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Sekilas Sekolah Anak Indonesia
Sekolah Anak Indonesia (SAI) menyelenggarakan
sistem sekolah berasrama bertaraf nasional,
dengan penekanan pada mata pelajaran Matematika dan Sains. SAI membuka kesempatan untuk
siswa daerah mengikuti pendidikan terintegrasi
mulai dari Sekolah Dasar sampai Menengah Atas.

Visi Misi

Mencerdaskan anak bangsa, dan menyiapkan
pemimpin masa depan yang berharkat dan
mampu membangun Indonesia seutuhnya menuju
masyarakat mandiri, sejahtera, adil, dan makmur.
Misi SAI adalah mendidik dan menghasilkan
generasi unggulan yang mencintai dan memiliki
daerahnya.

Yayasan

ALIRENA
Diterbitkan per triwulan oleh :
Yayasan Alirena
Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A No. 15
Alam Sutera, Tangerang 15144
www.sai-edu.org

Training Camp (TC) kedua dan Turnamen Borneo
Malaysia (29 Sept - 6 Okt 2014)
Chorneles Emaury (Tambrauw) adalah salah satu siswa SAI yang
membawa nama harum Papua, khususnya Kabupaten Tambrauw.
Ia termasuk salah satu anak yang memiliki bakat dan hobby
bermain sepak bola. Hobbynya inilah yang mengantar Chorneles
menjadi salah satu anggota Timnas U-13.
Agar bakatnya makin terasah, Chorneles mendapat kesempatan
untuk mengikuti pelatihan pertama (TC kesatu) di Bandung, 12
Agustus 2014. Lalu dilanjutkan TC kedua di Malaysia 29 September - 6 Oktober 2014. Di Malaysia Timnas pelajar U-13 berkesempatan mengikuti turnamen Borneo dan mendapatkan juara harapan.
Ini adalah pengalaman pertama Chorneles bertanding mewakili
Indonesia diluar negeri.
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Pesta Rakyat Fisika,

Universitas Indonesia 17 Oktober 2014
Setiap tahun pada bulan Oktober, Universitas Indonesia
mengadakan Pesta Rakyat Fisika. Kegiatan PRF ini diikuti oleh
sekolah-sekolah yang berada di dalam dan di luar Jabodetabek,
tingkat SD sampai SMA.
Adapun jenis kegiatan yang ada di PRF adalah lomba-lomba dan
Science Fair. Febryola Oliva Kwarepeyau (6 SD - Asmat), Yani
Cerro Richardson (6 SD - Asmat), dan Kalista Adelani Mairering
(5 SD - Tambrauw) mereka adalah perwakilan SAI untuk mengikuti cerdas cermat PRF - UI.
Hanya dalam waktu 1 bulan secara intensif MF. Putriyani, akrab
dipanggil Bu Ani melatih mereka bertiga untuk berani tampil di
PRF cerdas cermat. Perwakilan SD - SAI lolos sampai babak
kedua - semiﬁnal. Pada babak penyisihan SD - SAI peringkat
kedua. Babak semiﬁnal peringkat ketiga.
Selain SD, SMP SAI juga turut mengikuti science fair diwakili
oleh Demira Yikwa (kelas 9A), Mayus Kogoya (Kelas 9A), Frestin
Khan Wonda (Kelas 9A), Mante Gwijangge (Kelas 9A), Alexander
Wanimbo (Kelas 9A), Emon Wakerwa (Kelas 9A). Mereka membuat roket air dengan bimbingan bapak Teguh.
Walaupun belum menjadi juara, sebagai pengalaman pertama,
banyak ilmu dan pelajaran yang mereka petik di acara ini.
Terima kasih atas perjuangan kalian termasuk Bu Ani. Semangat
dan teruslah berkarya.
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SAI-UNI PAPUA Football Club
SAI dan UNI PAPUA Football Club bekerja sama dalam menemukan dan mengasah bibit-bibit pesepakbola tangguh dari tanah Papua.
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SAI @america
Pada tanggal 26 November 2014, siswa SAI berkunjung ke @america yaitu
pusat kebudayaan Amerika yang terletak di Pasiﬁc Place, Jakarta Pusat. Kunjungan ini bertujuan mengenal budaya Amerika dan meningkatkan motivasi serta
kreatiﬁtas untuk mencapai cita-cita.
Ditempat itu siswa SAI dapat melihat kecanggihan teknologi termasuk google
map dalam layar raksasa, teknologi cetak 3D, teknologi komunikasi interaktif,
dll.
Siswa juga menonton ﬁlm dokumenter “Inocente”, sebuah ﬁlm dokumenter
singkat tentang perjuangan seorang remaja putri imigran untuk menjadi seniman pelukis.
Setelah melihat ﬁlm tersebut para siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan cita-citanya berikut hambatan dan bagaimana usaha untuk mengatasi dan
meraih cita-cita tersebut.
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Hari Untuk Guru,
6 Desember 2014, TMII
Dalam rangka Hari Guru
Nasional, 1.000 guru asal Jabodetabek merayakan Hari Untuk
Guru (HUG) yang diadakan di
Taman Mini Indonesia Indah
(TMII), Sabtu 6 desember 2014.
Acara ini dihadiri oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan.
Para guru dan siswa SAI turut menghadiri acara ini, siswa SAI
yang terdiri dari 14 orang diminta turut memeriahkan HUG
dengan pertunjukan tarian khas Papua dan memberikan
tarian penyambutan bagi bapak menteri Anies Baswedan
dan rombongan. Mereka juga turut mendampingi bapak
menteri dalam peluncuran Kartu Hanya Untuk Guru (HUG)
serta website www.hanyauntukguru.com sebagai langkah
memuliakan guru.
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Mini Konser SAI Menyambut Natal
Hari minggu 14 desember 2014, Paduan
Suara SAI diundang
menyanyi
dalam
mini konser menyambut natal 2014 di
A
Life
Building
Greenville, Jakarta.
Dalam mini konser ini siswa
S A I
yang tergabung dalam SAI Choir
berkolaborasi dengan PSAI (Paduan Suara Anak Indonesia)
Cordana dibawah bimbingan ibu Aida Swenson membawakan 5 lagu salah satu diantaranya lagu " Manseren
Nanggi Ryama be Aya " dari Papua yang bercerita tentang
penyembahan manusia dan alam semesta kepada Sang
Pencipta.
Penonton yang mayoritas terdiri dari anak-anak beserta
orang tuanya memberikan sambutan yang meriah.
Di akhir konser, Ibu Aida bercerita kesannya membimbing
SAI Choir selama 3 bulan terakhir ini. Siswa SAI dianggap
mengalami kemajuan yang pesat dalam hal teknik vokal,
banyak diantara anak-anak yang bahkan belum pernah
tampil menyanyi di muka umum namun dalam penampilan perdana kali ini memperlihatkan kepercayaan diri yang
tinggi. “Pada dasarnya anak Papua sudah memiliki darah
seni dalam diri mereka, hanya perlu dilatih lagi agar lebih
maksimal”, tuturnya.
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Perayaan Natal Bersama
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Rekreasi ke Pantai Anyer
Pada 17 desember lalu rombongan siswa SAI yang berjumlah sekitar 130 orang beserta guru berlibur ke pantai Pasir
Putih Sirih, Anyer.
Berbagai permainan dilakukan di tepi pantai antara lain
voli, sepak bola, tarik tambang. Semua siswa terlihat antusias dan bergembira mengikuti perlombaan ini. Setelah
permainan selesai baru para siswa diberikan acara bebas
untuk berenang dan bermain pasir hingga hari beranjak
sore dan mereka bersiap untuk perjalanan pulang.
Semua terlihat menikmati hari tersebut dengan penuh
keceriaan, kebersamaan terjalin makin erat antara para
siswa dan guru. Tugas dan tanggung jawab sebagai panitia
dan ketua regu mereka jalani dengan baik.
Waktu kebersamaan seperti ini sangat indah dan meninggalkan kesan yang mendalam.

