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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 pada bulan ini. 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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Pada bula ini tim Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai terus melakukan pengembangan

program budaya_ Program Pendidikan Budaya dan Lingkungan (PPBL). Tim YPBM 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 dan

melakukan koordinasi dengan sanggar Saibi Samukop, serta sanggar Dusun Buttui.

Bulan ini juga tim yayaasan terus melakukan upaya peningkatan dan pemajuan target pada

tahun ini, banyak tugas yang dilaksanakan pada bulan ini mulai dari penyusunan kata-kata

kamus, membuat kata imbuhan kamus, analisis data penelitian tanaman, dan pengimputan dan

pengumpulan data-data sastra l isan (cerita rakyat), termasuk juga kegiatan pendukung lainnya

seperti kerjasama dengan Yayasan Sinchi di Belanda yang melakukan ekspedisi Photography di

Mentawai, tremasuk juga kegiatan Festival Pesona Mentawai (FPM) Yang diadakan di

Mapadegat Sipora Utara.

I. PENDAHULUAN



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 telah mengikuti

Festival Pesona Mentawai yang akan diadakan di Tuapejat kecamatan sipora utara.

II. PENGEMBANGAN PROGRAM PPBL





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, turuk laggai dan proses mengolah tepung sagu menjadi hidangan di dalam

daun purut sagu.



c. Kegiatan sanggar Saibi samukop

Pada bulan 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 kerj inan membuat inu dan belajar tari turuk laggai.



dd .. KKeegg ii aattaann ssaannggggaarr TToottooii rraakk DDuussuunn BBuu ttttuu ii

Pada bulan juni ini , sanggar Totoirak dusun Buttui telah melakukan pembelajaran PPBL dengan

baik. Siswa sanggar di ajarkan cara membuat miniatur sampan, belajar proses membuat sagu

dari daun sagu dan belajar obat tradisional Mentawai.

ss ii sswwaa ssaannggggaarr ((ppeerreemmppuuaann )) mmeennggaammbbii ll ddaauunn ssaagguu uunn ttuukk mmeemmbbuuaatt hh ii ddaannggaann ssaagguu kkaappuurruu tt..



ssii sswwaa ssaannggggaarr bbeell aa jj aarr oobbaatt ttrraadd ii ss ii oonnaall ddaann bbeell aa jj aarr mmeemmbbuuaatt mmii nn ii aattuu rr ssaammppaann yyaanngg dd ii aa jj aarrkkaann

ooll eehh ppeell aattii hh ssaannggggaarr,, EErrmmii nn ii uuss ssaauurreeii ddaann EEmmii ll ii uuss..



Pada bulan ini, Ekowisata Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai terus melakukan peningkatan

dan pelayanan yang baik kepada para tamu yang datang melalui Ekowisata YPBM. Pada bulan

ini beberapa tamu telah datang dan melakukan perjalanan menuju pedalaman Mentawai.

Adapun tamu yang telah datang dan melakukan perjalanan ke pedalaman Mentawai adalah

Alisson dari Amerika Serikat, dia melakukan penelitian dan peninjauan tentang primata endemik

menuju Desa Siri logui dan Matotonan.

III. KEMAJUAN EKOWISATAYPBM



Bulan ini juga Steyn dan Palmer melakukan perjalanan menuju Desa Tradisional di Buttui, Steyn

berasal dari Belanda dan Palmer berasal dari Kalifornia, Eropa. Mereka melakukan perjalanan di

pedalaman bertujuan untuk melakukan program rekam suara lagu Mentawai dan Cerita rakyat

dengan masyarakat adat yang ada disana.

Bulan depan tim Ekowisata YPBM akan berencana membeli satu buah mesin sampan untuk

mempermudah kegiatan kedepan, sehingga tim Ekowisata Tidak perlu lagi meminjam atau

menyewa mesin dari orang lain. Ini adalah strategi baru yang sedang kami rancang sehingga

setiap para tamu yang datang melalui Ekowisata YPBM merasa nyaman dan puas dengan

pelayanan kami.



IV. PROGRAM PHOTOVOICE SINCHI DAN YPBM

Pada bulan ini Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai (YPBM) dan Yayasan Sinchi (Sinchi

Foundation berbasis di Amsterdam, Belanda. telah resmi berkolaborasi dalam bidang

Multimedia. Program ini bertujuan untuk memberi keterampilan fotografi dan videografi kepada

siswa sanggar budaya Mentawai untuk mendokumentasikan nilai-ni lai budaya Mentawai dan

aspek- aspek penting yang perlu dikembangkan, khususnya dalam bidang media komunikasi

visual.



Kegiatan pelatihan fotografi dan videografi ini di laksanakan pada tanggal 1 8 – 24 juni ini yang

di pimpin oleh masing masing Director organisasi, Steyn Hoogakker, Project Director Fotografi

Shinchi dan Fransiskus Yan, Director YPBM dan Martison Siritoitet, Divisi Media YPBM, sebagai

koordinator spesifik program Photo – Voice.



V. ACARA FESTIVAL PESONAMENTAWAI

Pada bulan ini, sanggar Muntei dan sanggar Saibi Samukop telah mengikuti acara Festival

Pesona Mentawai (FPM) yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Mentawai di Mapaddegat, Sipora

Utara. Banyak kegiatan dan antraksi yang diperlombakan dalam FPM seperti lomba panahan,

lomba tari turuk laggai, lomba lagu, pawai budaya, peragaan busana dan kuliner.



SSii sswwaa ssaannggggaarr DDeessaa MMuunn tteeii yyaanngg mmeenngg ii kkuu ttii FFPPMM..

SSii sswwaa ddaann ppeell aattii hh ssaannggggaarr DDeessaa SSaaii bb ii SSaammuukkoopp yyaanngg mmeenngg ii kkuu ttii FFPPMM



VI. KEGIATAN KANTOR DAN LUAR KANTOR

Pada bulan ini, tim Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai sangat sibuk baik didalam kantor dan

luar kantor. Adapun kegiatan dalam kantor yang dilakukan adalah rapat-rapat peningkatan

PPBL. Dan kegiatan luar kantor, melakukan pertemuan dengan Bupati Mentawai Yudas

Sabaggalet dan kepala Dinas Pariwisata Mentawai, Joni Anwar.

Pertemuan ini bertujuan untuk diskusi tentang program Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai,

PPBL dan program target pada tahun 201 9. Bapak bupati merespon dengan baik program

YPBM dan berharap pemerintah dan Yayasan selalu melakukan koordinasi dalam upaya

pemberdayaan masyarakat Mentawai.

DDii sskkuussii ddaann ppeerrtteemmuuaann ddeennggaann bbaappaakk BBuuppaattii ddaann kkeeppaall aa dd ii nnaass PPaarriiwwii ssaattaa

RRaappaatt kkaann ttoorr YYPPBBMM,, dd ii sskkuussii tteenn ttaanngg PPPPBBLL



Pada bulan ini tim YPBM telah melaksanakan PPBL di sanggar-sanggar binaan YPBM. Pada

dasarnya kegiatan PPBL telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian tim YPBM akan

selalu mengupayakan untuk peningkatan lebih baik.

Pada bulan ini tim yayasan Pendidikan Budaya Mentawai sangat bekerja keras dalam mencapai

target pembelajaran budaya kepada anak-anak Mentawai. Semua upaya peningkatan terus

dilakukan walaupun dengan keterbatasan sumber daya, tenaga dan batas anggaran. Namun

kami tetap semangat melakukan semua pemberdayaan ini. Namun kami tetap berharap kepada

kita semua untuk membantu, saran dan solusi kedepan demi mencapai target masa depan.

VII. EVALUASI



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

VIII.PENUTUP

UNTUK INFORMASI LEBIH : w: www.sukumentawai.org

e: contact@sukumentawai.org




