kecamatan siberut 
Tengah dan Desa saibi kecamatan siberut Tengah. Selama sembilan ini bulan progres YPSM 
dan mentawai ecotourism dilapangan sudah mencapai 60 %. Mudah-mudahan dengan 
berjalannya kegiatan proses belajar di semua sanggar dapat memberikan kontribusi yang 
baik terhadap siswa dan masyrakat mentawai.



TUJUAN KEGIATAN YPSM

1. Tim YPSM melaksanakan Pembentukan pengurus sanggar di Desa katurei Dusun tiop 
kecamatan siberut selatan

2. Tim YPSM melaksanakan Pembentukan pengurus sanggar di Desa Cimpungan Kecamatan 
Siberut Tengah. 

3. Tim YPSM melaksanakan pembentukan pengurus sanggar di Desa Saliguma Kecamatan 
siberut tengah. 

4. Tim YPSM melaksanakan pembentukan pengurus sanggar di Desa Maileppet kecamatan 
siberut selatan 

5. Tim YPSM melaksanakan monitoring proses belajar di sanggar Pumaijat Desa saibi 
kecamatan siberut tengah.

6. Tim YPSM melaksanakan monitoring Proses belajar di sanggar Uma jaraik sikerei Desa 
muntei Kecamatan Siberut selatan.

7. Menyiapkan sistem pelayanan mentawai ecotourism secara professional.

Hasil Kegiatan YPSM

1. Nama sanggar seni Budaya “Turuk Sikerei“ Dusun Tiop Desa katurei kecamatan Siberut 
barat Daya. Jadwal Proses pembelajaran budaya akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2018.

2. Nama sanggar seni Budaya “Sithombat Uma” Desa cimpungan kecamatan siberut Tengah. 
Jadwal proses pembelajaran akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2018.

3. Sanggar di Desa Saliguma Kecamatan siberut Tengah belum terbentuk akan direncakan 
pada Bulan juli 2018.  Tim YPSM hanya memberikan penjelasan materi mengenai program 
YPSM kepada masyarakat. 

4. Nama sanggar seni budaya “Bubuakat Simalainge” Desa maileppet kecamatan siberut 
selatan. Jadwal proses pembelajaran akan dilmulai pada tanggal 9 juli 2018. 

5. Kegiatan proses pembelajaran Pumaijat Uma berjalan dengan lancar. Dokumentasi akan 
dilampirkan, Kegiatan proses belajar akan dilaksanakan pada tanggal 9 juli 2018.

6. Kegiatan proses pembelajaran di sanggar “uma jaraik sikerei” terlaksana dengan dengan 
baik dan telah dilampirkan dengan dokumentasi foto kegiatan.



A. Tindak Lanjut Pembentukan Sanggar Seni Budaya Di Dusun Tiop

Kegiatan Desa Katurei Dusun Tiop dengan tujuan menindak Lanjuti Program kegiatan 
pembentukkan sanggar dan pembentukan pengurus dan penentapan jadwal sitem pembelajran  
secara teknik teori, praktek,observasi dan konservasi.

Didusun Tiop ini telah dibentuk sanggar yang deberi nama sanggar seni budaya TURUK 
SIKEREI. Masyarakat sangat semangat dan menginginkan agar tim YPSM selalu berkoordinasi 
dengan pihak pengurus sanggar turuk sikerei.

II. KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN  

TINDAK lANJuT PROGRAM 



Peninjauan lokasi sanggar seni budaya turuk sikerei  bersama tim YPSM – YPSM team work 
with the local Tiop community to find a suitable location for the cultural art studio, Turuk 
Sikerei.

Untuk sementara sanggar seni budaya turuk sikerei melakukan proses pembelajaran di 
kantor balai pemuda desa Katurei.



Sosialisasi di kampung Tiop pada bula mei di kantor balai pemuda,  Tim YPSM melakukan 
koordinasi dan tindak lanjut program rencana pembentukan sanggar di desa katurei dusun 
Tiop. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) dan Dewan Adat serta masyarakat  dusun 
Tiop desa katurei sangat antusias dan mendukung perencanaan pembentukan sanggar seni 
budaya di dusun Tiop Desa Katurei.



B. Tindak lanjut Pembentukan sangggar seni budaya di desa Cimpungan

Kegiatan Desa Cimpungan, dengan tujuan pemaparan program YPSM dan Metode 
Pembelajaran secara teori dan latihan sekaligus penetapan kepengurusan sanggar dan 
mengenai fasilitas sanggar yang sudah terbentuk. Di desa cimpungan telah terbentuk 
sanggar seni budaya yang di beri nama sanggar seni budaya SITHOMBAT UMA.

Pembelajaran sanggar akan dilakukan pada bulan juli mendatang mengingat bulan ini adalah 
bulan libur disekolah formal, dan pembelajran sementara di sanggar sitombat uma ini 
dilakukan di kantor balai desa.

Anak-anak desa Cimpungan siberut tengah, mereka tidak lagi mengetahui budaya mentawai 
karena di desa cimpungan budaya telah terkikis, inilah yang menjadi alasan tim YPSM untuk 
membentuk sanggar seni pembelajaran budaya agar generasi tidak melupakan budaya 
tradisional Mentawai.



Pertemuan kedua Tim YPSM dengan kepala desa maileppet mengenai tindak lanjut pembentukan 
sanggar.

C. Tindak lanjut pembentukan sanggar seni budaya di desa Maileppet 

Kegiatan Desa Maileppet, dengan tujuan pembentukkan kepengurusan sanggar yang 
miliknya pemerintah Desa Maileppet namun akan ditindak lanjuti berikutnya untuk melakukan 
koordinasi antara Pihak YPSM,  Pihak Pemerintah Desa Dan Pihak Sanggar.

Pertemuan dan sosialisasi perdana dengan kepala Desa Maileppet, rencana pembentukan 
sanggar seni budaya



Pertemuan langsung dengan ketua pengurus sanggar yang telah dibentuk oleh pemerintah 
desa maileppet, ketua sanggar maileppet sangat tertarik dengan program YPSM dan mereka 
menginginkan agar YPSM menghidupkan dan menggerakkan kembali kegiatan pembelajaran 
budaya disanggar maileppet yang selama ini tidak berjalan karena tidak mengetahui teknis 
pembelajaran.

D. Pengembangan program di Desa Saliguma 

Tindak lanjut dilakukan di desa saliguma kecamatan siberut tengah dalam rangka pengenalan 
program YPSM, Tim YPSM disambut hangat oleh Kaur Pemerintah desa saliguma Mateus 
saboujiat.

Di saliguma sanggar belum di bentuk mengingat di desa saliguma ada pesta rakyat/ 
pernikahan. dengan alasan ini masyarakat belum siap untuk membentuk sanggar seni 
budaya tetapi mereka berharap agar bulan juli kedepan Tim YPSM datang ke saliguma untuk 
membentuk sanggar seni budaya di desa saliguma.



Anak-anak desa saliguma sedang menonton peresmian Kantor secretariat YPSM dan 
Video kegiatan bulanan an sanggar seni uma jaraik sikerei.

Tim menampilkan program YPSM melalui presentasi oleh divisi pendidikan budaya Manuel 
Sabolak, siswa dan masyarakat sangat tertarik dengan program yayasan pendidikan suku 
mentawai dan mereka berharap segera membentuk sanggar dan pengurus pada bulan juli 
mendatang.



Pemahaman dan pembelajaran secara teori mengenai obat-obatan tradisional mentawai, mulai 
dari penamaan, makna, dan khasiat yang terkandung dalam obat tradisional Mentawai.

Siswa sanggar seni uma jaraik sikerei memperhatikan penjelasan dari guru sanggar mengenai 
pemahaman obat-obatan secara teoritis. 

III. DOKuMENTASI KEGIATAN 

SANGGAR

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

Tim YPSM melakukan rapat koordinasi  bersama guru sanggar seni budaya uma jaraik 
sikerei mengenai kesepakatan jadwal dan system pembelajaran di sanggar.



Pembelajaran dan pemahaman melalui metode observasi dan konservasi dilapangan oleh 
guru sanggar uma jaraik sikerei agar siswa lebih mengerti dan memahami pembelajaran 
mengenai obat-obatan tradisionl Mentawai.



Pembelajaran dan pemahaman mengenai alat musik tradisional mentawai salah satunya 
yang dipelajarai yaitu lolokkiu, pembelajaran melalui metode praktek dilapangan, siswa 
sangat antusias dan bersemangat megikuti kegiatan.





Tim YPSM melakukan rapat dengan pengurus sanggar seni pumaijat uma desa saibi samukop 
mengenai teknis pembelajaran, materi dan penetapan jadwal pembelajaran budaya disanggar.

B. Perkembangan Kegiatan sanggar seni budaya pumaijat uma desa saibi samukop

Sanggar seni budaya pumaijat uma desa saibi samukop melakukan kegiatan seperti 
biasa. Mereka belajar tari turuk tradisional mentawai serta pembelajaran kerajinan tangan 
tradisional mentawai yang sala satunya dipelajari dan dipraktekkan yaitu talaktak, bebetu 
kasu dan sisip.



A. Dokumentasi penelitian obat-obatan tradisional mentawai

Tim divisi riset YPSM melakukan penelitian obat-obatan tradisional mentawai di rumah Aman 
Boroiogok, Tim riset meneliti mengenai nama obat-obatan tradisional mentawai, makna dan 
khasiat yang terkandung dalam obat-obatan tradisional mentawai. 

Tim riset langsung melakukan observasi dilapangan mengenai dedaunan obat-obatan 
Mentawai:

BAKGILIBAKLI SIKOPUK

IV. KEGIATAN RISET



ETTEP

ZINGAZINGA

IRIP

GOLOK ONO

AILEPPET

PASUKA

TALINGENGENG

KAKAINAU



KINIUSAILIUK BOLBO

A. Pembelian perlengkapan Mentawai Ecotourism

Mentawai Ecotourism has purchased equipment for our guests who are coming to visit 
Mentawai ecotourism telah membeli perlengkapan untuk para wisatawan yang akan datang 
ke Mentawai. Mentawai ecotourism telah memiliki fasilitas yang memadai dan ruangan yang 
telah didesain dengan baik sehingga menimbulkan kesan yang baik dan informatif bagi 
pengunjung local maupun mancanegara yang akan tiba ke mentawai.

V. PENGEMBANGAN PROGRAM MENTAWAI 

ECOTOuRISM



B. Sosialisasi di Kampung Rorougot

Tim YPSM melakukan perjalanan menuju rorogot dalam rangka sosialisasi di desa rorougot 
untuk meminta kesepakatan dan kerjasama antara pihak YPSM dan desa Rorougot.



Tim YPSM dan manager ecotorism bersosialisasi langsung bersama masyarakat mengenai 
kesepakatan dan kerjasama program YPSM.



VI. 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

