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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berjudul Menjaga Keseimbangan Manusia dan Alam: 

Sejarah dan Kiprah Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Tahun 1996 

– 2016. Tahun 1996 merupakan awal terbentuknya YCMM sebagai salah satu 

LSM yang berpusat di Kota Padang. Studi ini melihat aktivitas YCMM selama 

dua dekade (1996-2016) dalam mengadvokasi dan meyuarakan hak-hak 

masyarakat Mentawai. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas 

empat tahapan. Pertama, heuristik yaitu mencari, mengenali dan mengumpulkan 

bahan-bahan sumber. Sumber yang digunakan yaitu sumber primer berupa arsip, 

wawancara dengan narasumber yang kompeten, dan koran sezaman. Kemudian 

sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan laporan penelitian. Tahapan 

kedua, kritik dengan menguji akurasi dan keabsahan sumber sejarah berdasarkan 

penganalisaan yang mendalam. Tahapan ketiga, interpretasi yaitu menetapkan 

makna dan saling keterikatan hubungan dri fakta yang diperoleh. Tahapan terakhir, 

historiografi yaitu penulisan sejarah. 

YCMM merupakan salah satu LSM yang fokus kegiatannya adalah di 

wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kegiatan YCMM 

meliputi bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan media massa. Semua 

kegiatan yang dilakukan oleh YCMM adalah untuk memberdayakan masyarakat 

yang ada di Kepulauan Mentawai. YCMM menunjukkan kepedulian terhadap 

masyarakat dan alam di Mentawai dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya. 

Misalnya kepedulian YCMM terhadap lingkungan dan alam di Mentawai, YCMM 

melakukan aksi advokasi dan pendampingan serta penyelamatan lahan yang ada 

di Kepulauan Mentawai. Menyadarkan masyarakat untuk memperjuangkan 

hak-hak mereka dan membuat masyarakat sadar untuk peduli terhadap lingkungan 

sendiri. Selain itu YCMM juga mempunyai media bernama Puailiggoubat yang 

bertujuan supaya masyarakat Mentawai mendapat informasi yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan YCMM 

telah mewarnai kehidupan masyarakat Mentawai. YCMM tidak hanya 

memberikan informasi dan pendidikan tetapi juga menyadarkan masyarakat 

Mentawai akan hak-haknya. Sehingga, masyarakat Mentawai mengerti 

ketidakadilan dalam berbagai kebijakan pemerintah dan perusahaan yang 

mengeksploitasinya alamnya. 
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