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n
tiha
Pela
Metode
Bpk. Jurianto Joe, Ph.D memaparkan metode
pembelajaran APeL

Untuk Pendidikan Kabupaten Tambrauw yang Lebih baik

P

ada tanggal 4-18 September 2018, 2 kepala sekolah dan dua 12 guru
jenjang SD dan SMP dari kabupaten Tambrauw mengikuti program
pelatihan metode APeL (Anak Pelaku Pembelajaran) di SAI, Sentul, Bogor.

Peningkatan Pengetahuan
& Kemampuan Staf Pendidik

Karyawisata ke Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, Taman Mini Indonesia Indah

Program awal yang penting untuk
dilakukan adalah melatih guru SD
& SMP Tambrauw dengan metode
pembelajaran APeL. APeL adalah
metode pembelajaran aktif, sesuai
dengan Kurikulum Nasional 2013
yang menerapkan metode ilmiah
secara utuh, yaitu anak dilatih untuk
bisa mengformulasikan teori, pola
dan formula. APeL sangat tepat
untuk anak-anak Papua, membantu
mengakselerasi proses pembelajaran,
yang mana mereka umumnya sangat
tertinggal.

Karyawisata ke KIDZANIA
(Replika kota & berbagai macam profesi)
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Karyawisata ke Jakarta Aquarium
(Pusat konservasi lebih dari 600 jenis satwa laut)

Ibu Serlina Mangasik, S.Pd. (salah satu peserta
pelatihan) mengemukakan ide & gagasannya dalam
kelompok

Para peserta tekun dan semangat
mengikuti rangkaian acara yang
cukup padat seperti tes konten, klinik
konten, lokakarya, manajemen sekolah
dan kelas, Tes dan Ukur, metode
APeL yang meliputi observasi kelas
APeL, administrasi dan perangkat
pembelajaran APeL, micro teaching,
evaluasi, dialog dengan siswa
SAI, workshop, karyawisata, serta
penutupan oleh Dr. James Modouw,
M.MT., Staf Ahli Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Bidang
Hubungan Pusat dan Daerah. Dan
3 kali monitoring & evaluation ke
Tambrauw sesudah pelatihan.

Karyawisata ke International Business Machines Corporation
perusahaan perangkat keras & lunak komputer
(Perusahaan asal Amerika Serikat)

Karyawisata ke PT. Amerta Indah Otsuka
(Pabrik asal Jepang)
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Bpk. Bonefasius Remetwa, S.Ag.
Kepala Sekolah SD Inpres 09 Sausapor
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T

ampil dengan bakat dan
talenta yang dimiliki di
ajang festival internasional
tentu harapan kita bersama,
terlebih mampu tampil
di
negara-negara
pusat
pendidikan & maju. Hal
tersebut
berulang
kali
dibuktikan oleh beberapa
siswa SAI bukan hanya
angan!!

Konser dan Belajar di

Amerika Serikat
& Kanada

K

erja keras, disiplin dan ketekunan untuk
terus berlatih dan mengejar yang terbaik
berbuah manis. Bukan hanya lagi angan, tapi
mereka mampu mewujudkannya. Beberapa
siswa SAI (Marinda Rahel Mirino, Rosallea
Novalmeni Mirino, Kalista Adelani Mairering
dan Novela Turot) bergabung dengan
Indonesian Children and Youth Choir–
Cordana kembali tampil di acara Serenade
Choral Festival 2018 di Washington DC, USA
pada tgl 26 Juni 2018 dengan membawakan
beberapa lagu dan tarian daerah Indonesia.

Pementasan berlanjut ke konferensi dan festival
nasional tiap 2 tahun di Podium on The Edge:
Singing from Sea to Sea to Sea di St. John’s,
Newfoundland dan Labrador, Kanada yang
diadakan pada tanggal 3 Juli 2018.
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Bagaimana mereka mampu dan berhasil tampil
di Amerika Serikat & Kanada??

Simak ceritanya!!

Persiapannya berapa lama? Apa saja
yang dipersiapkan?
ke Amerika Serikat &
inda: Kami diinformasikan akan

Ma

Mar
ulai pada akhir bulan
irino Kanada pada bulan April dan latihan dim
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ograf dan
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al, ada latihan kore
April sampai Juni 2018. Selain vok
tih oleh langsung Ibu Aida
penambahan beberapa lagu baru dila
kami dilatih
a (PSAI) Cordona). Setiap hari Kamis
(pendiri Paduan Suara Anak Indonesi
lainnya
yang
gan
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ama
ggu, kami latihan bers
di sekolah, tapi pada hari Sabtu dan Min
ur.
di gedung PSAI Cordana, Jakarta Tim

pelatihan?
Apa suka dan duka dalam
emu teman-teman baru, belajar
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lagu baru, tambah mengerti teknik
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s dan gerakan. Dukanya, kadang tida
tarian, mengerti cara memadukan nafa
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heh
,
lupa makan karena menghafal lagu
untuk menelpon orang tua, dan suka

Amerika Serikat
Pengalaman positif apa yang kamu dapattemdi anteman?
& Kanada yang bisa dibagikan kepada
delani
Kalista eAring
ir
Ma

ada banyak orang yang
Rosa: Di Amerika Serikat & Kan
a segar, lalu lintasnya
menggunakan sepeda jadi udarany
dititipkan dan tinggal
teratur. Sewaktu di Kanada kami
sehingga kami memiliki
bersama dengan keluarga angkat,
ggunakan bahasa Inggris,
kesempatan untuk berinteraksi men
i. Untuk temen-temen
dan itu menambah kepercayaan diri kam
berbicara menggunakan
di SAI, jangan malu untuk memulai
bahasa Inggris dengan orang lain.

unjung dan tampil
Marinda: Saya bersyukur bisa berk
Kanada, karena saya
dalam konser di Amerika Serikat &
a Serikat & Kanada,
bisa belajar banyak hal. Di Amerik
rapi, orang-orang di
semua orang taat terhadap peraturan,
untuk lebih disiplin.
sana tepat waktu, ini mendidik kami
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START #8
SaTurday Art and SpoRts Tournament

S

aturday Art and Sport Turnament (START #8) merupakan kompetisi
antarsekolah dalam bidang akademik, olahraga dan seni yang
diselenggarakan setiap tahun pada bulan September sebagai ajang untuk
mempererat tali silaturahmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayan
Kabupaten Bogor. Pada tahun ini, puncak kegiatan jatuh pada hari Sabtu, 15
September 2018 yang mana diikuti oleh lebih dari 164 peserta dari jenjang SD,
SMP hingga SMA yang berasal dari daerah Bogor, Jakarta, Bandung, Yogyakarta,
Cianjur dan Bekasi.

Akademik

PRESTASI SISWA SAI
PADA KEGIATAN START #8
Olimpiade IPA Tingkat
Sekolah Dasar
Juara ke-3

Benyamin Wenda
Kelas 5, asal Tolikara

Peringkat Harapan

Ice Genongga

Kelas 6, asal Tolikara

Olahraga

Futsal Tingkat
Sekolah Dasar
Juara ke-1
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Linus Giban, Yerni Bogum, Naftali Wenda,Viktor
Julian J. K. ,Roberto Yekwam, Alvonso Kristian G. ,
Munir Wanimbo, Benyamin Wenda, Nelson Mandela.
Dari kiri atas ke kanan

Seni
Tari Tradisional
Tingkat Sekolah Dasar
Juara ke-3

Tria Tabo, Viktor Julian J. K., Waselkos A. M.,
Rani Nofe T., Resalina Kogoya.
Dari kiri ke kanan

Pangkalan Terbaik
Teknik Kreativitas Penggalang

Juara ke -1
P
ramuka SD SAI berhasil meraih
juara ke-1 pada perlombaan
Teknik Kreativitas Penggalang yang
dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 11 Agustus 2018 di
SMP Negeri 2, Kecamatan
Sukaraja,
SAI
berhasil
mengalahkan ratusan peserta
dari
belasan
pangkalan
Sekolah Dasar, Madrasah
Ibtidaiyah dan Pondok
Pesantren se-Bogor Raya.

Juara

3

Tari Tradisional
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Merangkai Erat
Kebersamaan
Perlombaan tarik tambang

Memperingati HUT KE-73
Republik Indonesia

T

idak hanya kemeriahan dan hiruk pikuk
yang mewarnai peringkatan HUT ke 73
Republik Indonesia di SAI, pengenalan akan
nilai-nilai perjuangan, sikap nasionalisme dan
kebersamaan turut dihadirkan dalam seluruh
rangkaian acara yang melibatkan semua warga
sekolah baik siswa, tenaga pendidik, pembina
asrama dan seluruh staf sekolah.

Perlombaan adu cepat duduk

Perlombaan balap karung

Pemerataan Kesempatan

dalam Meraih Masa Depan
Tes Seleksi Siswa Baru di Kabupaten Tambrauw

P

ada tanggal 6-9 Agustus 2018,
Yayasan
Alirena
bersama
dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tambrauw
mengadakan
seleksi
penerimaan
peserta didik baru jenjang SD hingga
SMP di distrik Sausapor dan Kebar.

8

Pemerintah
Daerah
(Pemda)
Kabupaten Tambrauw memberikan
beasiswa kepada anak-anak yang-

Siswa mengikuti tes seleksi

berprestasi dan lulus seleksi untuk
menempuh pendidikan di SAI, Sentul,
Bogor.

Masa Pengenalan Lingkungan
Sekolah & Asrama
Penanaman Konsep, Adaptasi
& Belajar Bersama

M

asa Pengenalan Lingkungan Sekolah &
Asrama (MPLSA) dilaksanakan dengan tujuan
untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan
lingkungan sekolah & asrama, menanamkan &
menumbuhkembangkan motivasi serta nilai-nilai
semangat belajar, mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga
sekolah lainnya.

Hari pertama, siswa diajarkan wawasan
wiyata mandala, yang berarti sekolah &
asrama adalah lingkungan atau kawasan
penyelenggaran pendidikan.

Hari ke dua, siswa belajar tentang
pembinaan mental seperti anti korupsi,
menggunakan teknologi dengan bijak,
bahaya narkoba, tata krama dan etika
lingkungan

Hari ke tiga, pengenalan kurikulum,
pramuka dan berbagai program
perlombaan.
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KITORANG PU CERITA

?

&
kedisiplinan&
T e ka d

Semua Untuk Orang tua
& Tanah Kelahiranku

N

amaku Omite Yingga berasal
dari Kabupaten Tolikara, Papua.
Aku sangat menyadari bahwa orang
tuaku sangat menyayangiku dengan
penuh kasih dan menaruh harapan
besar padaku. Harapan besar untuk
suatu hari nanti aku mampu merubah
kehidupan keluarga dan masyarakat di
daerahku supaya lebih sejahtera.
Keinginan untuk membanggakan
orang tua dan menggapai cita-citaku
terhadap tanah kelahiranku (Papua)
yang telah memberi kesempatan
bersekolah di SAI, mendorong aku
untuk selalu rajin belajar, mengunakan
waktu sebaik mungkin untuk menjadi
lebih baik.
Kadang rasa rindu ada, ingin pulang
bertemu keluarga, namun rasa rindu
itu aku isi dengan cara membaca buku
karena dengan membaca kita akan
semakin tahu banyak hal.

&

W

aktu masih di tingkat SMP,
Omite
ditempatkan
di kelas matrikulasi (kelas
penyetaraan
kompetensi).
Dia sangat rajin dan gigih
dibanding siswa lainnya
hingga membuahkan hasil,
yaitu mendapatkan nilai 80
mata pelajaran Matematika
dalam ujian nasional.
Tahun
pembelajaran
2017/2018 Omite duduk di
kelas 10 SMA, Ia semakin
rajin belajar, selepas pulang
sekolah ketika yang lain
memilih tidur di asrama
atau bermain bola di
lapangan, Omite selalu membaca
buku di perpustakan. Bahkan, ketika
ruang kelasnya terkunci, dia sampai
menangis minta dibukakan pintu
kelasnya karena besok dia ulangan.
Luar biasa sekali Nak perjuanganmu!
Kegigihanmu tidak akan pernah
mengkhianati hasilmu nantinya.

Oleh: Fenty Yunita Vianarika, S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah SMA

KITORANG PU CERITA

Perilaku Hidup Bersih

Itu Penting !!!

Kebersihan Adalah Kebiasaanku

Na maku Alvon so Kristia n
Gombo kelas 6, beras al
dari Tolika ra, Papua.

S

ebelum bersekolah di SAI,
kebiasaan-kebiasaan yang tidak
baik saat di Papua adalah setiap kali
saya pulang bermain atau membantu
orangtua, saya tidak disuruh mandi
tapi langsung makan dan tidur.
Besok paginya setelah saya bangun
pagi saya tidak mandi tapi hanya
mencuci muka dan langsung pergi ke
sekolah. Hal itu menjadi terbiasa dan
dilakukan juga oleh teman-teman
saya di Papua. Kebiasaan tersebut
membuat aroma badan menjadi
sangat menyengat.
Di sini (SAI) kami diberitahu
bagaimana menjaga kebersihan diri,
pentingnya memelihara kebersihan
barang-barang agar
tidak mudah rusak
atau tidak menjadi
sumber penyakit.

Segala sumber penyakit
datang dari kebersihan
diri yang tidak baik.

?

KABAR ASMAT

MALAM
BUDAYA
Apresiasi Nilai Luhur Budaya Asmat dalam
Kebhinnekaan Indonesia

M

emadukan budaya dalam
proses pembelajaran adalah
wujud apresiasi terhadap
nilai luhur budaya, Sekolah Unggulan
(Sekung) SMP Persiapan Negeri 3
Agats,
Asmat
menyelenggarakan
Malam Budaya pada Minggu, 30
September 2018.

Merlin Omot Kamona (siswa kelas 7),
secara khusus membawakan dongeng
yang sarat pesan moral.

Deklamasi puisi karya Arisga Yumna
Aurum Salsabila, Yedhit Trisakti
Tamma dan Fany, siswa kelas 9
Penampilan musikalitas oleh kelas 9
“Keragaman Indonesia: Aku Papua,
Aku Indonesia” dalam iringan lagu Penampilan pamungkas disuguhkan
“Indonesia Pusaka” menjadi pembuka oleh siswa kelas 8, Susana Berje,
acara Malam Budaya.
Fernando Paeruna Allo Karaeng
Paskalina
Saripo
yang
Dilanjutkan dengan siswa kelas dan
7 membawakan lagu-lagu yang mempersembahkan drama budaya
bertemakan “perubahan” di Indonesia “Beworpit – Tewerawut”, sebuah
tradisi penuturan lisan khas Asmat
Timur, khususnya Papua.
yang mengisahkan asal-usul sagu di
tanah Asmat.

Siswa kelas 7 membawakan lagu
“Suara Kemiskinan”
Penampilan drama budaya oleh kelas 7

12 Inforbes Edisi XVIII

KABAR ASMAT
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Malam

PENGHARGAAN
GURU Be An Extraordinary Teacher

Y

ayasan Alirena menggelar acara
Malam Penghargaan Guru: “Be
an Extraordinary Teacher” pada Senin,
2 Juli 2018 untuk guru jenjang SD,
SMP, SMA dan Sekolah Unggulan
Asmat di Hotel Lorin, Sentul, Bogor.

Acara ini dirancang khusus untuk
mengapresiasi semangat dan kerja
keras Bapak/Ibu Guru yang telah
berupaya untuk menghidupkan visi
Anak Bangsa yang Mencintai dan
Memiliki Daerahnya selama proses
pendidikan tahun pembelajaran 20172018.

Kegembiraan dan rasa haru menghiasi
suasana
malam
penghargaan.
Penampilan guru-guru dari masingmasing jenjang membuat suasana
malam penghargaan semakin segar,
meriah dan penuh gelak tawa.

PERAIH
PENGHARGAAN
Teruslah semangat dalam berkarya Bapak dan Ibu Guru!

Memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita
GURU TERBAIK

Ibu Nurdiana Tampubolon, Ibu Hani Hamidah,
Ibu Fenty Vianarika, Ibu Gustin Ardina Urbeta

Ibu M. Ayu Indiani D. K
KEPALA SEKOLAH TERBAIK

GURU TERKREATIF

Ibu Eka De wi Sriyani
WAKIL KEPALA SEKOLAH
TERBAIK, GURU
IMPLEMENTATOR APeL
TERBAIK & PENERIMA
PENGHARGAAN KHUSUS

Ibu June Pearl T, Ibu Ronica Sales S,
Bpk.Mardanih, Bpk. Dionisius Agung M

Ibu Hani Hamidah

GURU BERDEDIKASI

GURU
IMPLEMENTATOR APeL
TERBAIK, GURU
TERBAIK & PENERIMA
PENGHARGAAN KHUSUS

Bp k. Anwar Andrianto
PENDATANG BARU
IMPLEMENTATOR APeL
TERBAIK

Ibu N.I.E. Yulianti, Bpk. Gabriel Iwan P,
Ibu Yuliana Allo L, Bpk. Agustinus Haryanta
UNIT TERBAIK

Bp k. Endes Pasaribu
PEMBINA ASRAMA
BERDEDIKASI

SEKOLAH DASAR ANAK INDONESIA

Cegah & Lawan Difteri
Dengan Imunisasi

Lanjutan

Tetap Sehat Dengan Imunisasi

!!

P

rogram
Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia
pemberantasan
difteri memasuki tahap ke-3, SAI bekerja
sama dengan Puskesmas Babakan Madang
mengadakan imunisasi lanjutan pada Kamis,
16 Agustus 2018.

Sekilas Tentang

Sekolah Anak Indonesia
Visi
SAI
menyelenggarakan pendidikan
terintegritas untuk siswa dari
daerah dengan sistem sekolah berasrama
mulai tingkat dasar, menengah dan atas.
SAI melakukan terobosan dengan
metode pembelajaran siswa aktif APeL
(Anak Pelaku Pembelajaran) dalam
m e ny i ap k a n a n a k b a n g s a m e nj a d i
pemimpin yang menguasai bidangnya di
taraf internasional dan siap membangun
daerahnya.

Menghasilkan anak bangsa yang mencintai dan
memiliki daerahnya

Misi

Melaksanakan pembelajaran yang terpadu melalui:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jl. Werner Schwebig, Kp Legok Gaok
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Edisi
XVII Kec. Babakan Madang,
Kadumangu,
Kabupaten Bogor
Jawa Barat 16810, Indonesia

Sistem sekolah berasrama
Kegiatan belajar mengajar dengan metode
APeL (Anak Pelaku Pembelajaran)
Pembelajaran yang menekankan pada
matematika-sains-teknologi
Penyelenggaraan program ekstrakurikuler dan
kecakapan hidup yang komprehensif
Pengembangan karakter dan budi pekerti
Wawasan kebangsaan dan budaya
Telp: +6221 879 52 501
Fax: +6221 879 52 912
Email: info@sai-edu.org
Web: www.sai-edu.org

Fan page

Sekolah Anak Indonesia
@komunitasbangsa
SAI EDU

