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Merangkai IMAJINASI,
Membangun MASA DEPAN
Realitas dunia pendidikan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) khususnya
di Papua masih jauh tertinggal, pembangunan infrastruktur seharusnya diimbangi
dengan peningkatan kualitas pendidikan & kehidupan masyarakatnnya.

Melalui

terobosan pendidikan kontekstual
berbasis budaya yang diterapkan SAI, pendidikan

menghadirkan kemerdekaan imajinasi sebagai
langkah awal membangun masa depan.
Ilmu pengetahuan mampu dipahami secara
mudah dan utuh, karena pembelajaran dilakukan
di dalam ruang kehidupan yang mereka kenal,
yaitu budaya. Menghantarkan siswa & masyarakat
pada penyelesaian mendasar masalah nyata yang
terjadi di Papua.

Anak-anak harus dipersiapkan mampu
bersaing dalam era globalisasi dengan tetap
berakar pada identitas budaya. Saya
berharap sekolah-sekolah di Papua
khususnya di Nduga menerapkan
sistem pembelajaran seperti
di SAI dengan pendidikan
kontekstual berbasis budaya.
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Luiz Madai
Pokja Adat (Majelis Rakyat Papua)

Budaya,

11 s/d 15 -10-2019

Sebagai Media Pembelajaran
Menuju Globalisasi

P

enyelenggaraan Pekan Budaya bertujuan memberikan pemahaman tentang
nilai dan proses budaya. Menghadirkan budaya sebagai media pendidikan
menuju akselerasi kemampuan & kualitas peserta didik dalam konteks globalisasi.
Acara bertema "#SuaraMasaDepanPapua" tersebut di isi dengan berbagai kegiatan
di antaranya; Pengkajian Budaya Papua & Modernisasi, Teater Cerita Rakyat,
Pameran Karya Seni, Pertunjukan Tari Tradisional dan Kuliner Tradisional.

Membekali
Pemimpin Muda

18-10-2019

Dengan ilmu Pengetahuan & Pengalaman
SAI mendidik setiap siswa untuk tumbuh dan berkembang, baik dari sisi akademis,
karakter maupun kemapanan dalam pengalaman.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2019,
merupakan salah satu kegiatan yang dirancang
& dikelola oleh siswa secara mandiri melalui
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Pemuda Penggerak Jaman menjadi tema
dalam kegiatan ini, karena sejatinya perubahan
dibangun oleh kesadaran sikap, pengetahuan
ilmu dan keberanian generasi muda untuk
mengambil peran sebagai motor penggerak
perubahan masa depan Papua.
Siswa tumbuh dengan ilmu & pengalaman,
memiliki kecerdasan serta kemapanan sikap.
Mampu berpikir kritis merealisasikan ide/
gagasan, mandiri & berani mengambil
tanggung jawab sebagai wujud mencintai &
memiliki daerahnya.

Banyak pengalaman yang saya dapatkan dalam
kepengurusan OSIS ini, kita dilatih memiliki jiwa
kepemimpinan, rasa tanggung jawab, menghormati
pendapat atau kritik orang lain, belajar merumuskan
ide & merealisasikannya.

Devroza M. Titit
Bidang Humas OSIS (siswi kelas 9)
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14-10-2019

Membangun Karakter,
Melalui Identitas Budaya

P

endidikan karakter mempersiapkan siswa-siswi
memiliki kematangan sikap & emosionalitas
berlandaskan pada nilai-nilai keimanan yang
dianutnya serta budaya sesuai dengan identitas & jati
diri di mana mereka berasal.
Seluruh siswa di unit SMP belajar & memahami
bahasa dan sastra sebagai identitas budaya melalui
studi wisata ke Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan
Sastra, Pusat Pengembangan Strategi & Diplomasi
Kebahasaan Kemendikbud, Bogor, Jawa Barat.

Lab. Kebinekaan Bahasa & Sastra

Papua memiliki jumlah bahasa daerah paling banyak dibandingkan daerah lain di
Indonesia. Datang & belajar di sini, mengenal bahasa daerah dengan keunikannya
,masing-masing semakain memperkaya wawasan saya terhadap keberagaman budaya
yang merupakan jati diri & identisan yang harus dilestarikan.
Ursula K. S. Yewen

Siswi kelas 9

07-11-2019

Menumbuhkan

Kreativitas & Inovasi
Studi Wisata ke D'kandang Amazing Farm, Depok

Peternakan unggas (bebek, ayam)

Studi wisata ke D'kandang Amazing Farm
yang di selenggarakan unit SD bertujuan untuk
menumbuhkan kreativitas dan inovasi para siswa di
bidang pertanian & peternakan.
Proses pembelajaran wisata edukasi tersebut,
menghadirkan materi belajar dan pengalaman
sesuai kebiasaan tradisi masyarakat di Papua dalam
pemenuhan kebutuhan hidup yakni bertani &
berternak.
Para siswa diajak untuk belajar, mengamati &
memahami proses pertanian sayur mayur (wortel,
bayam, cabe dan lain lain), mulai dari cara menanam
yang benar, pemeliharaan hingga menghasilkan
panen. Di bidang peternakan, siswa belajar proses
budidaya unggas, ayam petelur dan lain lain.

Pertanian sayur mayur

Siswa mampu berimajinasi & dirangsang
untuk berinovasi melalui pemahaman
secara langsung proses menanam dan
memelihara berbagai tanaman pertanian
serta budidaya hewan ternak.

Siswi kelas 6
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Ester Liwiya

Mengolah hasil peternakan & pertanian
menjadi makanan siap makan.

Memeliharan ayam, bebek dan lain-kain. Bagaimana pemberian pakan
yang baik & menjaga kesehatan agar ternaknya tidak sakit. Saya juga
mengamati & belajar langsung cara menanam sayuran. Ternyata kotoran
sapi bisa dijadikan pupuk untuk pertanian kita.

Oktober 2019

Peringatan Bulan Bahasa 2019,

Mengembangkan Kemandirian
melalui Budaya Literasi
Membaca

M

embudayakan kebiasaan siswa-siswi
untuk berliterasi merupakan tujuan
dari peringatan Bulan Bahasa 2019.
Budaya literasi yang diselenggarakan unit SD
SAI yakni kegiatan pojok bahasa & literasi
angka dimana setiap siswa dalam 1 hari
diwajibkan untuk membaca 1 judul buku.
Menulis

Kebiasaan tersebut akan menumbuhkan
kemampuan nalar berpikir & kemandirian
siswa
sebagai
modal
mengambil
keputusan dan bertindak dalam berbagai
bidang kehidupan untuk menyelesaikan
permasalahan nyata yang terjadi sehari hari
(kontekstual).
Berbicara & Mendengar

Asik & menyenangkan, membiasakan
diri untuk banyak membaca membuat
kita jadi tau banyak hal. Kalo baca
buku cerita, jadi bisa membayangkan
& tau mana yang baik atau tidak. Kami
belajar matematika sambil bermain
macam-macam permainan,
jadi tidak bosan & mudah
dipahami, menghitung luas
& keliling menggunakan bentuk
yang kami buat sendiri.
Siswi kelas 6

Anjela R. Baru

Nalar dengan Matematika
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Kekayaan Budaya
Sebagai Modal Membangun Bangsa

G. Kirana Paramita
Siswi kelas 5

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia
menjadi sebuah kekayaan & potensi bagi bangsa
untuk dapat peningkatan daya saing dalam
konteks globalisasi.
Pendidikan berbasis budaya yang diselenggarakan
SAI menghadirkan kesempatan bagi siswa untuk
mudah memahami materi pembelajaran
dan
menterjemahkannya
dalam
kehidupan sehari-hari.
Beragam latar belakang
budaya yang ada di
SAI, mereka berasal
dari Batak, Toraja,
Tionghoa, Jawa,
Sunda, Nusa
Te n g g a r a
Timur
&
Maluku semakin
memperkaya pola
pembelajaran, ide &
cara padang dalam
menghasikan
sebuah inovasi.

Saya berasal dari Jawa Tengah,
baru pertama kali punya teman
dari banyak daerah, apalagi
dari Papua, saya senang sekali.
Kami belajar bersama mengolah
petatas (ubi) menjadi berbagai
makanan khas dari daerah kami
masing-masing.

M. Angeline Sinaga
Siswi kelas 5

Saya berasal dari Medan (Batak),
teman-teman & kakak dari Papua
semuanya baik-baik. Belajarnya
menyenangkan (di kelas & di
luar ruangan), kami juga pergi
ke pasar, belajar & mencari tahu
bagaimana kehidupan di pasar &
cara mereka berjualan.

We Want TOEFL

Mengejar Masa Depan di Universitas Terbaik
Pendidikan abad ke-21 harus membekali
siswa memiliki daya saing unggul.
Penguasaan bahasa asing seperti Bahasa
Inggris menjadi sangat penting karena
membuka kesempatan siswa untuk mampu
berkompetisi dan mewujudkan citacita mengejar masa depan, menempuh
pendidikan di universitas terbaik.
Siswa-siswi
dari jenjang Sekolah
Menengah Atas di Sekolah Anak Indonesia
yang telah lulus seleksi peminatan dan
kemampuan dasar berbahasa Inggris,
secara khusus diberikan kelas pembelajaran
& pengembangan untuk menguasai bahasa
Inggris dengan memakai metode TOEFL
(Test Of English as a Foreign Language).
Kelas TOEFL juga melibatkan mitra
pendidik dari luar sekolah.

TOEFL, stands for Test of English as a Foreign Language, is a
required test to be accepted in universities overseas, even in some
universities in Indonesia. Since I participate in the TOEFL class
provided by the school, my English has improved quite significantly,
my reading skill, my writing skill, and my listening skill.
In my opinion, TOEFL is very important for me. I want to be
accepted into my favorite campus, for that I need to study TOEFL
harder. TOEFL is one of the requirements that I have to pass.
Siswi kelas 10

Rosallea N. Mirino

Berbagi KASIH & Semangat
Kau Sahabatku, Kau Saudaraku
Amsal 17:17 “Seorang sahabat menaruh kasih setiap
waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.”
SAI menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal 2019
bersama anak-anak panti asuhan dengan tema “Kau
Sahabatku, Kau Saudaraku” di panti asuhan Candra
Naya-Bogor.
Membangun dan membina jalinan persahabatan bersama
anak-anak di panti asuhan Candra Naya merupakan
salah satu wujud kasih, kepedulian & empati siswa-siswi
SAI terhadap sesama & lingkungan. Mampu menjadi
sahabat/saudara untuk semua orang, saling berbagi kasih
& semangat dalam keadaan sukar ataupun senang, tanpa
memandang latar belakang & perbedaan diantara satu
dengan lainnya.

Menjalin tali persaudaraan & berbagi kasih Natal
bersama mereaka, membuat saya semakin semangat
mengajar cita-cita saya, apapun kesulitan yang kita
hadapi jangan pernah putus asa apalagi menyerah.
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Siswa kelas 8

Yakop Weya

# Suara Masa Depan Asmat

Gerakan Seni Budaya
untuk Melestarikan Lingkungan dalam Globalisasi
#SuaraMasaDepanAsmat merupakan imajinasi siswa/i

SMPN3 Agats untuk masa depan. Sebuah gerakan yang
mengajak seluruh anak-anak di daerah Asmat untuk
berani berimajinasi & menyuarakan impian masa depan.
Kegiatan ini mendapat perhatian yang luar biasa dari
segenap masyarakat, tokoh adat & agama serta instansi
pemerintah (dinas pendidikan & kesehatan) yang turut
datang & memberikan apresiasi.
Siswa/i SMPN3 Agats menampilkan drama musikal,
menceritakan imajinasi mereka tentang masa depan
Asmat yang bergerak maju menjadi masyarakat & kota
modern, tarian Pangkur Sagu & Tanam Sagu sebagai
bagian dari imajinasi kemandirian & upaya pelestarian
lingkungan.
Perwakilan siswa dari sejumlah sekolah & komunitas di
Asmat turut berpartisipasi, di antaranya SMAN1 Agats,
SMP Yan Smit & sanggar Pocowor dengan menampilkan
tarian modern dan tradisional.

Sekolah di Asmat umumnya hanya fokus membuat anak tertib di sekolah tetapi
tidak membuat anak mengubah karakter mereka untuk mampu menghadapi
masa depan, saya bangga & bersyukur ada kegiatan ini, anak-anak dipersipakan
untuk merancang masa depan, mereka berimajinasi & semakin menguatkan
diri untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Zery Lotong

Orang tua Datu kelas 9, SMP 3 Agats

Membentuk Karakter
Dalam Kemajemukan
Anak Asmat Berbuat Baik
Kebaikan dimulai dari dalam diri dengan
selalu berpikir & bertindak posistif. Siswa
SMPN 3 Agats melakukan sebuah gerakan
yang bertujuan menumbuhkan kebiasaan
untuk senantiasa bersikap & berperilaku
dalam kebaikan.
#AnakAsmatBerbuatBaik
merupakan
gerakan siswa dalam satu hari secara sukarela
melakukan sebuah kebaikan. Kegiatan ini
dimulai dengan membersihkan rumah
peribadatan yang berada di Agats. Melalui
gerakan ini tumbuh semangat kebersamaan
dalam kemajemukan serta kebiasaan
berperilaku untuk selalu berbuat kebaikan di
manapun & kepada siapapun.

Sekilas Tentang

Sekolah Anak Indonesia

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 Pemilik 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.

Jl. Werner Schwebig, Kp Legok Gaok
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Visi
Anak Bangsa Mencintai dan Memiliki Daerahnya

Misi
1.
2.
3.
4.

Keimanan
Kecendekiawanan
Skill
Imajinasi
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