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KATA PENGANTAR
Puju syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa, atas berkat dan rahmatNya
sehingga tim yayasan pendidikan suku mentawai dapat menyelesaikan laporan kegiatan
pada bulan mei ini. Adapun yang terlampir dalam laporan ini adalah semua kegiatan yang
dilakukan oleh tim yayasan pendidikan suku mentawai selama bulan mei 2018. Mulai dari
kegiatan dikantor, hingga penyusunan laporan akhir bulan mei yang merupakan akhir dari
kegiatan di bulan mei 2018.
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I.

Kegiatan PENGEMBANGAN program

A.

Socialisasi di kampung Tiop

Kegiatan ini di lakukan Desa Katurei , Dusun Tiop dengan tujuan pemaparan dan pengenalan
Program yayasan yang menyangkut tentang Seni budaya setiap sanggar dalam rangka
penentuan kepengurusan sanggar serta motivasi terhadap masyarakat setempat.

B.

Memajuan program budaya Mentawai di Saibi Samukop

Bulan ini YPSM menunjuk seorang pendamping program untuk distrik Siberut Tengah, termasuk
Saibi Samukop, Saliguma dan Cimpungan. Evan, bertanggung jawab untuk memantau
kelas dan kemajuan program pendidikan budaya. Kemudian, dia mengirimkan laporan dan
dokumentasi kepada staf divisi YPSM. Kelompok-kelompok di wilayah ini sangat semangat.

II.	kegiatan riset

A.

Kegiatan di sanggar Uma Jaraik Sikerei

Staf YPSM Media menawarkan dukungan untuk mengajarkan teori di sanggar Uma Jaraik.

Setelah proses pembelajaran anak–anak belajar seni tari budaya mentawai mengenai
itcokkam teteuta sikerei.

B.

Dokumentasi kegiatan pertunjukan budaya di Bali

Tim YPSM membawa siswa dan gur program ke Bali untuk Festival Indigenous Celebration.
Dokumentasi kegiaran pertunjukan budaya mentawai dibali dengan seni tari budaya mengenai
turuk laggai mayang dan turuk laggai bilou.

Tim yayasan pendidikan suku mentawai presentase di worsop,yang dibawakan oleh pak
sekretaris ypsm dan menjelaskan kegiatan mengenai kerajinan tangan, seni tari budaya
mentawai.

Dokumentasi kegiatan pertunjukan berbagai budaya gabungan seperti dayak, selandia baru
dan mentawai.

Tim ypsm dan berbagai budaya dengan kegiatan diskusi tokoh berbagai adat masing-masing
budaya.

Dokumentasi kegiatan ypsm sedang menjelaskan pengertian tato mentawai di ubud bali dan
wisatawan atau atau peserta yang hadir meminta tim mentawai untuk membuat tato mereka
yaitu tato mentawai, kegiatan dijelaskan langsung oeleh anak mudah yang sangat semagat
untuk belajar tato mentawai dan disamping oleh pembuat tato (sipatiktik) senior.

Sipatiktik (ahli tato) Mentawai sedang mempraktekkan pembuatan tato kepada salah satu
penonton yang ada di Alma (ubud) di Bali.

Tim Yayasan Pendidikan Suku Mentawai dan komunitas adat yang lain melihat situasi di
Green school internasional, Bali

Dokumentasi tim mentawai menjelaskan pengertian dan makna tato mentawai, kepada siswasiswi dan tokoh budaya nusantara digedung gren school keunikan tato mentawai membuat
siswa di gren school dapat bertanya dan berdiskusi dengan tim dari mentawai.

Dokumentasi kegiatan ypsm di gren school tim mentawai menjelaskan situasi budaya
mentawai pada masa sekarang sudah mulai hilang dikalangan generasi muda mentawai
dan ancaman perusahaan-perusahaan yang akan masuk kementawai mengancam hak
masyarakat adat, kemudian tim yayasan menjelaskan situasi perkembangan agama dan
budaya itu sendiri.

III. laporan humas

IV.	LAPORAN Media & ict

a.

Kegiatan program di sanggar Puumaijat Uma

Jadwal latihan di sanggar pumaijat uma pada bulan mei dilakukan setiap hari sabtu. Peserta
sanggar pumaijat sangat bersemangat melaksanakan latihan, tampak dari awal latihan
hingga selesai siswa sanggar pumaijat begitu serius menjalani latihan. Pada tanggal 8
hingga 14 mei enam dari anggota sanggar pumaijat uma termasuk guru sanggar dipercaya
oleh yayasan pendidikan suku mentawai untuk mengikuti event festival di bali. Tentunya ini
menjadi semangat bagi siswa untuk latihan lebih giat lagi agar kedepan setiap event festival
bisa memberikan konstribusi bagi peredaban budaya Indonesia kushusnya di mentawai.

b.

Kegiatan program di sanggar Uma Jaraik Sikerei

Sanggar uma jaraik sikerei terletak di desa muntei kecamatan siberut selatan. Jadwal latihan
di sanggar uma jaraik sikerei ini dilakukan setiap hari sabtu, senin, dan selasa. Para siswa
sanggar uma jaraik sikerei ini dikenal dengan solidaritas yang tinggi. Mereka begitu kompak
menjalani latihan dari awal hingga akhir latihan.

c.

Sosialisasi di Tiop, desa Katurei

Pada tanggal 24 mei tim ypsm telah melakuakan implementasi di desa tiop katurei. Disana
siswa dan masyarakat sangat berantusias dan bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan
yang diarahkan oleh tim ypsm. Bagi mereka kegiatan ini adalah sesuatu yang baru dalam
lingkungan mereka karena sebelumnya mereka belum pernah menemukan kegiatan seperti
ini.walaupun mereka adalah asli orang mentawai tetapi budaya dalam diri mereka lambat
laun akan terkikis sembari perkembangangan zaman. Disinilah tim ypsm berperan penting
dalam menumbuh kembangkan kembali budaya yang luhur itu supaya tetap ada dalam diri
mereka terlebih dalam peradaban budaya Indonesia kususnya di Mentawai.

V. Mentawai ecotourism

Ini adalah bulan produktif untuk Ekowisata Mentawai, termasuk mempekerjakan dan melatih
anggota staf baru untuk membantu kegiatan sehari-hari dan mengkoordinasikan para tamu.
Mentawai Ecotourism juga terus mendesain ulang kantor sehingga ada suasana yang lebih
informatif dan lebih baik bagi tamu ketika mereka tiba.

vI.	kesimpulan dan masukan

Kegiatan kebali sangat menginpirasi dan memberikan pengalaman bagi sanggar pumaijat
uma dan tim ypsm.disana tim ypsm bisa berkolaborasi dengan berbagai budaya di indonesia.
Tim ypsm saling berbagi pengalaman dan tukar pikiran satu sama lain.
Demikian juga kegiatan lapangan seputar kegiatan ypsm, telah dilakukan realisasi dan
monitoring. Siswa dan masyarakat sangat antusias dan bersemangat mengikuti rangkaian
kegiatan yang dilakukan bersama tim ypsm, baik di sanggar uma jaraik sikerei, sanggar
malinggai uma, pumaijat uma, dan realisai di desa tiop katurei.
Demikianlah laporan bulanan pada bulan mei mei ini di buat sebagaimana mestinya. Adapun
yang terlampir dalam laporan ini adalah kegiatan apa yang sudah terjadi sebagaimana
adanya.Ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada Dewan pembina YPSM mr. Rob
Henry yang selalu memberikan dukungan dan saran yang membangun terhadap semua staf
yayasan pendidikan suku mentawai.
kami tim ypsm menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan
masukan yang membangun sangat kami harapkan dari berbagai pihak maupun pembabaca
demi kesuksesan program dan progres kegiatan seputar yayasan pendidikan suku mentawai.
Masurak bagatta.

UN TUK I N FORMASI L AGI :

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

