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

Visi & Misi

Menghasilkan generasi unggulan Indonesia yang
mencintai dan memiliki daerahnya, SAI
menyediakan sistem pembelajaran terintegrasi:
- Rasio guru murid yang rendah (�:��)
- Penekanan matematika – sains – teknologi
- Program ekskul life skill yang komprehensif
- Pengembangan karakter budi pekerti
- Konteks budaya yang berakar dan berwawasan
kebangsaan

Yayasan

ALIRENA
Diterbitkan per triwulan oleh :
Yayasan Alirena
Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A No. 9
Alam Sutera, Tangerang 15144
www.sai-edu.org

Football Coaching Clinic oleh Rully Nere di SAI
Rully Rudolf Nere (lahir di Papua, 13 Mei 1957) adalah salah satu pemain sepak
bola legendaris Indonesia. Ia pernah memperkuat tim Nasional beberapa kali
pada periode tahun 1980-an. Dalam kompetisi liga, ia memperkuat Persipura
Jayapura. Beliau termasuk dalam 22 pemain legendaris sepak bola nasional
bersama dengan Ronny Patisarani, Robby Darwis, Widodo Cahyono Putra, dll.
Pada Jumat 30 Januari 2015 lalu beliau hadir sebagai pelatih tamu bagi tim UNI
Papua-SAI untuk mengajarkan berbagai teknik seperti cara melindungi bola dari
rebutan lawan, membawa bola dengan kaki bagian luar dan dalam, dan teknikteknik dasar lainnya. Mantan pemain timnas yang juga pernah melatih Boaz dan
Darwis ini, memberikan tips dan kiat agar menjadi pemain bola professional.
Video interview dengan Rully Nere http://goo.gl/WQZVlj
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Wisuda Siswa SAI
Pada 24 Maret 2015, sebanyak 18
siswa-siswi SMP dan SMA SAI
diwisuda dengan disaksikan wakil
orang tua murid, para guru dan
siswa SMP-SMA, manajemen dan undangan
dari Yayasan Alirena.
Ke-18 siswa-siswi SMP dan SMA ini berhasil meraih predikat
memuaskan hingga istimewa.
Alexzander Wanimbo dari Lanny Jaya meraih predikat sebagai
lulusan SMP terbaik tahun ajaran 2014-2015, dan untuk
lulusan SMA terbaik tahun ajaran 2014-2015 diraih oleh
Erﬁnce Wanimbo dari Tolikara.
Acara ini merupakan wisuda perdana yang diadakan SAI,
diharapkan siswa yang lulus meneruskan karya bakti bagi
daerah dan terus meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi.
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Paduan Suara SAI di GKY Surya Utama
Paduan Suara Sekolah Anak Indonesia (SAI Choir) kembali
tampil bersama tim paduan suara PSAI - Cordana pimpinan ibu
Aida Swenson Simanjuntak dalam pelayanan ibadah masa
Advent di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surya Utama, Jakarta
Barat. Dalam kebaktian umum di hari Minggu, 8 Maret 2015
tersebut, SAI Choir diwakili oleh 14 anggotanya.

Paduan suara gabungan PSAI - SAI Choir memandu jemaat
dalam ibadah melalui rangkaian lagu-lagu indah berbahasa
Indonesia dan bahasa Inggris, di antaranya ... "Bersyukur;
Dengarlah Hai Kawan karya A. Simanjuntak; I am His Child
karya Moses Hogan; As long as I have music (versi Bahasa
Indonesia) karya Don Besig & Nancy Price." Jemaat yang
memenuhi gedung gereja menyambut dengan penuh antusias
pelayanan pujian ini. Di akhir ibadah, secara khusus Paduan
Suara Sekolah Anak Indonesia diminta mempersembahkan
ulang pujian "Dengarlah Hai Kawan" karya Alfred Simanjuntak,
yang mendapat sambutan sangat meriah.
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Pertemuan Siswa SAI dengan Gubernur DKI Jakarta
Pada hari rabu 18 Maret 2015, siswa SAI berkunjung ke Balai Kota. Mereka bertemu langsung dengan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Acara dimulai dengan nyanyian “Aku Papua” oleh
siswa SAI. Setelah perkenalan singkat dari Kepala Sekolah Anak Indonesia, Bapak Gubernur membagikan
berbagai pengalamannya dalam memimpin Belitung dan Jakarta. Siswa SAI tampak antusias dan
memberikan beberapa pertanyaan bagi sang gubernur.
Gubernur Jakarta memberikan pesan kepada para siswa, agar jangan takut untuk membela kebenaran,
walaupun banyak rintangan yang akan dihadapi. Beliau juga berpesan agar kelak apabila telah berhasil
menempuh pendidikan di kota besar agar kembali ke daerah untuk membangun dan memajukan
daerahnya.
Acara diakhiri dengan doa bersama dan pemberian cendera mata berupa lukisan kanvas karya siswi SAI,
Demira Yikwa.
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Kunjungan ke Tugu Monas dan Planetarium Jakarta
Dalam rentetan acara kunjungan ke Balaikota untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, siswa SAI juga diberi
kesempatan untuk berkunjung ke Monumen Nasional atau yang lebih dikenal sebagai Monas, dan Planetarium di Taman
Ismail Marzuki.
Monas merupakan monumen peringatan setinggi 132 meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan
perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan Monas
diprakarsai oleh presiden pertama RI, Soekarno.
Siang harinya para siswa juga berkunjung ke Planetarium. Planetarium Jakarta merupakan sarana wisata pendidikan yang
dapat menyajikan pertunjukan / peragaan simulasi perbintangan atau benda-benda langit. Para siswa diajak mengembara
di jagat raya untuk memahami konsepsi tentang alam semesta. Di tempat ini juga tersedia ruang pameran benda- benda
angkasa yang menyuguhkan berbagai foto serta keterangan lengkap dari berbagai bentuk galaksi, teori-teori pembentukan
galaksi disertai pengenalan tokoh-tokoh di balik munculnya teori tersebut.
Terima kasih kepada Pemda DKI Jakarta yang telah memfasilitasi kunjungan ini.
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Kunjungan Ke PT Arwarna Ceramic Tiles
PT Arwarna Citramulia Tbk adalah perusahaan keramik nasional
yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2001. Perusahaan ini memproduksi keramik dengan merek UNO untuk kelas
premium dan Arwarna untuk kelas menengah.
Pada 6 Maret lalu, siswa SAI melakukan kunjungan ke pabrik
mereka di Serang, Banten.
Para siswa diperlihatkan proses pembuatan keramik dan berbagai
mesin yang menunjang proses produksi keramik, mulai dari
pencampuran bahan baku untuk pembuatan keramik hingga
pengemasan dan penyimpanan dalam gudang sebelum didistribusikan.
Setelah berkeliling dan melihat proses produksi keramik, siswa SAI
dijamu makan siang oleh management PT Arwarna.
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Kunjungan SD Springﬁeld ke SAI
Hari Senin tanggal 23 Februari 2015, SD Springﬁeld International
School, dalam kegiatan Compassion Day berkunjung ke Sekolah
Anak Indonesia, Sentul.
Para siswa dibagi menjadi 10 kelompok dan terdiri dari pembauran
dari kedua sekolah. Dalam kegiatan ini, siswa berbagi pengalaman
dan permainan. Salah satu diantaranya kegiatan membuat kerajinan
origami. Origami adalah seni melipat kertas yang berasal dari
Jepang.
Setelah permainan, acara dilanjutkan dengan performance dari
masing-masing sekolah.
Acara ini telah memberikan kesempatan para siswa saling berbagi
dan menjalin persahabatan antar sekolah.
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Apa Kesan Mereka Tentang SAI
Pada tanggal 25 Februari 2015, wakil dari kantor AVI (Australian Volunteers
International), berkunjung ke Sekolah Anak Indonesia. Ikut dalam kunjungan ini
seorang mahasiswi intern tingkat Masters, Eadie dari Brisbane, Australia.
Tujuan kunjungan singkat ini ingin mengenal SAI lebih dekat. Sebagai mahasiswi
yang berasal dari Australia, Eadie sangat terkesan dengan keramahan anak-anak
SAI yang semuanya ia tuangkan dalam sebuah catatan singkat:

“Kesan pertama saya terhadap SAI adalah tempat yang hangat dan
menyenangkan. Kebun yang indah dan ruangan kelas yang rapi. Semua
siswa sangat sopan namun sedikit pemalu. Bahasa Inggris mereka cukup
bagus untuk level dasar. Saya sungguh senang dapat berkunjung kesini
dan saya pasti akan kembali lagi ke SAI”.
Eadie Hanoek, Mahasiswi dari Brisbane, Australia.

“Semoga SAI menjadi sekolah global bagi generasi pemimpin masa depan
To be global educational school for next generation leaders”.
Lee Yoo Moo, Head Coach, Goyang Hi Football Club, Korea.

“SAI is the best!”.
Wisudawan/wisudawati SAI 2014-2015 dari kabupaten Nduga.
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Kunjungan SAI ke Astra Honda Motor,
15 Februari 2015
Astra Honda Motor sebagai merek dan pabrik perakitan sepeda
motor terbesar di Indonesia membuka diri bagi kunjungan siswa
SMP-SMA SAI.
Dalam kunjungan ini, siswa-siswi SAI diajak melihat bagaimana
sebuah motor dirakit dan dihasilkan. Selain itu siswa siswi juga
diajarkan bagaimana mengendarai motor dan tertib lalu lintas
melalui simulasi yang mereka miliki.
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