
Pendidikan menjadi ujung tombak perubahan masyarakat Papua masuk masyarakat global, 
Industri 4.0. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan harus melibatkan masyarakat Papua 
(dimulai dari keluarga), budaya (komunitas adat), dan lingkungan/alamnya. Karena itu 
pendidikan di Papua harus berbasis budaya sebagai modal masuk dalam globalisasi. 
 

Yayasan Alirena mencari Pendidik dengan latar belakang Matematika, Sains, Komputer, 
Bahasa Inggris, Bisnis/Marketing, dan berbagai macam keilmuan: Pertanian, Perkebunan, 
Peternakan, Perikanan, Pertambangan untuk ditempatkan di Bogor, Propinsi Papua, dan 
Papua Barat. Khusus untuk Komputer, dibutuhkan Developer untuk SIS (school Information 
System). Untuk mencapai tujuan Anak Bangsa Mencintai & Memiliki Daerahnya, ilmu 
pengetahuan dasar harus diberikan oleh mereka yang mengerti aplikasi penggunaannya, 
para ahli yang mempunyai hati (passion) untuk Papua. 

Konsep pendidikan Yayasan Alirena sangat dinamis, dengan metode APeL (Anak 
Pemilik Pendidikan) dan proses kontrol TDU (Tes Dan Ukur). 

Saat ini kami membutuhkan: 

Guru Bahasa Inggris Tingkat SD 
 

 Lokasi penempatan : 

• Sekolah Anak Indonesia, sekolah berasrama anak Papua di Bogor 

Deskripsi pekerjaan : 

• Mengembangkan diri mengenal budaya Papua dan berinovasi; 
• Memberikan teladan hidup dan menjadi orang tua & kakak kepada siswa;; 
• Mengimplementasikan pendidikan yang berbasis keluarga, budaya, dan lingkungan 
• Menjalankan tertib administrasi sekolah dan asrama; 
• Mengimplementasikan pembelajaran dengan metode APeL (Anak Pemilik Pendidikan) 

dan TDU (Tes Dan Ukur) dengan utuh dan tuntas (akan ada pelatihan untuk 
menguasai sistem pembelajaran Alirena). 

Kualifikasi :  

• Lulusan Sarjana Bahasa & Sastra Inggris atau bidang ilmu lainnya yang 
memiliki kemampuan untuk mengajar dan berbahasa Inggris yang baik; 

• Mempunyai hati dan passion terhadap anak, keluarga dan budaya; 
• Sehat secara fisik dan mental, dewasa, mandiri, professional, berkarakter, dan 

menjadi teladan yang positif melalui sikap dan perilaku, tidak perokok atau miras. 
• Bersedia tinggal di asrama. 

Gaji : 

• Negotiable. 



Apabila Anda memenuhi persyaratan diatas segera kirimkan CV dan foto terbaru 
dengan klik tombol dibawah atau dengan mengirimkan surat lamaran ke alamat 
berikut:  

HRD Yayasan Alirena 

Kompleks Ruko Renata 

Jl. Jalur Sutera Utama Kavling 16 A No. 9 

Alam Sutera, Tangerang, Banten 

  

Lamaran akan diperhatikan bila menyertakan: 

• Bila lamaran dikirim melalui pos, mohon tulis posisi yang diinginkan di sudut kirim 
amplop;  

• Bila lamaran dikirim by email, mohon tulis posisi yang diinginkan sebagai subject 
email; 

• CV, yang memuat prasyarat yang dibutuhkan,  
• Lampirkan copy Ijazah terakhir, copy Akta IV (bila ada) dan pas foto 3x4; 

  

Lokasi: 

Sekolah Anak Indonesia (SAI) 

Jl. Werner Schwebig, Kp. Legok Gaok 

Ds. Kadumanggu, Kec. Babakan Madang, Citeureup 

Cibinong - Bogor 16810  


