Mentawai – Jiwa Hutan
Film oleh Joo Peter, 52 menit, 4K
Mengenal budaya asli Mentawai; sebuah kepulauan kecil di bagian selatan Sumatera, merupakan sebuah
perjalaan ke asal mula umat manusia.
Film ini mengajak Anda terhubung dengan segenap hati dan indra Anda: melihat, merasakan, menyentuh,
dan mencium kehidupan di hutan. Tangkapan gambar sinematik yang intim pada film ini akan membawa
Anda mengalami langsung kehidupan adat di Mentawai dengan keindahan dan kerentanannya.
Tiga orang dukun (Sikerei) adalah karakter utama dalam film ini. Mereka sudah lebih dulu melakukan
kegiatan berburu meramu, bahkan sebelum tradisi menenun dan tembikar ada.
Film ini menggambarkan kehidupan sehari-hari suku asli Mentawai, kosmos spiritual mereka, dan komitmen
mereka untuk melestarikan budaya dan habitat alami mereka sendiri. Namun keadaan berubah perlahan
ketika perusahaan penebang mengancam ekosistem pulau yang rapuh.
Rekaman dan bahan arsip bersejarah yang langka pada film ini menceritakan kisah penindasan selama
puluhan tahun terhadap budaya asli Masyarakat Mentawai– dan juga tentang kekuatan mental mereka
sebagai suku terakhir yang tinggal di hutan. Aman Laulau telah menjadi pemimpin mereka dalam perjuangan
ini selama beberapa dekade, pertemuannya dengan gubernur di Sumatera menjadi titik penting sejarah
Mentawai.
Bagian akhir dari film ini mengeksplorasi konteks geopolitik dan menunjukkan generasi baru yang bergabung
dalam perjuangan untuk melestarikan lingkungan dan budaya mereka – sebagai bagian dari gerakan yang
lebih besar di Indonesia.
Proyek ini didukung oleh para peneliti terkenal, aktivis, dan Yayasan Adat.
Film ini merupakan salah satu dari rangkaian film yang direncanakan akan dipublikasikan untuk merayakan
keragaman dan kekayaan budaya asli Indonesia.

Gelei Leleo
Dukun (Sikerei) pertama yang ditemui dalam film ini
merupakan wujud asli kehidupan Orang Mentawai yang
dekat dengan alam, bebas dan membumi. Pada tiap
momen di film ini, kita dapat merasakan kehadiran
fisiknya yang penuh kekuatan, humor yang jenaka, dan
energi yang luar biasa; seorang pria yang dibesarkan di
tengah hutan dengan cara yang paling alami. Ia memiliki
pemikiran yang menyenangkan, merupakan figur
seorang ayah dan suami yang penuh kasih dan juga
penari serta penyanyi yang berbakat.
Bei Tiru
Cucu perempuan Gelei Leleo, yang menyanyi pada
salah satu bagian di film ini.
Toili Ogok,
Ia bercerita tentang kehidupan
di Uma, rumah Suku Adat
dimana semua orang dilahirkan.

.

Aman LauLau
Sikerei (dukun dan ahli obat) tua ini melatih para
Dukun Muda. Ia menyaksikan penindasan berat pada
masa-masa awal dan merupakan salah satu tokoh
pertama yang memperjuangkan hak-hak Masyarakat
Adat. Ia bercerita tentang kehidupan spiritual di
Mentawai dan mengajarkan kita tentang tanaman
obat yang tumbuh di hutan.
Aman Boroi Ogok
Dukun tua ini memberi tahu kita melalui animasi
tentang mitos penciptaan manusia dalam satu malam.
Ketika bima sakti berada di atas Uma (rumah suku)
dan bintang-bintang membentuk Ibu pertama dan
Putra pertama (dan selanjutnya menjadi Pasangan
pertama).
Setelah itu, Aman Boroi Ogok juga menceritakan
tahun-tahun penindasan.

The new Generation
Martison
Seorang aktivis muda lokal yang mengundang para filmmaker
ke kepulauan Mentawai.
Sebagai bagian dari generasi baru, ia membangun jembatan,
koneksi, jaringan, dan inisiatif lainnya. Ia merupakan
mahasiswa Jakarta dan berkontribusi dalam pengembangan
kamus Mentawai.

Aman Goddai
Putra Aman Laulau ini mencoba meneruskan tradisi
masyarakatnya sambil menghadapi kesulitan-kesulitan baru.
Setelah kembali dari perburuan ritual, ia menceritakan kepada
kami bagaimana para penebang mengancam kehidupan
mereka di hutan dan bagaimana para pemburu tidak lagi
dapat menemukan buruan. Ia telah bergabung dengan
ayahnya dalam pertempuran politik untuk melestarikan alam
dan budaya Mentawai.
.
Rob Henry
Seorang aktivis Australia yang pertama kali datang ke
Mentawai sebagai peselancar. Ia telah tinggal di hutan
dengan suku-suku asli selama lebih dari sepuluh tahun. Ia
membantu mendirikan yayasan dan berkomitmen untuk
melindungi budaya kuno mereka.

Febrianti Yanti
Seorang jurnalis investigasi suku pedalaman asli. Dia
memiliki hibah Pulitzer dan bekerja sama dengan organisasi
internasional, memantau dan melaporkan perpanjangan
konsesi penebangan yang sedang berlangsung dan
mengancam Mentawai.

BAB / Adegan
1 Intro “Mentawai
2 Intro serial “Cerita dari Indonesia”
3 Undangan ke Mentawai
4 Perkenalan karakter utama: Tiga Dukun
GELEI LELEO
5 Kehidupan di Hutan – membuat cawat dari kulit pohon
6 Memancing
7 Spiritual & keyakinan
8 Roh Buaya
9 Air – Anak-anak
10 Nama saya Gelei Leleo
11 Sagu
12 Ibu
13 Mitos Penciptaan Umat Manusia
14 Racun panah dan perlawanan
15 Film bisu 1927
16 Kemerdekaan 1949
AMAN BOROI OGOK
17 Aman Boroi Ogok berbicara tentang penyiksaan
18 1954 - awal relokasi paksa
19 Antropolog Reimar Schefold
AMAN LAULAU
19 Lebih jauh ke dalam hutan - Guru para Dukun
20 Tanaman herbal medis di hutan
21 Gerakan protes di Pusat Kekuasaan
Aman LauLau dan Charles Lindsay di Padang
GENERASI BARU
22 Belajar dari satu sama lain
23 Aktivis generasi baru
24 Seorang pemburu menghadapi deforestasi
(putra Aman Laulau berbicara)
HUTAN YANG TERANCAM
25 Deforestasi/Penggundulan Hutan
26 Ada di tangan kita
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