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Pada akhir bulan Juni lalu SAI telah resmi menempati 
kampus yang baru. Kampus baru SAI ini terletak di daerah 
Bogor, mempunyai berbagai fasilitas penunjang proses 
belajar mengajar. 

Fasilitas yang ada antara lain:
Kelas dengan AC & Projector
Perpustakaan 
Exhibition hall
Lapangan Olahraga
Kantin
Taman bermain
Asrama

Kampus yang nyaman dengan lingkungan asri ini terinte-
grasi langsung dengan asrama dan didesain untuk mem-
fasilitasi proses belajar mengajar di dalam dan di luar kelas, 
memacu kreatifitas dan mendorong semangat belajar 
untuk makin berprestasi.

Selamat Datang di Kampus SAI Bogor

Sekilas Sekolah Anak Indonesia

Sekolah Anak Indonesia (SAI) menyelenggarakan 

sistem sekolah berasrama bertaraf nasional, 

dengan penekanan pada mata pelajaran Matema-

tika 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.
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Masa orientasi siswa pada tanggal 14 Juli 2014 terasa spesial 
dengan kehadiran Butet Manurung. Butet adalah salah satu pendiri 
Sokola, organisasi nir-laba yg bergerak di bidang pendidikan literasi 
dan advokasi buat komunitas-komunitas adat terpencil. Karyanya 
telah diakui luas, di-bukukan, dan dibuat �lm "Sokola Rimba" oleh 
Riri Riza & Mira Lesmana. Atas karyanya Butet dan tim Sokola telah 
menerima penghargaan bergengsi “Magsaysay Award” di Filipina 
akhir Agustus lalu.

Butet berbagi pengalamannya ketika mengajar Suku Rimba untuk 
membaca dan menulis. Metode yang diterapkannya bersifat semi  
antropologis. Pengajaran membaca, menulis, dan berhitung dilaku-
kan sambil tinggal bersama masyarakat didiknya selama beberapa 
bulan. Sistem ini dikombinasi dengan mempertimbangkan pola 
kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Para siswa SAI terlihat antu-
sias mendengar kisahnya.

Butet juga bercerita tentang program literasi di suku Asmat yang  
termasuk daerah asal  beberapa siswa SAI. Mendengar banyak 
teman dari daerah lain di Papua yang belum mengenyam pendidi-
kan seperti mereka, telah membangkitkan semangat para siswa 
untuk belajar lebih giat, dan bercita-cita membagikan ilmu kelak 
ketika sudah kembali ke daerahnya masing-masing.

Butet Manurung telah berbagi dan menanamkan semangat saling 
berbagi dan mengabdi di masyarakat yang mungkin sudah jarang 
kita temui sekarang ini.

Butet Manurung Berbagi dengan Siswa SAI



Kunjungan Ibu Aida Swenson ke SAI
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Siapakah Aida Swenson?

Ibu Aida Swenson banyak dikenal, bukan hanya karena putri Dr 
Simanjuntak, komposer lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda, 
tapi karena karya-karyanya. 

Beliau mendirikan dan membina Paduan Suara Anak dan 
Remaja, Cordana, yang telah banyak memenangkan penghar-
gaan di luar negeri, dan rajin berkeliling mulai dari Aceh sampai 
ke Papua untuk membina paduan suara dan tari daerah. 

Ibu Aida lulusan Westminster Choir College, Princeton Univer-
sity. Beliau menerima beasiswa dari World Council of Churches 
di bidang Musik Gerejawi dan Choral Conducting. 

Sebagai anggota Westminster Choir, dia pernah benyanyi di 
bawah konduktor kelas dunia seperti Zubin Mehta, Leopold 
Stokowski, Lorin Maazel, Pierre Boulex, dan Leonard Bernstein.

Dapat dikatakan, dia adalah pembina, komposer, dan konduk-
tor paduan suara anak terbaik yg dimiliki Indonesia. 

Pada tanggal 2 September 2014 lalu, ibu Aida menghadiri undangan SAI untuk 
ikut menggali dan membina bakat para siswa, khususnya di bidang paduan 
suara dan tari.

Para siswa SAI dengan kepercayaan diri tampil sebagai pembawa acara dengan 
memperkenalkan ibu Aida, menari tarian Asmat, menyanyi lagu dalam tiga 
bahasa (Indonesia, Inggris, Asmat) dan berpadu suara, Tanah Papua.

Kesan Ibu Aida pada waktu mendengar para siswa SAI menyanyi adalah "wow, 
wow, dan wow!"  Beliau mengatakan para siswa perlu mensyukuri talenta luar-
biasa yang Tuhan berikan.

Sebagai kelanjutan kunjungan ini, ibu Aida telah menyeleksi 35 siswa SAI untuk 
dilatih vokal dan paduan suara secara khusus, dan akan tampil dalam konser 
bersama paduan suara Cordana yang dipimpinnya.

Diharapkan melalui pertemuan dengan tokoh-tokoh dari berbagai bidang 
semacam ini, anak-anak akan terinspirasi berani bercita-cita tinggi, berwa-
wasan luas, dan bersemangat menjadi yg terbaik untuk memuliakan Tuhan, 
dan mengharumkan daerahnya.
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Galeri Indonesia Kaya

Pada tanggal 23, 26, 28 Mei dan 1 Juni 2014, siswa SAI-SD mengun-
jungi Galeri Indonesia Kaya di Grand Indonesia lantai 8. Di Galeri 
Indonesia Kaya siswa melihat sambil belajar aneka ragam budaya 
dan tradisi Indonesia melalui media digital. 

Setiap bulan tema daerah yang ditampilkan berbeda-beda.  Bulan 
Mei budaya daerah yang ditampilkan adalah Kalimantan. Melalui 
media digital ini siswa SAI – SD dapat belajar tentang Kalimantan 
dengan lebih interaktif dan menarik. Banyak hal yang mereka 
dapatkan di ruang edutainment budaya berbasis teknologi digital. 
Salah satunya adalah mereka dapat menyalurkan kreativitas 
bereksperimen dalam lingkup tradisi budaya nusantara. 

Siswa SAI – SD diberi dua pertanyaan dasar oleh panitia Indonesia 
Kaya. Pertanyaan pertama:  Ada berapa propinsi di Kalimantan? 
Sebutkan berikut ibu kotanya! Pertanyaan pertama berhasil 
dijawab dengan baik oleh Luther Daipin (Asmat). Pertanyaan kedua 
: Apa nama suku asli di Kalimantan? Olivia Naomi Paraibabo 
(Tambrauw) yang menjawab pertanyaan ini. Akhirnya kedua siswa 
SAI – SD mendapatkan hadiah sebuah buku cerita komik “The 
Pandawa Story”

Banyak pengalaman baru yang mereka dapat tentang budaya 
Indonesia, sekaligus mengimplementasikan materi IPS yang telah 
mereka dapatkan di kelas melalui teknologi digital.
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SAI Hadiri Peringatan Hari Anak 
Nasional di TMII

Hari Anak Nasional seharusnya jatuh pada 
tanggal 23 Juli lalu. Namun, lantaran berdeka-
tan dengan hari raya Idul Fitri, maka puncak 
perayaan Hari Anak Nasional diundur hingga 6 
Agustus 2014 dan dilangsungkan di Taman 
Mini Indonesia Indah (TMII).

Puncak acara Hari Anak Nasional 2014 yang 
mengangkat tema "Ciptakan Lingkungan Kon-
dusif untuk Perlindungan dan Tumbuh Kem-
bang Anak" itu, dihadiri oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boe-
diono serta turut hadir pula sejumlah menteri 
dan pimpinan lembaga Negara.

Sebanyak 800 anak yang hadir dalam perayaan 
Hari Anak Nasional kali ini terdiri dari pelajar 
berprestasi hingga para pelajar dari kalangan 
yatim piatu. Er�ence ikut tampil di panggung 
utama bersama siswa berprestasi lainnya.

Er�nce Wanimbo adalah siswa SAI kelas 12, dari 
Kabupaten Tolikara yang meraih medali 
perunggu dalam OSN Astronomi 2013.

Er�ence (berbaju hijau) berfoto bersama presiden dan anak berprestasi lainnyaFoto oleh KPPPA
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IRO (Indonesian Robotic Olympiad) adalah Olimpiade Robotic 
se Indonesia yang ditujukan bagi para anak sekolah tingkat 
SD-SMA yang bertujuan mengasah keterampilan anak menge-
nai program dan teknik perakitan robot.

Sebanyak 300 peserta dari berbagai daerah mengikuti Indone-
sian Robotic Olympiad    (IRO2014)  pada Sabtu 6 September 
2014 di Tzu Chi School, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Para peserta mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan 
tingkat umum berasal dari Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, 
Bali, Solo, Semarang dan Papua.

Dalam persiapan ajang IRO2014, Mikrobot sebagai penyeleng-
gara didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
khususnya dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara dibuka oleh Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Ini merupakan pengalaman pertama SAI mengikuti IRO. SAI 
diwakili oleh Demira Yikwa kelas 9A (Tolikara) dan  Mayus Fredy 
Kogoya kelas 9A (Puncak Jaya).

Walaupun Demira dan Mayus harus gugur di babak penyisihan 
namun keikut sertaan mereka dalam perlombaan ini memberi-
kan suatu pengalaman berharga yang  akan memupuk men-
talitas berkompetisi pada lomba-lomba berikutnya.

SAI Mengikuti Olimpiade Robotik Se-Indonesia
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Pada hari kemerdekaan RI ke 69 yang jatuh pada hari Minggu, siswa SAI melaku-
kan berbagai lomba di kampus.  Lomba-lomba yang diadakan antara lain makan 
kerupuk, memasukkan pen kedalam botol, membawa kelereng dengan sendok,  
dan lain-lain. Kebersamaan dan kekompakan tersirat dalam perlombaan ini.

Pada Senin keesokan harinya, upacara bendera dilangsungkan dengan penuh 
khidmat. Diikuti oleh seluruh siswa, guru dan kepala sekolah SAI.

Dirgahayu RI ke-69



Kunjungan Binus International School dan Sekolah Pelita Harapan International
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Sabtu 27 September, SAI mendapatkan kunjungan 
dari Binus International School, Sekolah Pelita Hara-
pan International Sentul City dan Lippo Cikarang. 
Total 29 siswa/i SMP/A dari ketiga sekolah tersebut 
terlibat dalam acara akhir pekan yang berlangsung 
meriah ini.

Para siswa melakukan kegiatan arts, science, media, 
dance, frisbee.

Acara ini bertujuan bertukar pengetahuan antar 
siswa, meningkatkan keakraban dan membuka 
wawasan akan hal-hal baru.

Bagi para siswa SAI sendiri kegiatan ini untuk menja-
lin persahabatan dan meningkatkan kemampuan 
bersosialisasi secara lebih luas.
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SAI Berkunjung ke KOMPAS TV
Pada tanggal 28 Agustus lalu, siswa siswi SMP dan 
SMA beserta tim guru melakukan kunjungan ke 
KOMPAS TV untuk memperluas wawasan tentang 
media massa, dan proses produksi acara televisi.

Para siswa dan guru pendamping disambut dengan 
hangat oleh team KOMPAS TV. Mereka diperkenal-
kan dengan sejarah KOMPAS TV, program-program 
siaran andalan, teknologi programming dan tayang 
digital, dan bagaimana melakukan editing program 
televisi. Para siswa juga mendapat kesempatan 
berkunjung ke studio siaran, mencoba menjadi 
'cameraman,' dan berdialog dengan sta� yang 
bertugas, termasuk para produser acara. Dialog 
tentang salah satu program unggulan, yaitu Eksplo-
rasi Indonesia berlangsung hidup dan menarik, para 
siswa belajar bukan hanya mengenal kekayaan alam 
dan budaya Nusantara, tapi juga tentang pilihan 
karir di industri media massa.

Pada kunjungan ini, para siswa SAI mendapat 
kesempatan mempertontonkan bakat Stand-up 
Comedy, dan menampilkan kelompok Vocal Group 
yang menyanyikan lagu daerah dan memperton-
tonkan tarian Asmat. Persembahan tari dan lagu ini 
mendapat sambutan meriah. Terimakasih pada 
team KOMPAS TV atas kunjungan yang berkesan ini.
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Er�nce Wanimbo, siswi kelas 12 SAI, berhasil lolos seleksi 
mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2014 tingkat 
SMA untuk bidang Astronomi. OSN 2014 yang diseleng-
garakan di Mataram, NTB awal September lalu diikuti 
oleh 845 peserta dari 33 provinsi, dan memperlombakan 
sembilan bidang studi, di antaranya Astronomi. 

OSN Astronomi sendiri diikuti oleh 90 peserta terbaik dari 
berbagai provinsi. Adalah suatu kebanggaan dan prestasi 
bahwa Er�nce berhasil mewakili provinsi Papua untuk 
bertanding di tingkat Nasional, setelah sebelumnya 
berhasil lolos seleksi di Olimpiade Sains tingkat Provinsi 
(OSP). OSP 2014 dilaksanakan serentak di 33 provinsi 
tanggal 10-12 Juni lalu, diikuti oleh sekitar 14 ribu siswa 
SMA terbaik mewakili kabupaten dan kota seluruh Indo-
nesia. 

Proses seleksi Olimpiade yang ketat dan panjang, dan 
kesempatan bertanding di ajang OSN telah memberikan 
banyak pengalaman berharga bagi siswa peserta dan tim 
guru pembimbing, serta memacu semangat segenap tim 
SAI untuk terus meningkatkan diri dan berprestasi.

OSN 2014 tingkat SMA di Mataram, NTB,
1 - 7 September

“Indahnya kebersamaan”. Itulah kesan yang didapat 
melalui kegiatan Retreat Siswa Kristen dan Katolik  
SAI dengan tema“ Laskar Kristus”. Program yang 
diadakan pada  25 Juli 2014 di Taman Wisata Mata-
hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan 
Asrama sepanjang libur Lebaran.

Sesuai temanya, para siswa  - siswa SD, SMP dan 
SMA dilebur dan dibagi menjadi beberapa kelom-
pok. Setiap kelompok diketuai oleh siswa SMA. Hal 
ini bertujuan memberikan kesempatan siswa SMA 
untuk memimpin tim dan juga melayani adik – adik 
SMP dan SD. Proses kepemimpinan ini sudah dimu-
lai 1 hari sebelum acara retreat. Para ketua kelom-
pok harus membagi tugas dan membimbing 
timnya dan khususnya dengan sabar mengajari 
dan meladeni pertanyaan – pertanyaan dari adik – 
adik SD yang tidak habis – habisnya . Banyak yang 
mengeluh pada awalnya, tetapi kemudian 
bersyukur karena akhirnya timnya bisa kompak.

Kami memulai retreat ini dengan Ibadah, setelah itu 
para siswa mendapat kesempatan untuk menikmati 
arena permainan di Taman Wisata Matahari. Salah 
satunya yang paling seru adalah bermain perahu 
karet.  Pengalaman hidup bersama alam di Papua 
membuat mereka tidak takut mencoba permainan ini. 
Bahkan  mereka berlomba satu sama lain. 

Para siswa juga mengikuti permainan – permainan,  
salah satunya adalah Cerdas Cermat Akitab (CCA). 
Mereka  yang ditugasi mengikuti  CCA belajar Alkitab 
sepanjang malam. Dan itu terbukti, hampir seluruh 
pertanyaan dapat dijawab dengan baik serta semua 
bergembira  dan bersukacita hingga akhir acara. 

Saya dan seluruh Pembina Asrama yang mengikuti 
acara ini terharu dan bersyukur melihat sukacita 
mereka dan khususnya kepemimpinan serta 
kepedulian kakak –kakak terhadap adik – adiknya.
  
Pemimpin tidak dilahirkan tetapi dibentuk. Berharap 
kegiatan  pembinaan dan kebersamaan seperti ini 
boleh menjadi proses membentuk  para pemimpin 
masa depan yang berhati melayani.(SS)

Retreat Taman Wisata Matahari


