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S e k o l a h  A n a k  I n d o n e s i a 

menyelenggarakan sistem sekolah 

berasrama bertaraf nasional, dengan 

penekanan pada mata pelajaran 

matema�ka, sains dan teknologi. SAI 

membuka kesempatan untuk siswa 

daerah mengiku� pendidikan mulai dari 

�ngkat dasar sampai menengah atas.

Menghasi lkan generasi  unggulan 
Indonesia yang mencintai dan memiliki 
daerahnya. SAI menyediakan sistem 
pembelajaran terintegrasi.

Kegiatan belajar mengajar metode APeL 

(Anak Pelaku Pembelajaran)

Rasio guru murid yang rendah (1:15)

Penekanan matema�ka – sains – teknologi

Program ekstrakurikuler life skill yang 

komprehensif

Pengembangan karakter budi peker�

Ko n t e k s  b u d aya  ya n g  b e ra ka r  d a n 

berwawasan kebangsaan

-

-

-

-

-

-

Sekilas Sekolah Anak Indonesia

Visi Sekolah Anak Indonesia

Misi Sekolah Anak Indonesia

Pada tahun ajaran 2015-2016 ini, SAI membuka kelas baru 
untuk kelas 1 SD untuk murid yang berasal dari sekitar SAI. 
Pada tahun ajaran berikutnya, SAI akan membuka kelas 1, 2 
dan 3 sekaligus.

Dalam menyambut tahun ajaran baru, diadakan pertemuan 
orang tua murid kelas 1 SD pada Selasa (14/7/15). Kepala 
Sekolah Tingkat SD Veronica Gelu membuka acara dengan 
memperkenalkan struktur SAI, pemaparan program SD kelas 
1 tahun ajaran 2015-2016, perkenalan orang tua murid dan 
sesi ramah tamah.

Para orang tua murid sangat antusias dalam mengiku� acara 
pertemuan orang tua serta memberikan tanggapan yang 
posi�f terhadap program, keramahtamahan staf dan guru, 
serta lingkungan sekolah. Harapan-harapan orang tua murid 
adalah anaknya betah, semakin maju baik dalam bidang 
akademis maupun karakter.

Kepala Sekolah SD SAI Veronica Gelu sedang memberikan pengarahan pada 
acara pertemuan orang tua SD kelas 1.

Pembukaan SD Kelas 1 

Acara makan dan foto bersama seusai presentasi dan tanya jawab.



Selamat Hari Anak Nasional 2015 dari Sekolah Anak Indonesia

14 perwakilan dari SAI ialah Devi, Devroza, Nobertus, Vence, Mikha, Lanny, 
Febby, Desi, Olivia, Emil, Ronaldo, Demira, Gunter dan Roy.

Guru dan siswa-siswi SAI ke�ka menghadiri perayaan Hari Anak Nasional di Istana Bogor, Jawa Barat.
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Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 diadakan di Istana Bogor, Jawa Barat Selasa (11/8/2015). Tema 
peringatan HAN 2015 adalah "Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak". Peringatan HAN tahun 
ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Wakil Presiden 
Mufida Jusuf Kalla, menteri-menteri Kabinet Kerja, beberapa kepala daerah, kelompok masyarakat 
pemerha� anak, perwakilan duta besar negara sahabat dan lainnya.

Sekitar 2500 anak dari seluruh provinsi di Indonesia diundang untuk mengiku� perayaan HAN, termasuk 
SAI yang mengirimkan 14 siswa. Demira Yikwa, siswa kelas 10 yang bersalaman langsung dengan 
Presiden Jokowi merasa sangat senang.

Acara diisi dengan penyerahan kacamata, penganugerahan kota layak anak dan sekolah ramah anak. Ada 
juga kuis berhadiah sepeda yang diberikan langsung Presiden Jokowi kepada anak-anak yang berhasil 
menjawab pertanyaannya.

Di penghujung acara, Presiden Jokowi berpesan berpesan agar anak-anak rajin belajar, beribadah dan 
olah raga supaya sehat. Jika acara ini diadakan lagi tahun depan, pas� SAI akan menghadiri kembali. 
Selamat Hari Anak Nasional.



Siswa-siswa SAI yang bergabung dalam paduan 
suara sangat bersemangat ke�ka diberitahukan 
bahwa mereka akan bertugas dan melayani di 
ibadah umum GKI Gading Serpong, Minggu 
(30/8/2015). Pada kesempatan ini, turut hadir 
Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara Dance 
Yulian Flassy.

Paduan Suara SAI membawakan lagu karya 
komposer terkenal Indonesia  Alfred C. 
Simanjuntak dan lagu dalam bahasa daerah 
Waropen-Serui, arransemen Agus Samori yang 
berjudul Miaware.

Paduan Suara SAI mempersembahkan pujian di ibadah umum GKI Gading Serpong, Tangerang.

Paduan Suara SAI 
di GKI Gading Serpong
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Sekda Kabupaten Tolikara sedang berdialog dengan siswa SAI.

Tim SAI bersama Sekda Kabupaten Tolikara dan Ibu.
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th15  Taipei International Choral Festival

Siswa SAI kembali mengukir prestasi dengan dipilihnya �ga anggota Paduan Suara SAI 
untuk ikut tampil di 15�� Taipei Interna�onal Choral Fes�val (TICF) pada tgl 25 Juli – 2 
Agustus 2015 di Na�onal Concert Hall, Taipei, Taiwan. Olivia Paraibabo (kelas 7), 
Rosallea Novalmeni M (kelas 6) dan Dhestella Aronggear (kelas 6) bergabung 
bersama Paduan Suara Cordana membawakan lagu-lagu dan tarian daerah di 
berbagai acara fes�val.

TICF adalah fes�val tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Taipei 
Philharmonic Founda�on di akhir bulan Juli dan diiku� oleh berbagai kelompok 
paduan suara dari berbagai negara. Sebagai bagian dari acara fes�val, ke�ga siswa SAI 
juga mengiku� kunjungan budaya ke berbagai daerah pedesaan Taiwan, dan 
pegunungan Hsinchu untuk mengenal seni dan budaya suku aborigin Atayal.

Olivia, Rosa dan Dhestella telah membuk�kan bahwa dengan kerja keras dan tekun 
berla�h, mereka bisa meraih kesempatan yang berharga. Semoga memberi 
dorongan semangat bagi siswa-siswi lain untuk berprestasi di berbagai bidang.

Foto bersama dalam acara 15�� Taipei Interna�onal Choral Fes�val (TICF), Na�onal Concert Hall, Taipei, Taiwan.

inset : Olivia Paraibabo (kelas 7), Rosallea Novalmeni M (kelas 6) dan Dhestella Aronggear (kelas 6)



Kesibukan kembali menggeliat di SAI pada awal 
tahun ajaran 2015-2016 seusai libur panjang 
kenaikan kelas. Berbagai persiapan di gedung 
sekolah maupun asrama dilakukan untuk 
menyambut kedatangan murid-murid guna 
memulai kegiatan belajar mengajar di tahun 
ajaran yang baru. Semua murid kelihatan 
bersemangat dan menyapa penuh kangen teman-
teman mereka. 

Acara penerimaan murid baru diisi dengan 
sambutan dari masing-masing kepala sekolah dan 
pembina asrama, perkenalan guru, pembagian 
ruang kelas dan kamar, penjelasan tata ter�b 
sekolah dan asrama, pembagian seragam dan alat 
tulis, beberapa permainan untuk membangun 
kebersamaan dan kerja sama.

Para siswa mengiku� permainan kerja sama �m.
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Penerimaan Murid Baru 
Tahun Ajaran 2015-2016

Salah satu guru memberikan instruksi permainan pada hari pertama sekolah.Salah seorang siswa terlihat sangat 
menikma� permainan.



Pada Kamis (3/9/15) seluruh siswa dan guru SAI mengiku� pemeriksaan ru�n kesehatan 
lengkap atau medical check-up (MCU). Satu per satu siswa dan guru menjalani rangkaian tes 
kesehatan seper� tes darah, urin dan thorax.

Bagi beberapa siswa, ini adalah pengalaman pertama mengiku� MCU, ada yang antusias, 
namun ada yang takut juga dengan jarum sun�k. Tapi melihat keberanian teman-teman 
lainnya, mereka pun menjadi lebih berani, juga bagi yang sudah menjalani pemeriksaan 
diberikan hadiah hiburan. Program MCU ini adalah bagian dari upaya kesehatan sekolah, dan 
menyiapkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani.
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Siswa-siswi dengan ter�b menunggu giliran pemeriksaan 
mata dalam kegiatan Medical Check Up.

Medical Check Up di Sekolah Anak Indonesia

Seorang siswi sedang diambil sample darahnya.

Siswa dan guru yang antusias mengiku� kegiatan MCU.



Pada Selasa (8/9/15), 25 siswa kelas 7 dan 10 siswa SD mengiku� kegiatan Crea�vity-Ac�on-Service 
(CAS) yang diselenggarakan Jakarta Intercultural School (JIS). JIS merupakan sekolah internasional yang 
siswanya mayoritas adalah warga negara asing. Kegiatan CAS diadakan di JIS Tegorong, Cilandak, 
Jakarta se�ap minggu dalam satu bulan. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkaya wawasan siswa, dan 
menjalin persahabatan antar sekolah.
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Kolaborasi Sekolah Anak Indonesia
dan Jakarta Intercultural School 

Siswa-siswi SAI melakukan kegiatan bersama dengan siswa-siswi JIS dalam berbagai kegiatan seper� sains, olahraga dan lain-lain.



Senin (14/9/15) Kelas inspirasi SAI menghadirkan tamu 
is�mewa Gian� “Gigi” Giadi, seorang koreografer tari 
klasik dan kontemporer (Indonesia-Singapura). Gigi 
bersama anggota �mnya memperkenalkan berbagai jenis 
tarian pada para siswa. Para siswa mendapat kesempatan 
menari bersama Gigi, mereka tampak sangat senang dan 
bahagia karena mendapat pengetahuan baru dari bidang 
seni tari.

Kelas inspirasi yang diselenggarakan SAI bertujuan untuk 
memberikan semangat, wawasan serta menginspirasi 
para siswa untuk memacu potensi diri mereka, sesuai 
dengan bakat dan kemauan masing-masing.
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Kelas Inspirasi bersama Gianti “Gigi” Giadi 

Para siswa bersemangat belajar menari bersama Gigi.

Salah seorang siswa berbincang singkat dengan 
salah seorang koreografer.

Siswa-siswi SAI mempertontonkan keahlian 
dalam menari.
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