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Wisuda SAI 2021 mengusung tema ‘Harapan 
dan Imajinasi Tanpa Batas untuk Masa 
Depan’ dilaksanakan secara langsung 

(offline) dengan hadirin yang terbatas dan menerapkan 
protokal kesehatan yang ketat dan juga secara online.
Wisuda 2021 dilaksanakan untuk 3 jenjang; SD, SMP, 
dan SMA dengan jumlah wisudawan/wisudawati SD 6 
siswa, SMP 9 siswa dan SMA 9 siswa.

Wisudawan/wati SMA-SAI
Berhasil Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

Nama Perguruan Tinggi 
Negeri

Jurusan

Eter Wanimbo Universitas Negeri 
Halu Oleo

Ilmu Gizi

Emilianus Hae Universitas 
Sam Ratulangi

Teknik Perencanaan 
Wilayah & Kota

Dorthea Yappen Universitas Negeri 
Udayana

Ilmu Kesehatan Masyarakat

Femmy Kristin 
Yekwam

Universitas
Sam Ratulangi

Farmasi

Marice Warsa Universitas Negeri 
Udayana

Ilmu Kelautan

Juan Jonas Davin 
Rumansara

Universitas Negeri 
Gorontalo

Teknik Sipil

Yumiron Morib Universitas Negeri 
Tadulako

Teknik Lingkungan

Harapan dan Imajinasi 
Tanpa Batas untuk Masa Depan

Aktor / Penyanyi

Kalian adalah anak-anak yang akan membawa perubahan Cerita Masa Depan Papua… Apa yang 
sudah pelajari, di dapat dari bapak/ibu guru terkasih tidak akan sia-sia. Kakak Michael percaya 
& berdoa kitorang semua akan menjadi orang-orang hebat yang akan membawa & mengharumkan 
nama Indonesia melalui tanah Papua. 
Jangan pernah meremehkan adik-adik punya talenta, karunia, bakat & hikmat yang adik-adik 
sudah pelajari di sekolah, itu sangat berguna untuk membangun kitorang punya tanah Papua.

Michael Jakarimilena



Mantan General Manager PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi 

Selamat telah lulus, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan bisa meneruskan 
ke jenjang yang lebih tinggi dengan lebih sukses lagi untuk nanti memberi 
kemanfaatan bagi masyarakat di Papua maupun di daerah lain di Indonesia.

Ir. Heru Sriwidodo Sari, MM

Pembawa Acara

…semoga kalian tidak pernah menyerah pada pedidikan kalian, belajarlah 
sejauh dan setinggi mungkin lalu kembali ke Papua untuk menuliskan 
cerita masa depan Papua.

Najwa Shihab

Peraih Medali Emas Olimpiade Tokyo 2020

Selamat atas kelulusan adik-adik semua, teruslah mengejar 
cita-cita kalian dimanapun berada dan mampu menjadi 
berkat bagi banyak orang. 

Greysia Polii



WISUDAWAN/WISUDAWATI
Tahun Pembelajaran 2020/2021

W.  Agus  Ajambuani G.  kirana  paramita M.  angeline sinaga S. h. immanuel pongoh

L.  papuron  wabia Yakop  weya L. s.  wabia  ariks B.  y.  rufus a.  Puman

A.  m.  triani  ajoi Decsem  kogoya Yulius  cemtur Pendekar  bogum

R.  Perdentos  Nainel C. Parasian  Mangesa

BogorSekolah Menengah Pertama - SAI

Sekolah Dasar - SAIBogor
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Dorthea  Yappen

Desy  boban

Eter  Wanimbo Emilianus  Hae F.  Kristin  YekwamJ. J.  Davin  Rumansara

Marice  Warsa Jeckson  Limose Yumiron  Morib F.  B.  Reymond  Kenelak

BogorSekolah Menengah Atas - SAI

Wisudawati SMPDesy Boban

Di sini kami belajar tidak hanya menjadi pintar tapi harus juga punya 
kualitas, melalui pengkajian-pengkajian yang kami lakukan dalam PBPM, 
saya sadar akan banyak hal, bahwa apa yang saya saksikan dan alami di daerah 
saya (Asmat). Saya menyadari begitu banyak potensi daerah yang belum 
termanfaatkan dengan maksimal. Melalui proses perjuangan pendidikan di 
SAI, saya berharap dapat membangun daerah asal saya

Wisudawati SMADorthea Yappen

Kami sedang memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Guru-guru yang 
luar biasa, tidak hanya mengajar tapi mereka juga mampu menjadi orang tua.
Wisuda ini merupakan langkah awal yang menuntun kita untuk lebih keras lagi 
berusaha & belajar. Di sini (SAI) membuka pengetahuan saya tentang peran 
dalam membantu & menyelesaikan serta mencari solusi dari masalah yang ada 
di masyarakat (Papua). Tidak dapat dipungkiri tingginya angka kematian ibu, 
anak & bayi yang terjadi saat ini di Papua, hal itu membuat saya berpikir 
untuk memberi dampak perubahan pada realitas tersebut.



Guru Andalan adalah guru lokal dari 
Kabupaten Pegunungan Bintang yang 
telah mengikuti seleksi untuk selanjutnya 

bersama-sama mengembangkan pendidikan di 
Kabupaten Pegunungan Bintang. 
Selama 5 minggu, sebanyak 23 Guru Andalan 
mengikuti pelatihan yang tidak saja berfokus pada 
pelatihan teknis dan dan materi pembelajaran, 
tetapi juga berproses dalam pembelajaran 
dalam upaya penanganan masalah kesehatan, 
keterampilan agroteknologi, keterampilan 
bercerita, proses berpikir realita-makna-
imajinasi, peran bahasa ibu dalam mendukung 
pembelajaran, serta proses peningkatan kapasitas 
kepemimpinan. 
Guru Andalan mengikuti ritme hidup di asrama 
dan membiasakan diri untuk disiplin dalam hal 
waktu dan tanggung jawab. 

Pelatihan Guru Andalan 2021

Realita dan 
Makna Membentuk Imajinasi

7 Juni - 9 Juli 2021
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…penggunaan bahasa Ibu (bahasa yang digunakan oleh anak sehari-hari) membuat 
anak lebih bersemangat, ada komunikasi dua arah antara anak dan guru, anak lebih 
cepat memahami pelajaran…belajar berpusat dari anak (budaya mereka) lebih mudah 

membantu mereka dari apa yang mereka tau ke apa yang mereka belum tahu 
(globalisasi)…jangan menyerah, teruslah maju bapak/ibu guru !!!

Minda Tahapary

Pendidik di Pegunungan Bintang

Siswa di sini diberikan ruang kebebasan sehingga anak berkembang sesuai versi dan bakat 
mereka. Kita ada praktik proses pembelajaran yang terintegrasi melalui salah satunya 
budaya berkebun & saya melihat langsung realita perkembangan siswa yang ada di 
SAI. Saya yakin bila metode pembelajaran ini diterapkan di semua daerah di 
Papua, anak-anak akan mampu berkembang dan bersaing. Ishak Samuel S.

Kita fokus menyiapkan guru serta fasilitas dasar yang mendukung proses belajar mengajar. 
Dari berbagai materi pelatihan yang telah disiapkan, menurut saya ini sangat luar 
biasa, dimana guru dilatih untuk menjadi kreatif & inovatif yang 
berfokus pada perkembangan siswa dan komunitas masyarakat yang 
ada di sekitar. Spei Yan Bidana, S.T., M.Si

Bupati Pegunungan Bintang



Inforbes edisi xxvI

GENERASI 
MANDIRI & 
CENDIKIA
Wisuda yang bertema “Bertumbuh 

menjadi Generasi Mandiri dan 
Cendikia” di TK/Paud Lahai Roy 

Benawa 1 (6 wisudawan) dan TK Sion Sumano 
(4 wisudawan) dilaksanakan pada tanggal 
yang berbeda, Benawa (19/5) dan Sumano 
(22/5). 

Wisuda di dua tempat ini melibatkan partisipasi dan antusiasme dari berbagai pihak, 
mulai dari kepala kampung, tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, tokoh agama, 
pihak PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ), dan juga melibatkan siswa dari sekolah lain 
untuk keterlibatan pelaksanaan prosesi wisuda. 
Pihak ANJ turut hadir yang diwakili oleh Ibu Barbaray Sopacua dari Community 
Involvement and Development ANJ.

Bertumbuh Menjadi



PAUD/TK Lahai Roy Benawa 1 Sorong Selatan

A. Yan  Rikson  Aume  Ericson  Hohame Fredik  Hohame F.   Adlina  Hohame

F. Fransina  Ketae M.  Irma Taerare H. Marinus  Tebe Matias  Taune

Mikhael  Aume Y.  Oskar  Hadome

PAUD/TK Sion SumanoSorong Selatan
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Pengkajian Budaya Papua dan Modernisasi (PBPM) di kampung Sumano dan Benawa 
menjadi satu kesatuan dalam rangkaian pembentukkan keluarga binaan untuk mulai pelan-
pelan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Bersih, Sehat & Cerdas
Membentuk Keluarga Binaan di Pedalaman Sorong Selatan

Setiap dua minggu keluarga binaan mendapat 
pasokan alat kebersihan diri; selain itu pola 
hidup sehat juga diimbangi dengan asupan 
gizi anak melalui pembuatan kebun sayur dan 
ternak.
Alirena meyakini bahwa PHBS akan sangat 
berpengaruh pada perkembangan akademik 
seorang anak. Selain itu, kami mengkader Ao 
(guru) lokal untuk bisa langsung berinteraksi 
dalam pengajaran di TK Sion Sumano dan TK 
Lahai Roy Benawa. 
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Pembelajaran berbasis budaya yakni memanfaatkan potensi alam sekitar 
untuk media belajar & penggunaan Bahasa Ibu untuk kosakata yang relatif 
sulit dan asing dalam Bahasa Indonesia untuk anak-anak di kampung 
Sumano dan Benawa. 

Peserta Keluarga Binaan

Saya senang, merasa lebih bersih dan sehat.  Setiap hari selalu bangun 
pagi, sudah mandi pakai sabun, anak-anak langsung sikat gigi. 
Saya berharap lebih banyak lagi keluarga yang ikut program keluarga binaan 
sehingga masyarakat di sini bisa lebih sehat lagi.

Bpk. Ocen Taerare



OPEN MIND adalah sebuah wadah dan gerakan untuk saling membuka pikiran 
mengenai berbagai macam hal yang dituangkan dalam kreasi, diskusi dan 
mengimajinasikan cerita masa depannya, serta mengungkapkannnya melalui 
unjuk bakat. 
Sebagai gerakan seni budaya, open mind menjadi sarana aspirasi atas hal-hal 
yang perlu dibahas bersama oleh seluruh warga SAI. Dalam kegiatan ini semua 
warga SAI boleh menuliskan dan mengimajinasikan cerita masa depannya, 
mengungkapkan keresahan yang mewakili keresahan anak Papua.

Bed a h  Pu i s i 26 Maret 2021

Papua itu indah macam senja kaimana, tenang macam daun 

sentani
Tapi keras macam karang biak, manis macam jeruk nabire

Ko itu bunga palak kot
a Fak-Fak yang kem

bang macam 

kota Serui

Walau kadang sa suka
 sedih lihat ko jatuh d

ari air mata 

Nduga
Sa pu jiwa inginn sekali kaya k

ota bajingan Sorong

Tapi sa takut dengan
 Tuhan di pulau Mansinam

Tapis sa juga takut k
o tenggelam, sa tram au lihat Papua 

punya sayap alam patah berulang kali

Karea sa masih mo lihat cendrawasi de hidup dan terb
ang 

dari langit Sorong sampai Maerauke

Sa bangga jadi orang 
Papua dan sa cinta Papua 

Papua

Lidia S. W. Ariks
Kelas 9

Alamku Papua oh alamku Papua

Beribu bahkan 
berjuta kekaya

annya

Terbentang da
ri Raja Ampat sampai ke Asmat

Mereka bilang s
urge kecil tapi

 bagiku lebih d
ari itu

Pohon yang menjulang tinggi

Batu yang terlih
at kokoh

Menolak mengeksplorasi

Andai batu dap
at bicara

Andai pohon d
apat bicara

Mereka akan be
rkata kami bosan denga

n tingkah kalia
n

Berhati-hatilah m
enjadi pintar u

ntuk Papua

Alamku Papua

Abraham M. Weya
Kelas 10
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Biminip Ese adalah form 
aplikasi digital yang dibuat 
di lingkungan SAI sebagai 
wadah aspirasi bagi semua 
orang yang berada di 
SAI maupun tamu yang 
berkunjung. Biminip 
artinya Pikiran, sedangkan 
Ese artinya noken atau tas. 

Biminip Ese
Peduli Diri Mu, Peduli SAI

Scand barcode Biminip Ese

Salah satu siswa sedang melakukan pengisian 
Biminip Ese.

Biminip Ese berarti tas pikiran yang didalamnya dapat ditampung 
ide, gagasan, pikiran, saran, bahkan kritik bagi perbaikan sistem 
di SAI. Biminip Ese dapat diakses dengan metode scan barcode, 
yang kemudian mengarahkan kepada form pengisian. 

Kelas 12

Menurut saya Open Mind adalah salah satu kegiatan yang menarik bagi 
saya, karena melatih saya untuk berbicara yang baik di depan umum, 
dengan Open Mind saya melatih diri untuk mampu memilih kata 
yang tepat agar bisa dimegerti orang lain serta membiasakan diri untuk 
menerima kritik dari orang lain..

Mikael Kur



Mengelola

Siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA belajar & dialog bersama seputar potensi kekayaan alam 
daerah asal anak-anak. Selain itu muncul juga isu yang menjadi pertanyaan anak-anak yaitu 
mengenai status dan keberadaan hutan adat di Papua dalam perspektif kementerian.

Puyun Fierce Maas Tanod

Data Analis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber Daya Alam

22-03-2021

Multisite Learning
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berkesempatan untuk bertemu dengan anak-anak SAI itu sangat menyenangkan. 
Mereka terlihat semangat dan sangat antusias untuk belajar, kritis, dan mampu 
merumuskan solusi-solusi praktis bagi permasalahan di daerahnya.

Saya jadi lebih tahu tentang Sumber Daya Alam 
(SDA) yang ada di Papua dengan data yang lengkap, 
juga bisa memperkirakan apa yang bisa dikembangkan 
dari potensi SDA tersebut.

Masa iya, orang lain lebih ingin 
tahu & kembangkan daerah 
Papua dibanding kita??

Kalista Adelani Mairering
Kelas 12



29-03-2021 Multisite Learning
Profesional Pengusaha

Siswa SAI semakin kaya dalam memahami 
entrepreneurship dari sudut pandang 
berbagai kalangan termasuk salah satunya 

dari pemilik industri Lapis Bogor Sangkuriang, 
Bpk. Anggara Jati. Dari beliau, anak-anak 
mempelajari kiat sukses dan pola berpikir 
seorang pengusaha.
Tidak cepat menyerah dan selalu berani memulai 
hal baru, tentu dengan mempertimbangkan 
semua kemungkinan resiko. Petatas yang 
tumbuh berlimpah di hampir semua daerah di 
Papua menjadi potensi yang sangat besar, dengan 
kemampuan pengelolaan dan manajerial yang 
baik akan mampu menjadi sebuah industri yang 
dapat menjadikan masyarakatnya sejahtera.

Semangat & rasa ingin tahu siswa di SAI yang begitu besar 
sudah menjadi modal awal yang sangat baik.  Sering kali, 
kita sebagai putra daerah tidak melihat potensi & sumber 
daya alam yang ada sebagai sebuah kesempatan, ubahlah sudut 
pandang kita. Cari kesempatan itu & mulailah. 

Melihat Potensi & Sumber Daya Alam
Sebagai Kesempatan

Pengusaha Muda

Anggara Jati

Mengikuti kegiatan ini memberi pengetahuan 
baru, bagaimana melihat realitas yang ada dengan 
sudut pandang berbeda dari kebanyakan orang. 

Melihat segala sesuatu dari sisi 
potensi kemudian mengembangkannya 
sehingga memiliki nilai tambah 

melalui sebuah kreatifitas & 
inovasi.

Yolinde Genongga
Kelas 12
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Pembelajaran Multisite Learning (MSL) selain terintegrasi 
dengan pembelajaran formal dilakukan juga di pembelajaran 
ekstrakulikuler, melibatkan ahli dalam bidang-bidang 
profesional. 
Pembelajaran yang diikuti oleh siswa peserta ekstra 
kurikuler Sinematografi berupa editing dasar dan ilmu vidio 
mapping (teknik seni visual yang menggunakan cahaya 
dari perangkat keras proyektor ke berbagai bidang) siswa 
menjadi lebih kreatif dalam mendesain seni visual.

Multisite Learning
Profesional Kreatif

Tingkatkan Kemampuan
Sinematografi dengan Vidio Mapping

29-03-2021

Ismoyo Adhi

Kelas 11
Z. Nabila Datu B.

Vidio mapping menurut saya sangat 
menarik, belajar langsung dari orang 
yang mendalami bidang tersebut, 
membuat saya lebih terinspirasi. 
Terima kasih Kak Moyo !!! 

Photographer & Digital Artist

Jangan berhenti menantang diri 
& Jangan lelah membuktikan 

ke diri sendiri kalo kita bisa, jadilah 
hebat, bangunlah dunia.
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PerempuanPerempuan
Penggerak Zaman

Perempuan Penggerak Zaman; tema 
peringatan Hari Kartini 2021 di Sekolah 
Anak Indonesia yang merupakan 

peringatan dan sarana pengingat serta 
perayaan bahwa perempuan memiliki peran 
penting dalam menggerakkan zaman. 
Peringatan ini menegaskan dan memotivasi 
seluruh siswa perempuan di Sekolah Anak 
Indonesia bahwa perempuan bisa menjadi 
seperti saja yang mereka imajinasikan di masa 
depan.

21-03-2021

Kelas 11

Kartini adalah perempuan hebat, beliau adalah perempuan yang membawa 
kebebasan bagi seluruh perempuan Indonesia. Selain sosok Kartini, menurut saya 
mamah adalah pahlawan dan inspirasi saya. 
Saya bercita-cita ingin menjadi seorang Bidan, agar mampu membantu 
perempuan-perempuan hamil dalam proses persalinan & pemenuhan gizi 
mereka. 

Febriyani M. Sandi Leo
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Jangan Takut Bermimpi Tinggi
Oleh: Teku Weya kelas 8 asal Kab. Lanny Jaya
(Juara 2 kompetisi menulis “ Cerita Inpirasi” Perhimpunan Mahasiswa Jerman)

AKU, aku 
a d a l a h 

seorang siswa kelas 8 
SMP. Aku berasal dari 
Kab. Lanny Jaya, Prov 
Papua. Aku lahir pada 

tanggal 12 Mei 2007 di 
Malagai, Lanny Jaya. Aku 

sekolah di SAI (Sekolah Anak 
Indonesia) yang berada di Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat.
Aku terlahir dari keluarga yang secara 
ekonomi sangat kurang, orang tuaku hanya 
sebatas menanam atau bertani petatas atau 
ubi jalar. Kehidupan ku selama di Lanny Jaya 
sangatlah menyedihkan, dalam pendapatan 
keluarga sangat kurang, sehingga untuk  
menyekolahkan saudara kandung ku pun tidak 
mampu, bahkan kakak ku sudah putus sekolah 
semenjak SMP dan sudah tidak sekolah lagi. 
Setelah usia ku dua tahun, aku dan ibu diusir 
oleh ayah. Akhirnya aku dan ibu pindah, 
tinggal di rumahnya kakek dan nenek dari ibu 
ku.
Aku besar bersama kakek-nenek, merekalah 
yang selalu mendorong aku untuk mau 
sekolah. Saat usia ku lima  tahun kakek wafat 
karena matanya telah buta selama dua tahun.
Semenjak kakek wafat, saat itulah aku 
menyadari apa yang disampaikan kakek 
sebelum beliau wafat, 
“Kamu harus  sekolah! agar saat kamu besar 
nanti, bisa menjaga keluargamu. Kakek 
sudah tua dan ke depan nanti apa yang akan 
terjadi kakek tidak tahu, jadi kamu harus 
belajar dengan tekun dan tidak boleh malas 
sekolah, juga tidak boleh melawan ibumu atau 
nenekmu. Kamu harus menjaga mereka baik-
baik.“

Dari situlah aku menyadarinya dan mulai 
berpikir lebih dewasa. 
Akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk 
bersekolah di sekolah berasrama saat aku naik 
kelas 4 SD, dari sinilah aku mulai mengenal 
yang namanya pendidikan. 

Selama aku di sekolah berasrama, aku dikenal 
dengan anak yang paling cengeng dari semua 
siswa yang ada, tidak hanya cengeng bahkan 
aku dikenal sebagai anak yang sangat mudah  
tersinggung. Dari situlah aku belajar bahwa,  
“Aku tidak boleh cengeng karena apapun itu, 
dan aku harus belajar berpikir dewasa, karena 
satu hal yang membuat aku sadar adalah 
mengingat akan perkataan kakek ku semenjak 
aku kecil, dan aku juga menyadari bahwa 
bapak ku sudah tidak ada lagi, maka aku harus 
memikirkan keluarga ku dan aku berfikir aku 
harus jadi tulang punggung keluarga karena 
bapak dan kakek aku sudah tiada.” Hal itulah 
yang mendorong semangatku untuk belajar 
lebih tekun dan berpikir dewasa. 
Sejalan dengan waktu, datanglah  seseorang 
dari Pemda Kab. Lanny Jaya untuk mendata 
anak-anak yang akan dikirim ke Jawa untuk 
melanjutkan studinya di sana. Aku sangat 
bersyukur karena aku adalah salah satu siswa 
yang dipilih bersama dengan Diko Kiwo.
Nama sekolah kami adalah Sekolah Anak 
Indonesia (SAI), di sana kami mendapatkan 
teman dari Tolikara, Asmat, dan Tambrauw. 



Aku masuk SAI pada tahun 2019. Setiap 
langkah dimana  aku berada, aku selalu 
mengingat satu hal bahwa kata-kata yang 
disampaikan oleh kakek, aku terus mengingat 
akan hal tersebut.
Ketika di SAI ternyata semuanya begitu 
tidak mudah, aturannya ketat, siapapun yang 
melanggar akan dikenakan konsekuensinya, 
tetapi karena aku sudah terbiasa dengan 
aturan-aturan seperti itu semenjak aku masih 
Sekolah Dasar di papua.
Aku juga berpikir bahwa  aturan-aturan 
tersebut adalah salah satu cara untuk 
mendisiplinkan  aku  menuju jalan yang benar, 
biarpun dalam aturan tersebut tidak mudah 
mengatasi masalah yang aku alami selama 
di asrama. Aku juga sebagai siswa haruslah 
mengikuti aturan tersebut karena aturan itu 
adalah tanggung jawab ku sebagai siswa. 
Aku juga sering merenung bahwa aku dikirim 
ke Bogor oleh Pemda ini bertujuan apa yah? 
Hal itu juga membuat aku harus mengikuti 
semua rangkaian aturan yang ada di asrama 
sekolah. Karena mengikuti aturan adalah satu 
hal  yang sewajarnya dilakukan oleh siswa  
untuk menuju  jalan yang kita inginkan dan 
impikan.
Semenjak SD, aku dimasukan ke sekolah 
asrama oleh nenek. Selama di asrama aku 
ditanya oleh bapak guru, “Apa cita-citamu?” 
Saat  itu, sebelum aku menjawab pertanyaan 
tersebut aku berpikir sejenak  lalu aku 
menjawab, Aku  ingin menjadi dokter. 
Karena ketika aku melihat kakek tuna netra 
saat aku masih kecil, aku sering menangis 
karena kasihan kepada kakek. Lalu aku juga 
bertanya pada diri aku sendiri bahwa  apa 
yang sebenarnya terjadi di daerahku ini? Aku 
sadar kalau masalah yang terjadi di daerahku 
diakibatkan karena kurangnya peengetahuan 
kesehatan masyarakat, karena orang orang 
di daerahku tidak ada yang memilih untuk 
menjadi mantri atau dokter, karena mereka 
belum dalam mengenal tentang apa itu 
kesehatan.

Orang-orang di daerahku lebih memilih 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masyarakat 
di kampung ada yang mati kelaparan dan 
kekurangan gizi. Dari situ aku bermimpi jadi 
Dokter, supaya berkontribusi untuk mengubah 
tata kehidupan masyarakat di kampung 
halamanku. 
Ketika aku melihat kakek meninggal yang 
diakibatkan menderita penyakit pada matanya 
selama tiga tahun lamanya, kakek tuna netra 
tidak pernah keluar rumah dan akhirnya kakek 
meninggal dunia. Hal itu semua bisa terjadi karena 
di kampung halaman ku sangat kekurangan tenaga 
Kesehatan. Apabila tenaga kesehatan cukup dan 
masyarakat mengerti menjaga kesehatannya, 
maka masyarakat aman dan aku pikir kakek bisa 
ditangani. 
Biarpun  aku masih kanak-anak, aku mesti 
tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung 
halaman ku. 
Masyarakat di kampung halaman ku banyak 
yang meninggal meskipun kadang  ada yang 
umurnya masih sanagat muda, karena mereka 
tidaklah mengenal begitu banyak tentang  
dunia kesehatan dan di kampung halaman 
ku banyak anak muda yang meninggal karena 
akibat seks bebas karena mereka tidak mengenal 
penyakit apa yang akan timbul ketika mereka 
melakukan seks bebas tersebut, padahal hal itu 
dapat menyebabkan korban jiwa. Tetapi karena 
keterbatasan pendidikan kesehatan sehingga  
orang-orang muda di kampung halaman ku 
masih melakukan hal itu, sehingga aku berpikir 
untuk sekolah dibidang kesehatan.

 ”Jangan takut untuk bermimpi tinggi tetapi 
takutlah kalau kamu tidak punya impian”.



Avian Brands mendukung pendidikan anak-anak Papua 
melalui program (CSR) Corporate Social Responsibility.
Pada tanggal 14 Juli 2021, produk-produk cat dari Avian 
Brands telah diterima oleh Sekolah Anak Indonesia (SAI), 
cat tersebut akan digunakan untuk meremajakan warna 
gedung dan fasilitas sekolah.
Ada satu titik di SAI yang akan menjadi tempat untuk 
menuangkan ide dan kreatifitas budaya anak-anak Papua 
dengan menggunakan cat Avian.

Avian Brands
untuk Pendidikan Papua

Sekolah Anak Indonesia
Sekilas Tentang

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

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

CeritaMasaDepanPapua

CeritaMasaDepanPapua

CeritaMasaDepanPapua

SAI    menyelenggarakan pendidikan 
terintegritas untuk siswa dari 

daerah dengan sistem sekolah berasrama 
mulai tingkat dasar, menengah dan atas.

S A I  mel a ku k an  te rob o s an  d e ng an 
metode pembelajaran siswa aktif APeL 
(Anak Pemilik Pembelajaran) dalam 
me ny i apk an  ana k  b ang s a  me nj a d i 
pemimpin yang menguasai bidangnya  di 
taraf internasional dan siap membangun 
daerahnya.

Anak Bangsa Mencintai dan  Memiliki Daerahnya
Visi

Nilai
Melakukan yang Benar
Mencintai Kehidupan
Melayani Sesama
Cerita Masa Depan

1.
2.
3.
4.

Misi
Keimanan
Kecendekiawanan
Skill
Imajinasi

1.
2.
3.
4.

Serah terima cat dari Avian Brands
kepada Sekolah Anak Indonesia


