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MEMUTAKHIRKAN
MEMUTAKHIRKAN BUDAYA,
BUDAYA,
MEWUJUDKAN
MEWUJUDKAN MIMPI
MIMPI Oktober 2021
Sekolah Anak Indonesia mengadakan Pesta Budaya yang bertemakan “MEMUTAKHIRKAN
BUDAYA, MEWUJUDKAN MIMPI”.
Mewujudkan mimpi dimaknai sebagai tindakan dalam menggapai dan meraih mimpi atau masa
depan. Perwujudan mimpi dan masa depan perlu mengembangkan dan memperkuat budaya
kita sebagai identitas kita. Mengangkat barang budaya Papua berupa: Bahasa, Kopi, Noken dan
Sagu.
Ke empat barang budaya ini menjadi identitas Papua yang dapat dikembangkan untuk
menjembatani kehidupan kita hari ini dengan globalisasi yang semakin masif. Tidak
hanya berhenti pasif terhadap globalisasi, tetapi mengambil peran dalam mengatur dan
mengembangkan globalisasi yang selaras dengan kehidupan di Tanah Papua, globalisasi yang
memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam Papua.

Makna Logo
Lingkaran melambangkan kesungguhan dan keteguhan tekad
untuk maju.
Tangan memegang 7 anak panah merupakan simbol perubahan
dan memutakhirkan budaya menuju moderisasi.
Logo Pesta Budaya 2021

Yulius Cemtur

Kelas 10

Anak Papua harus sadar bahwa sagu adalah bagian dari pangan Nusantara,
ketahanan pangan dimulai dari konsumsi sagu oleh orang Papua, supaya tidak
terjadi degradasi pola pangan.
Kalian anak Papua bisa mulai melakukan Gastrodiplomasi internasional
(komunikasi budaya yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk
meningkatkan potensi bangsa).
Charles Toto

The Papua Jungle Chef

Bersama-sama kita melestarikan noken, anak muda seperti kalian mempopulerkan,
agar nilai-nilai noken tetap hidup. Kita bersama-sama membuat noken
mendunia.
Pendiri Konopa (Komunitas Noken Papua)

Marshall Suebu

Adik-adik sejak sekarang sudah harus mulai memikirkan, mempersiapkan
dan bergerak untuk memulai sebuah kewirausahaan yang kalian minati.
Yafeth Wetipo

Pengusaha muda Papua (Highland Roastery)

Bahasa, Kopi, Noken dan Sagu
Bahasa: Bahasa adalah media komunikasi dan jembatan
ide, mempelajari bahasa isyarat berarti membuka
kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan temanteman difabel, begitupun sebaliknya.
Kopi: Siswa SAI mengeksplorasi berbagai macam
metode pengolahan kopi endemik Papua hingga proses
pelaksanaan bisnis kopi. Anak Papua perlu sadar bahwa
kopi adalah aset potensial Papua yang kualitasnya
mendunia.
Noken: Noken menjadi identitas orang Papua dengan filosofi yang mendasar bahwa setiap
benang yang dipakai menganyam noken terbuat dari material yang berbeda-beda dan
dikumpulkan dari jerih payah perempuan Papua, penganyam noken.
Sagu: Sagu bisa menjadi sarana diplomasi Papua di kancah internasional. Orang Papua
dengan identitas dan kebiasaan biologisnya dalam hal pangan, tidak perlu mengubah kebiasaan
pangan dengan mengganti karbohidrat.

Kita mengkaji tentang Noken, Kopi, Sagu dan Bahasa. Apa sebenarnya barang budaya
tersebut, manfaatnya dalam realitas masyarakat Papua, mengkaji potensi pasar
serta peningkatkan kualitas barang tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah bisnis
(entrepreneurship) yang membantu ekonomi masyarakat Papua.
Desi Boban

Kelas 10

03-12-2021

Open Mind

Bertani dengan Teknologi!
Mengangkat tema “Asyiknya Bertani dengan
Teknologi” yang diselenggarakan oleh Tim
Agrotek Sekolah Anak Indonesia.
Kegiatan yang berkaitan dengan Agrotek
mendapat
porsi
besar
dalam
fokus
pengembangan
pendidikan
di
Papua.
Kemandirian pangan adalah hal yang pertamatama harus dituntaskan di Papua, dengan
bantuan teknologi, jumlah produksi, efisiensi,
dan efektifitas akan meningkat.

Nelson Mandela Yikwa
Kelas 9

Kami jadi mengetahui
alternatif pemenuhan energi di
daerah kami. Bagaimana perbedaan pertumbuhan
tanaman petatas bila diberi jenis pupuk kompos
(organik) yang berbeda. Kami juga membahas
sistem irigasi tetes yakni memaksimalkan sumber
air yang terbatas dengan memanfaatkan daya
gravitasi melalui penyimpanan air di wadah
penampung lalu dialirkan pada tanaman secara
berkala menggunakan pipa & katup.

September 2021

Akreditasi “A”
Didapatkan SD Anak Indonesia
Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia mendapat
status Akreditasi dengan predikat A dari Badan
Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
(BAN SM), Jawa Barat.
Predikat A yang didapatkan, merupakan
proses penilaian nyata, tentang bagaimana
pendidikan dirumuskan, dilakukan, dan
dievaluasi.
SD Anak Indonesia memiliki kebutuhan yang
terwujud melalui visi pendidikan “Anak Bangsa
Mencintai dan Memiliki Daerahnya”. Gagasan
kurikulum PBPM (Pengkajian Budaya Papua
dan Modernisasi) merupakan upaya serta
inisiatif rancangan kurikulum pembelajaran
yang dimiliki SD Anak Indonesia.

College
Days

Taking the Stairs to the Bright Future

Pada tanggal 4-5 November 2021, Tim
Continuing Education mengadakan College
Days yang melibatkan beberapa PTN dan
PTS dari dalam dan luar negeri, termasuk
perorangan yang expert di bidangnya terutama
dalam hal pengalaman mendapatkan beasiswa
meskipun berasal dari daerah tertinggal.
College Days diadakan agar anak-anak
mendapatkan inspirasi dan referensi mengenai
dunia perkuliahan, variasi jurusan, dan
bagaimana menjalani kehidupan mahasiswa.
College days ini melibatkan siswa kelas 9 hingga
kelas 12.

asi saya
Kegiatan College days ini, semakining,memapaotivyan
g kita
bahwa pendidikan itu sangat pentakan menjadi apa?
lakukan hari ini menentukan kita nya
siapapun, bagaimanapun keadaann
saat ini jangan sampai berhenti
bermimpi, sela ma kita berusaha
dan bersungguh-sungguh untuk
kita pasti bisa meraihnya.
Taklipur Dorce Dilam
Kelas 12

Tindakan yang kalian ambil itu sudah terfilter oleh alam bawah sadar
kalian, putuskan untuk bermimpi besar, supaya tindakan yang diambil
juga berdampak besar.
Mathelda Christy Titihalawa
Education and Training Praticioner

Ketika teman-teman belajar di FKIP, bukan saja belajar mengenai
pelajaran-pelajaran di sekolah, tapi juga teman-teman dibekali bagaimana
melayani sebagai hamba Tuhan.
Iman Subekti, S.Pd., M.Pd.

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Universitas Kristen Petra-Surabaya)

Jangan remehkan mimpi teman-teman, karena kita ingin meraih sesuatu
dan berjuang untuk itu, pasti Tuhan akan jawab terlebih jika temanteman punya niat yang baik dan bersungguh-sungguh mewujudkannya.
I Gede Pandu Wirawan
Australia Awards Scholarship Awardee

Raport
SMP Ok Aom
Anakku
3 Desember 2021

U

ntuk pertama kalinya dalam pendidikan di
Ok Aom, diselenggarakan pembagian raport
dengan melibatkan orang tua/wali murid.
Masing-masing orang tua diajak berdiskusi oleh
guru mengenai dinamika belajar anak-anaknya,
mulai dari permasalahan, pencapaian, hingga
tantangannya. Tim guru SMP Ok Aom percaya,
indikator pendidikan berkualitas salah satunya
harus mampu melibatkan orang tua/wali menjadi
komunitas pendidikan yang aktif, sehingga proses
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.

Pembagian raport kemarin saya senang karena orang
tua datang dan lihat hasil belajar saya selama
satu semester. Di raport saya bisa lihat
nilai dan ada tulisan nasihat untuk
bagaimana lebih baik lagi pada semester
mendatang.
Bapak/Ibu guru memberi semangat
untuk lebih belajar dan mendapat
prestasi.
Yalpelweng Kalakmabin
Kelas 8

Kampung
Masa Depan Ok Aom

SMP

Bulangkop membentuk praktik sistem pemerintahan yang dikelola anak-anak
dalam Kampung Masa Depan.
Kepala Distrik dipilih dalam pemilu yang sistemnya sesuai dengan aslinya yang kemudian
membawahi beberapa kampung. Masing-masing kampung diberikan hak pengolahan lahan
yang dapat ditanami supaya menghasilkan. Seluruh kegiatan ini terintegrasi dengan seluruh
mata pelajaran dan menjadikan ini sebagai sumber belajar.

Saya belajar Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pkn. Sangat berbeda
belajar di dalam kelas dan di kampung maasa depan. Di dalam kelas kita hanya
menulis, mendengarkan tapi di kampung masa depan, kita membuat parit,
bedeng dan melakukan pengukuran, kita langsung membuat yang sebenarnya
tidak hanya dijelaskan oleh guru.
Kelas 7

Leando Uropmabin

Upacara Bakar Batu
Ujian Seni budaya

B

akar batu menjadi tradisi rutin masyarakat
pegunungan di Papua.
Momen-momen penting ditandai dengan
Upacara Bakar Batu. SD Dabolding, Oksibil,
Pegunungan Bintang menjadikan Upacara
Bakar Batu sebagai mata ujian Seni Budaya dan
Keterampilan saat Penilaian Akhir Semester.
Nilai-nilai dan aspek penting yang terdapat
dalam pengetahuan modern dapat ditemukan
dalam Upacara Bakar Batu. Di samping proses
dan langkah budaya, proses Bakar Batu yang
sistematis melatih sistematika berpikir dan
proses berlogika anak-anak.

Saya sangat senang belajar dengan
cara bakar batu, bersama teman
dan bapak/ibu kita bergotong
royong. Memahami proses
budaya bakar batu sambil
mendapat nilai ujian dari bapak/ibu
guru.
Kelas 5 Apriliana Patricia
0
1
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Pencapaian &
Perkembangan Peserta Didik
di Pedalaman Sorong Selatan
Penutupan pada semester awal di PAUD/TK Lahai
Roy Benawa 1 dan PAUD/TK Sion Sumano Tahun
Pembelajaran 2021-2022, Sorong Selatan diawali
dengan pemaparan diagram kehadiran anak, posisi
pencapaian akademik anak, dan juga perkembangan
pembiasaan pola hidup bersih dan sehat masingmasing anak. Dilanjutkan dengan pembagian raport.
Seluruh orang tua terlibat dalam kegiatan ini.
Acara ini juga dihadiri oleh tokoh agama, tokoh
masyarakat yang menyampaikan rasa terima
kasihnya kepada Alirena atas perkembangan pendidikan di Kampung Sumano dan Benawa.
Terdapat juga momen pemberian penghargaan yang diberikan kepada anak-anak yang paling
rajin datang ke sekolah di tiap-tiap kelas.

Saya sangat berterimakasih kepada Alirena karena telah membantu
anak-anak di Sumano. Kepada semua orang tua terima kasih juga
telah sama-sama memperhatikan anak-anak untuk selalu hidup
bersih & pergi ke sekolah.
Mama Elizabeth Henaye
Tokoh Masyarakat Sumano
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Komunitas yang Dibangun
dalam Kasih Kristus
“Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan
sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,”
– Efesus 2:19
Memperkokoh nilai-nilai kekeluargaan, rasa saling mengasihi diantara setiap warga
sekolah melalui kegiatan perayaan Natal 2021.
Menjadikan sekolah dan asrama senantiasa laiknya rumah yang nyaman bagi anakanak, bertumbuh bersama yang berkarakter kristiani, saling mendukung serta
berbagi dalam kebaikan.
Dalam pelaksanaan Natal 2021, diadakan pula bakar batu. Proses budaya yang
sakral dalam memasak makanan menjadi bagian ritual atau simbol kebersamaan
masyarakat.

P

Piter Kalakmabin, A.Md.Tek.
Oksibil, 28-10-2021

Kami akan semakin gigih
berjuang mewujudkan
Visi dan Misi Pak Piter.

Piter Kalakmabin - Sebuah Obituari

apua boleh berbangga hati, bahwa pernah ada seorang
pemuda yang lahir dari tanahnya berdiri tegak sebagai
putra Papua yang membanggakan, dan kemudian berjuang atas
perubahan baik Papua hingga kepergiannya ke pangkuan Bapa
di Surga.
Sudah jalan tiga bulan, hampir seratus hari. Jika ini masa
kepemimpinan, angka seratus hari adalah masa paling krusial
untuk melihat sejauh mana seorang pemimpin mampu
memimpin. Kepergian Piter, tentu menjadi masa ujian bagi
Pegunungan Bintang, sejauh mana tanah ini mampu bertahan
bahkan terus bergerak maju mengusahakan perubahan
sepeninggal Piter.
Pemimpin yang banyak orang yakini memiliki etos kerja baik,
pandangan visioner seorang anak muda Papua—yang berani
memimpin dan mengambil risiko atas pengambilan keputusankeputusan tidak biasa bagi Papua yang terlihat sedang tertidur.
Pergerakan Piter mungkin mengagetkan, terlihat terburu-buru.
Tapi ternyata semua langkahnya telah sangat diperhitungkan.
Ia visioner dan berdedikasi. Ia paham betul bahwa
perubahan Papua, khusunya Pegunungan Bintang (Pegubi
n), bergantung pada kokoh atau tidaknya kaki dan pemikiran
satu generasi muda. Anak muda adalah penopang. Itulah
mengapa, sejak awal fokus utamanya adalah pendidikan.
Sumber daya manusia adalah krusial.
Ketika satu pemimpin pergi, satu barisan rakyat dengan
tulus tanpa aba-aba menangisi kepergiannya. Piter seorang
Katolik yang taat. Ia menghidupkan Kristus dalam perilaku
kesehariannya, mungkin itulah kenapa ia selalu berusaha
profesional dan bersikap adil dalam hal sekecil apapun. Yang
paling membekas dari seorang Piter Kalakmabin adalah Piter
mengatakan pada seorang pemuda asal Pegubin “Anak, tetap
disitu, di pendidikan. Bantu Mr. Eng (pembina Alirena), kita
letakkan dasar yang kuat. Visi kita besar anak, perlu kerja keras,
pendidikan itu kunci masa depan anak-anak dan daerah kita.
Beristirahatlah dengan damai,
Pak Piter. Di tanah Bulangkop
engkau tertidur beristirahat,
biar kami yang mengelilingi
dunia untuk meneruskan api
perjuangan, untuk Pegubin,
Mr. Eng Go (pembina Alirena)
untuk Papua. Agar semakin
ziarah ke makam Piter Kalakmabin
banyak anak muda Papua
lahir menjadi sepertimu: memiliki visi dan semangat menyala
dengan perjuangan yang optimis, untuk melanjutkan
menuliskan Cerita Masa Depan Papua.

Kehidupan realitas dan kekayaan budaya mereka adalah titik
tolak, entry, tools yang dipakai untuk memudahkan mereka
masuk dan memahami konsep-konsep ilmu pengetahuan
modern. Pembelajaran tidak hanya berpusat di dalam
ruang kelas, tetapi ruang kehidupan yang lebih luas yang
menyentuh aspek life-skill or skill-based yang sudah menjadi
bagian dari hidup mereka.

MERDEKA BELAJAR BAGI SISWA PAPUA
Adrianus Safarin, Pendidik Masa Depan Papua

Sekolah Anak Indonesia (SAI) merupakan
sekolah bagi anak-anak asli Papua SD-SMA.
Anak-anak ini sangat berbeda, tidak hanya
dari segi budaya tetapi juga dari segi worldview
yakni cara mereka memaknai realitas di
sekelilingnya.
Ada anak yang pertama kali melihat komputer,
kemampuan menghitung hanya sejumlah jari
tangan dan kaki, ada juga anak yang tidak bisa
membedakan pembagian waktu, jam, menit
dan detik.
Berhadapan dengan realitas tersebut, SAI
menawarkan sebuah kurikulum kontekstual
berbasis budaya. Pengkajian Budaya Papua dan
Modernisasi (PBPM), mengkaji latar belakang
budaya, bahasa, sosial, agama, dan politik
orang asli papua merupakan alat pembelajaran
yang ampuh yang bisa memudahkan mereka
masuk ke dalam ilmu pengetahuan modern.

Mengantarkan mereka masuk ke dalam
konsep-konsep modern ilmu pengetahuan
(Biologi, Matematika, Fisika, Imu sosial,
Ekonomi dll).

Belajar Ekonomi/Business, langsung di Pasar/Kios Penjual
Bagaimana mengubah suatu barang menjadi
barang yang bernilai secara ekonomis. Ubi
ditanam semata-mata untuk kebutuhan
konsumsi dan untuk makanan babi. Beberapa
dijual ke pasar tradisional tanpa konsep
bisnis yang jelas. Realitas ini menjadi tolak
pembelajaran ekonomi, yakni bagaimana
supaya dengan belajar ekonomi, orang orang
Papua bisa memecahkan persoalan ekonomi.
Dengan belajar langsung di lapangan, di
pasar dan di kios, anak-anak mempelajari
konsep untung rugi, bookkeeping, market
study business plan, supply chain, mereka
juga diperkenalkan dengan realitas hidup
yang nyata yang akan dihadapinya jika ingin
membangun Papua yang maju.
Pengkajian Budaya Papua dan Modernisasi
(PBPM) adalah satu terobosan dari contextual
learning yang memberikan treatment berbeda
kepada siswa asli Papua setelah pengenalan
dan pengakuan terhadap realitas mereka
yang unik yang mengedepankan pendekatan
budaya dan mengekspos mereka terhadap
realitas modern yang kompleks yang harus
mereka hadapi sekarang ini.

Avian Brands
untuk Pendidikan Papua
Setiap sabtu dan minggu siswa yang memiliki
minat di bidang seni lukis, bersama-sama melukis
mural di beberapa titik dinding gedung Sekolah
Anak Indonesia.
Kegiatan rutin ini dikoordinasikan oleh tim
Suara Masa Depan Papua, yaitu ekstrakurikuler
yang berfokus pada segala jenis bentuk seni dan
budaya Papua. Mural yang dibuat anak-anak SAI
bernuansa budaya Papua. Cat yang digunakan
untuk mural di SAI dan juga pengecatan Gedung
sekolah dan asrama disponsori oleh Avian
Brands.

Proses pengecatan menggunakan
cat Avian Brands

Siswa sedang membuat mural menggunakan
cat Avian Brands

Salah satu gedung asrama menggunakan
cat Avian Brands

Proses pembuatan mural menggunakan
cat Avian Brands

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
menciptakan kurikulum pembelajaran
sendiri, yaitu PBPM (Pengkajian Budaya
Papua dan Modernisasi). Hal ini sebagai
upaya konkret untuk memfasilitasi
pencapaian visi pendidikan SAI.
Jl. Werner Schwebig, Kp Legok Gaok
Ds. Kadumangu, Kec. Babakan Madang,
Kabupaten Bogor
Jawa Barat 16810, Indonesia

Visi

Anak Bangsa Mencintai dan Memiliki Daerahnya

Misi
1.
2.
3.
4.

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

