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Kami adalah

Masa Depan

PROSESI WISUDA
TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020

Pkegiatan belajar mengajar di seluruh Indonesia

andemi Covid-19 yang berdampak pada

tidak menghentikan masyarakat, khususnya orang
tua dari 74 siswa asli Papua yang bersekolah
di dalam pengelolaan Yayasan Alirena untuk
menyaksikan prosesi wisuda di tiga lokasi yang
berbeda.
Wisuda tahun pembelajaran 2019/2020 Yayasan
Alirena ditayangkan secara langsung melalui kanal
Youtube SAI EDU dan SMPN 3 Agats.
Wisuda yang mengusung tema “Kami adalah Masa
Depan” digelar untuk 8 siswa SD, 22 siswa SMP
dan 5 siswa SMA dari Sekolah Anak Indonesia
yang berlokasi di Kab. Bogor, 12 siswa dari SMPN
3 Agats - Kab. Asmat & 14 pelajar TK Sion Sumano
serta 13 pelajar TK Lahai Roy Benawa 1 - Kab.
Sorong Selatan.
Wisuda yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juli
2020 merupakan penegasan bagi anak-anak Papua
bahwa masa depan adalah milik mereka
ketika mereka berusaha, terutama melalui
pendidikan yang mampu membuka
berjuta kesempatan.

Sekolah Anak Indonesia

TK Lahai Roy Benawa 1

TK Lahai Roy Benawa 1

TK Lahai Roy Benawa 1

SMPN 3 Agats

TK Sion Sumano

TK Sion Sumano

Wisudawan SMA-SAI Berhasil Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Nama

Perguruan Tinggi Negeri

Jurusan

Fifi Kokoreukap

Universitas Pattimura

Agroteknologi

A. Jems Yeuw

Universitas Sam Ratulangi

Sistem Informasi

Geradus Aiser

Universitas Negeri Manado

Ilmu Kesehatan Masyarakat

Jimmy R. Ewenminan

Universitas Pattimura

Ilmu Hukum

Pada tahun 2045, adik-adik yang sekarang memakai toga
wisuda, adik-adik ada yang sudah jadi bupati, direktur &
kepala sekolah...itu doa saya!! Mampu menjadi generasi
yang kompetitif, jago (hebat) bahasa Inggrisnya,
menguasai teknologi & bisa memberikan solusi-solusi
untuk daerahnya sesuai dengan ilmunya.
Gubernur Jawa Barat

Bpk. Dr. H. M. Ridwan Kamil, ST, M.U.D.

“Kami adalah Masa Depan”, tema ini mengingatkan
anak-anak bahwa merekalah masa depan Papua. Di SAI
anak-anak sudah dibentuk sehingga tahu masa depannya
nanti mau seperti apa (cita-citanya), keberadaan SAI
merupakan potensi bagi pemerintah daerah Kab.
Tambrauw.

Bpk. Mesak M. Yekwam, SH Wakil Bupati Kab. Tambrauw

Ibu Istini Tatiek Siddharta, SE, MBA
Direktur Utama
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

… rasa hormat, pemikiran untuk hidup
damai & saling mengasihi maupun
disiplin untuk memecahkan persoalan
hidup secara kreatif & positif dibina
dari awal terbentuknya kepribadian
anak yaitu saat TK. Keberadaan TK
(Sumano & Benawa) yang saat ini
telah menghasilkan lulusan pertama
merupakan satu langkah kemajuan bagi
keluarga Bapak dan Ibu maupun untuk
kampung (Sumano & Benawa)...

WISUDAWAN/WISUDAWATI
Tahun Pembelajaran 2019/2020

Sekolah Menengah Atas - SAI

ABRAHAM Jems Yeuw

Fifi Kokoreukap

Bogor

Geradus Aiser

Donatus K. Hokeng

Jimmy R. Ewenminan

Pada saat awal saya datang ke sini (SAI) sulit sekali untuk mengikuti proses
pembelajaran tapi saya ikuti apa yang diarahkan guru & pembina, dalam
waktu singkat saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
Di sini belajarnya tidak hanya teori tapi apa yang kita sudah pelajari di
kelas, kita langsung praktik di luar sehingga kita dapat mengaplikasikan materi
pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
Fifi Kokoreukap

Bogor

Abraham M. Weya

Bersambung ke halaman berikutnya

Devroza M. Titit

Wisudawati SMA

Sekolah Menengah Pertama - SAI

Eteron Kogoya

Fernando C. Yesnath

Mison Wenda

Jekson Bogum

Siska Mugob

Lusia E. Peteawoc

Susana S. Yesnath

Nofelah Yeblo

Wily Dika Wandik

Victor Ajambuani

Ursula K. S. Yewen

Yolanda N. Jinat

Regina D. R. Asiar

Yondi Bogum

Devi Lisa Anari

Edwin E. Yekwan

Jova E. Baru

Wernel Iwana Baru

F. S. Kurry Savo Bame

Ismail R. S. Abobi
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Sekolah Dasar - SAI

Albertina Howai

Florentina Kinugum

Bogor

Benyamin Wenda

Claris Sedik

Asmat

Agustinus Afridus

Febriyani M. S. Leo

Bersambung ke halaman berikutnya

E. Kheren A. Kabey

Marisha A. P.

Munir Wanimbo

Ester Liwya

Kellyopas Naw

Anjela R. Baru

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3, Agats

Esterlina Yod

I. Cristhy Renyaan

Paskalina Saripo

Sisca T. Sanggona

Susana Berje

Z. N. Datu Bintoen

M. M. Merlin Aitan

Fernando P. A. Karaeng

Di SMPN3 proses belajarnya bagus & seru, kami belajar dengan cara turun ke bedeng
(pertanian/perkebunan rawa). Kami pergi ke pasar & ke kantor-kantor untuk wawancara,
diskusi dan melakukan pengamatan, proses belajar menjadi lebih menyenangkan & kami lebih
mudah memahami materi pelajaran, saya bersyukur sekali bersekolah di SMPN3, Agats.
Wisudawati SMPN 3 Agats

Febriyani M. S. Leo

Sorong Selatan

Alex Ketae

Ari Orie

Dewi TaerarE

Gustav Lopaty

Benja Hohame

Ita R. Idene

PAUD/TK Sion Sumano

Demianus Hohame

Obaja Tinebe

Bersambung ke halaman berikutnya

PAUD/TK Sion Sumano

Olivia Hadome

Sorong Selatan

Paulina Taerare

Sam Taune

Stevanus Hadome

nuryati

PAUD/TK Lahai Roy Benawa 1

Anjani G. Aume

Bersambung ke halaman berikutnya

Sorong Selatan

Apilus T. More

Aprilia A. Wahube

Ekna L. Aume

PAUD/TK Lahai Roy Benawa 1

Sorong Selatan

Elfin R. Hohame

Marselina Hohame

Riki L. Hohame

Sakarias AkArae

Fransina Akerae

Merlin Y. Hohame

Selvina Aume

Orfa More

Yohana Hohame

MARTEN HOHAME
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ZONA PENDIDIKAN ,
Menyiasati Pembelajaran
pada Masa

Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 yang dahsyat sudah memperlambat bahkan menghentikan aspekaspek denyut kehidupan di Indonesia, termasuk pendidikan di tanah Papua. Keganasan
Covid-19 membuat banyak orang tua dan Dinas Pendidikan khawatir tentang anakanak mereka di SAI dan SMPN3 Agats, sehingga ada siswa yang diminta untuk pulang
ke Papua.
Seluruh pendidik Alirena bersama dengan siswa mengambil langkah proaktif dengan
segera, yaitu menjadikan sekolah dan asrama ZONA PENDIDIKAN yang steril, sehingga
proses pembelajaran dan pembinaan tetap berjalan aman & maksimal.

Zona Pendidikan STERIL COVID-19
Langkah pertama yang dilakukan adalah
memberlakukan protokol kesehatan Covid-19
dengan sangat ketat.
Setiap orang yang punya mobilitas tinggi atau
berinteraksi dengan orang lain yang bermobilitas
tinggi dilarang untuk masuk ke dalam Zona
Pendidikan. Siswa sendiri yang meminta untuk
dilibatkan dalam proses menilai data mobilitas
guru, karena kesehatan dan keselamatan mereka
yang dipertaruhkan.
Sejumlah guru yang bermobilitas tinggi harus
mengajar jarak jauh dari rumah mereka.
Setiap tamu didatakan dengan lengkap dan harus
melalui protokol kesehatan, tamu yang tidak steril
Covid-19, tidak diijinkan masuk ke fasilitas sekolah.

Konsep Zona Pendidikan bisa diimplementasikan
dalam berbagai kondisi, yang terpenting keluarga
dan komunitas mau terlibat bekerja sama,
memikul tanggung jawab secara bersama.
SIAP
TANGGAP

24
JAM

Kesiapsiagaan staf perawat memberikan
pertolongan medis

FASILITATOR KELAS,

Meningkatkan Kapasitas

Belajar Mandiri Secara Digital

P

embelajaran Jarak Jauh (PJJ) selain mengandalkan ketersediaan konektivitas internet,
dan kemampuan memakai aplikasi digital, terlebih lagi membutuhkan kemandirian
siswa dalam belajar.

Guru harus mampu membuat proses pembelajaran
tetap berkualitas, siswa belajar tidak bergantung
pada kemampuan temannya, melainkan saling
berlomba untuk menguasai konsep yang dibahas &
berlomba menguasai hal-hal yang baru, itulah metode
pembelajaran APeL (Anak Pemilik Pembelajaran).
Covid-19 mengharuskan SAI dan SMPN3 untuk
membangun kemampuan belajar mandiri. Sekolah
menyediakan FASILITATOR KELAS, yaitu guru
yang bersama siswa sebagai fasilitator dalam
proses pembelajaran, sehingga guru yang ber-PJJ
bisa melakukan proses KBM secara maksimal dan
berkualitas.
Melalui proses ini siswa dan guru makin mampu
melakukan proses pembelajaran berbasis digital.
Fasilitator Kelas tidak harus guru yang menguasai
mata pelajaran yang diajar, bisa guru lain atau orang
dewasa yang ada bersama siswa untuk memfasilitasi
proses pembelajaran.
Kemandirian dalam belajar adalah prasyarat untuk
bisa maksimal ber-PJJ dan maksimal pula memakai
semua fasilitas digital dan aplikasinya, bukan sertamerta dimulai dengan segala macam gadget dan
aplikasi digital.

Hikmah
& Berkah pada Masa Pandemi
BAGI SAI & SMPN3 AGATS

Pandemi Covid-19 sudah membuat semua warga SAI dan SMPN3 Agats hidup lebih
bersih. Data Unit Kesehatan Sekolah memperlihatkan adanya peningkatan kesehatan
siswa. Pandemi membuat siswa dan guru menjadi lebih mengerti tentang kemandirian,
baik dalam belajar maupun program asrama.
Covid-19 membuat kita semua lebih mengapresiasi keimanan, perlindungan dan kasih
sayang Allah, dan mengapresiasi orang lain serta lingkungan.

Hidup lebih bersih

Peningkatan kualitas keimanan

Peningkatan kesehatan

Lebih mengapresiasi
orang lain

Kemandirian dalam belajar
& program asrama
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Lebih menghargai
lingkungan

Efektivitas

PEMANFAATAN DIGITAL,
pada Masa Pademi COVID -19

P

embelajaran Jarak Jauh (PJJ) sangat efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19,
namun sering kali PJJ dilakukan dengan mengesampingkan kemampuan &
kapasitas baik dari sisi anak sebagai siswa maupun orang tua yang mendampingi di
rumah, sehingga pada akhirnya berdampak pada kualitas siswa dalam mendapatkan
pendidikan yang bermutu.
SAI memfasilitasi siswa yang tidak tinggal di asrama (berdomisili di sekitar SAI) dengan
kelas PJJ yang efektif dengan cara-cara pembelajaran yang inovatif melalui pemanfaatan
media digital.

KELAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH SAI
Kesiapan & kemampuan guru yang terus
menerus ditingkatkan dalam memfasilitasi
kelas PJJ.
Melakukan pendampingan & edukasi
terhadap para orang tua siswa agar
mampu mendampingi siswa belajar di
rumah.
Menggunakan fasilitas media digital
yang mudah dipahami anak & orang
tua (Google Classroom, Google Meet,
Whatshapp dll)
Sekolah & guru senantiasa melakukan
evaluasi, sehingga cara-cara inovatif
kelas PJJ terus tumbuh & berkembang.
Komitmen
SAI
terhadap
kualitas
pendidikan atas diselenggarakan kelas
PJJ.

Pihak sekolah & guru menyelenggarakan KBM - pembelajaran
jarak jauh dengan maksimal. Miracle sangat enjoy dalam
belajar. Guru terlihat ramah & menyenangkan dalam
menyampaikan materi, sangat membantu bila ada kendala atau
permasalahan dalam pembelajaran.
Orang tua dari G. Miracle Naibaho

Kelas 1 SD
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Kontekstual
Pembelajaran
pada Masa Pandemi

COVID-19

Belajar dengan menyenangkan & inovatif
melalui media hand sanitizer.

P

ada masa pandemi Covid-19, hand
sanitizer sangat dibutuhkan dan
digunakan oleh masyarakat luas untuk
membersihkan tangan dari kuman, bakteri
& virus. Terutama dalam mencegah
penularan Covid-19.
Siswa di SAI menggunakan hand sanitizer
sebagai media belajar dalam memahami
materi pelajaran kimia tentang larutan.
Komposisi, takaran serta kandungan yang
terdapat pada hand sanitizer diintegrasikan
ke dalam materi akademik.
Proses pembelajaran inovatif menggunakan
obyek belajar yang dekat dengan keseharian,
menumbuhkan rasa keingintahuan &
ketertarikan siswa terhadap materi yang
sedang dipelajari, sehingga ilmu akademik
akan mudah diserap & dipahami.
Siswa mampu menerapkan konsep materi
pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari
& menumbuhkan karakter serta budaya
perilaku hidup bersih terhindar dari
Covid-19.

Belajar menjadi menyenangkan. Kami belajar kimia, mulai dari bahan-bahan
yang terkandung di dalam hand sanitizer, penyebab kuman atau virus itu
bisa mati. Kami menjadi ingat untuk selalu disiplin menjaga kebersihan
diri agar terhindar dari penyakit Covid-19.
Pendekar Bogum

Kelas 9

Tingkatkan Kecendekiawanan
melalui Inovasi
Pengolahan Ikan Asin - Asmat

P

embatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB)
yang diberlakukan di
Asmat,
menyebabkan
masyarakat
sulit mendapatkan kebutuhan bahan
pokok karena pasokan sepenuhnya
mengandalkan pengiriman dari luar
daerah Asmat.
Sementara di sisi lain, potensi sumber
daya alam sangat melimpah namun
belum sepenuhnya dipahami serta
dikelola secara baik oleh masyarakat di
kab. Asmat.
SMPN3
Agats,
menyelenggarakan
pendidikan
kontekstual
berbasis
budaya melalui PBAM (Pengkajian
Budaya Asmat & Modernisasi). PBAM
memudahkan siswa memahami materi
akademis, mengenal & memahami akar
budaya serta mampu mengembangkan
& memanfaatkan seluruh potensi daerah
melalui kemandirian & entrepreneur
dalam konteks globalisasi.
Salah satu obyek budaya dalam
pendekatan belajar PBAM adalah
peningkatan potensi kekayaan hasil laut
melalui pengolahan ikan asin.

Melakukan wawancara & diskusi bersama para
nelayan

Melakukan survei pasar & kualitas ikan asin

Melakukan riset & inovasi pengolahan untuk
menghasilkan ikan asin berkualitas

Hasil laut & hutan Asmat sangat kaya tapi kami tidak tahu bagaimana memulai & harus dari
mana? Tapi di SMPN3, saya belajar & mulai paham banyak sekali hal-hal baru. Belajar
fisika, biologi, geografi dll, menumbuhkan kemandirian serta mengerti mengelola potensi daerah
kami, salah satunya mengolah ikan asin yang berkualitas, bertani &
berternak serta menguasai cara-cara kewirausahaan.
Agustinus Batien

Kelas 9
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di

Mewujudkan Imajinasi

KAMPUNG MASA DEPAN

Unggul di Era Globalisasi (Akademis, Kemandirian & Entrepreneur)

M

elalui
metode
pembelajaran
kontekstual, siswa SMPN3 Agats belajar
memahami ilmu pengetahuan modern.
Pendidikan berbasis budaya menjadi sarana
siswa memiliki kemampuan entrepreneur
unggul di era globalisasi.
Siswa belajar nilai-nilai akademis dengan
menggali potensi daerah di mana mereka
berasal, baik dari sisi potensi hasil laut,
perkebunan maupun hutan/dusun.
Kampung Masa Depan adalah bagian
dari pembelajaran berbasis budaya di
SMPN3 Agats, Pengkajian Budaya Asmat &
Modernisasi. Siswa membagi asrama menjadi
5 kampung dengan lahannya masingmasing. Pengelolaan lahan, yaitu pertanian/
perkebunan rawa (tema PBAM tahun ajaran
sebelumnya) dan peternakan, menjadi bagian
materi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Peternakan ayam & itik (kampung Impian)

Setiap kampung memiliki peternakan ikan nila & mujair

Siswa membuat anyaman (tradisional Asmat)
untuk atap Bivak

Pertanian penghasil obat tradisonal Asmat (kampung Pirr)

Kampung Masa Depan
Kampung Impian
Peternakan Ayam & Itik
Pertanian Bawang
Pertanian Tomat
Pertanian Cabai

Kampung Pirr
Tanaman Obat Tradisional
Sereh
Jahe
Daun Gatal
Samiloto

Kampung See Akat
Pertanian Tomat
Pertanian Cabai
Pertanian Kedelai

Memahami Budaya & Peningkatan Potensi Daerah

Pertanian penghasil stroberi, kacang panjang
kangkung & kemangi (kampung Love Garden)

Pertanian penghasil tomat, cabai & kedelai
(kampung See Akat)

Masing-masing kampung dikelola oleh
komunitas siswa secara mandiri & memiliki
kepala distrik & kepala kampung yang
bertanggung jawab sesuai tatanan sosial
budaya yang berlaku di Asmat, guru
menjadi fasilitator budaya yang membantu
menerjemahkan materi pembelajaran ke
dalam aktivitas kampung.
Salah satu program yang dijalankan adalah
koperasi pinjaman, jika ada kampung yang
membutuhkan alat pertanian/peternakan
harus memberikan sertifikat lahan kepada
kepala distrik sebagai pinjaman bantuan
untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan.
Melalui kampung masa depan materi
akademik mudah diserap, siswa mampu
memahami & mengembangkan potensi
daerah
serta
menjadi
entrepreneur.
Menguasai manajemen teknologi, pasar &
modal sehingga Asmat siap memasuki era
globalisasi.

Pertanian penghasil tomat, cabai & kangkung
(kampung Asamanam Apcamar)

Bersekolah di SMPN3 itu belajar dengan budaya kami. Bagaimana kami memahami
fisika, biologi dll serta mengerti potensi daerah kami. Mengolah tanah, berternak,
praktik & survei langsung ke lapangan serta berwirausaha.
Kami diajarkan untuk hidup mandiri dan mengerti nilai-nilai kehidupan kami.
Suatu saat nanti saya ingin berbagi apa yang telah saya pelajari di sini
(SMPN3) kepada orang-orang di kampung, agar masyarakat mampu
mengolah potensi daerah Asmat secara mandiri.
Kelas 8

Kampung Love Garden
Pertanian Tomat
Pertanian Stroberi
Pertanian Kacang Panjang
Pertanian Kangkung
Pertanian Kemangi

Oktovina Ampom

Kampung Asamanam Apcamar
Pertanian Tomat
Pertanian Cabai
Pertanian Kangkung

Budaya Bertani Petatas

CARA KAMI

BELAJAR &
MEMBANGUN

Cita - Cita

Peran petatas yang besar dalam masyarakat
Papua baik dari segi ketersediaan sumber
daya maupun keberadaannya dalam
realitas keseharian, membuat Unit SMP SAI
menjadikan petatas sebagai obyek budaya
yang dikaji dalam PBPM (Pengkajian Budaya
Papua dan Modernisasi).
Dalam realitas masyarakat Papua, petatas
hanya menjadi makanan pokok yang diolah
untuk pemenuhan kebutuhan keseharian
seperti direbus atau dibakar. Namun siswasiswi SMP SAI menjadikan petatas sebagai
media untuk mudah memahami ilmu
pengetahuan modern.
Pertanian petatas ini diintegrasikan ke
dalam mata pelajaran seperti matematika,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi,
fisika dan lain sebagainya. Penggunaan
obyek budaya dengan keterlibatan langsung
anak-anak menjadikan materi pembelajaran
akrab dan dimiliki oleh mereka.
Mulai dari perencanaan konsep lahan,
teknik pembibitan, penyuburan, menangkal
hama hingga bagaimana perkembangan
petatas setiap harinya, melalui proses
pengkajian yang diterjemahkan ke dalam
materi pembelajaran. Siswa-siswi mampu
memahami ilmu akademis & tumbuh
karakter kemandirian serta tanggung jawab.
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Pembelajaran konsep ilmu matematika

Pembelajaran konsep ilmu biologi

Pembelajaran konsep ilmu fisika

Pembelajaran konsep ilmu bahasa Indonesia

Pada April 2020, petatas
memasuki
masa
panen
pertama. Hasil panen diolah
menjadi keripik petatas yang
diberi merek “Upena”.
Upena ( Ubi Papua Ena)

Seluruh proses produksi mulai dari pengolahan,
pengemasan, hingga teknik pemasaran produk
dilakukan secara mandiri.
Proses pembelajaran melalui PBPM membuat
materi pelajaran mudah untuk dipahami,
siswa-siswi mampu menjadi entrepreneur dan
menguasai manajemen teknologi, manajemen
pasar & manajemen modal.
Pada waktu yang sama, PBPM bisa langsung
dijadikan program pengembangan ekonomi
masyarakat di Papua. Siswa dan masyarakat
menjadi mampu berimajinasi tentang masa depan
dalam konteks globalisasi.
Pengolahan, produksi & pemasaran

Belajar dengan PBPM membuat saya mudah mengerti materi pelajaran. Kami belajar
teori di kelas, sudah itu pergi praktik ke lahan petatas. Paham matematika, fisika,
biologi dan lain sebagainya melalui budaya & kebiasaan kami di Papua membuat kami
jadi tahu apa yang ada & bagaimana mengembangkan daerah kami.
Yulius Cemtur

Kelas 9
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ENGINEERING DESIGN

BEYOND
THE LIMIT

PEKAN APeL - 2020

Engineering design atau rekayasa teknologi
merupakan tahapan metode APeL (Anak Pemilik
Pembelajaran). Proses pembelajaran yang melatih
siswa untuk mampu mengidentifikasi sebuah
permasalahan, merancang dan mencoba solusi
inovatif berdasarkan analisa.
Pekan APeL 2020 diselenggarakan dengan tema Engineering Design – Beyond The
Limit, siswa-siswi jenjang SD hingga SMA secara khusus berlomba mengidentifkasi
sebuah permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan solusi,
melatih pola pikir entrepreneur dan memahami manajemen teknologi. Pekan APeL
merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun.

Suara Masa Depan Papua

Ekspresi & Imajinasi
Melalui

Karya Lukis

Keresahan atas realitas yang terjadi di
Papua saat ini, mampu diekspresikan
melalui banyak hal, sesuai dengan bakat
dan minat peserta didik. Di antaranya
melalui seni musik, gerak tari, puisi
maupun goresan kuas dalam kanvas
lukisan.
Melalui sebuah lukisan, siswa menuangkan
berbagai ekspresi dan emosinya terhadap
realitas yang terjadi, imajinasi tentang citacita & sebuah perubahan di masa depan,
baik tentang dirinya maupun kemajuan
untuk daerah tempat asal (Papua).
Kelas melukis merupakan bagian dari
program pengembangan bakat & minat
peserta didik.

Beberapa karya siswa

Tema : Night Deer

Wily D. Wandik

Tema : Holding Treasure

Abraham M. Weya

Tema : The Bridge

Nelson M. Yikwa

03 Mei 2020

Menjadi

Enterpreneur
Muda Inovatif
Kelas Inspirasi
Adamas Belva Devara

Kelas inspirasi menghadirkan tokoh inspiratif muda Indonesia. Beliau adalah Adamas
Belva Devara, salah satu pengusaha muda & pendiri - direktur utama (CEO) ruang guru
(mantan Staf Khusus Muda Presiden).

Anak-anak di sini (SAI) mempunyai mimpi yang sangat besar, saya melihat mereka
punya kemampuan untuk melakukan itu. Sempat kaget juga anak-anaknya sudah
berpikir tentang kewirausahaan, tadi berdiskusi bagaimana caranya berwirausaha
serta bidang-bidang apa saja yang potensial. Semoga anak-anak di sini tetap
semangat belajar, mampu membanggakan orang tua & bermanfaat bagi
masyarakat serta daerah asalnya.
Adamas Belva Devara

Jika kita berani bermimpi, maka kita harus berani
mewujudkannya. Mendengar kisah perjuangan Kak
Belva dalam meraih cita-cita membuat motivasi saya
semakin besar untuk menggapai cita-cita saya. Kita
harus memiliki semangat yang kuat dari dalam diri
untuk terus berjuang dalam belajar demi orang-orang
dan daerah yang kita cintai.
Marice Warsa
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Kelas 12

03 Maret 2020

Kelas Inspirasi
Yafeth Warijo

Semangat Mewujudkan
Cita-Cita untuk Papua

Kakak Yafeth Warijo berasal dari kab. Tambrauw merupakan
lulusan dari Corban University, Amerika Serikat. Jurusan
Ministry Linguistics (ilmu bahasa) dengan predikat
kehormatan (magna cumme laude). Saat ini sedang mengambil
program magister di Canada Institute of Linguistics, Kanada.
Sosok Kak Yafeth dengan perjuangannya dalam mengejar
pendidikan & cita-citanya membuka gambaran serta
kepercayaan diri bagi siswa untuk bersama mewujudkan
perubahan di daerah Papua.

Kelas inspirasi Kak Yafeth diselenggarakan melalui
sambungan vidio jarak jauh.

Kak Yafeth mengingatkan kita untuk jangan pernah berhenti
menggali & meningkatkan bakat serta potensi kita. Setiap
hal yang kita lakukan berusaha untuk disiplin & jangan
pernah takut untuk bermimpi.
Febiana Wabia

Kelas 11

Yafeth Warijo

Jadilah siswa yang
disiplin, tidak mudah
menyerah dengan rintangan
yang mungkin ada, selalu
utamakan Tuhan dalam
hal apapun & bila ada
kesempatan mendapatkan
beasiswa, raih kesempatan
tersebut dan manfaatkan
sebaik-baiknya.
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Sehat Jas mani & Emos i

Pendampingan

& KOSELING Online
Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19
Terhadap Perkembangan Mental Siswa

Pemberlakuan PSBB pada masa pandemi Covid-19
berdampak pada kegiatan belajar mengajar, kegiatan
pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara tatap muka
harus berganti ke PJJ secara daring (online), hal tersebut
mengakibatkan berkurangnya interaksi sosial siswa, baik
dengan teman maupun guru.
PJJ berdampak pula pada kemungkinan anak mengalami perubahan psikologi atau sisi
emosi yang berakibat pada menurunnya kualitas daya serap & perubahan karakter anak.
Untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif tersebut, SAI menyediakan fasilitas
konseling secara daring bagi peserta didik yang memiliki indikasi perubahan mental
tersebut.
1

2

3

Partisipasi orang tua
dalam mendampingi
anak belajar di rumah.

Bila anak terlihat
sering marah-marah,
mengalami penurunan motivasi belajar,
segera informasikan
kepada guru.

Mengatur
jadwal
pertemuan daring
dengan guru konseling melalui fasilitas digital yang disediakan.

Konseling secara daring (online)

Sekilas Tentang

SAI

Sekolah Anak Indonesia

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
Ds. Kadumangu, Kec. Babakan Madang,
Kabupaten Bogor
Jawa Barat 16810, Indonesia

Visi

Anak Bangsa Mencintai dan Memiliki Daerahnya

1.
2.
3.
4.

Misi

Keimanan
Kecendekiawanan
Skill
Imajinasi

Telp: +6221 879 52 501
Fax: +6221 879 52 912
Email: info@sai-edu.org
Web: www.sai-edu.org

Nilai
1.
2.
3.
4.

Melakukan yang Benar
Mencintai Kehidupan
Melayani Sesama
Cerita Masa Depan

CeritaMasaDepanPapua
CeritaMasaDepanPapua
SAI EDU

