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Budaya belajar tradisional Papua adalah storytelling, karena 
itu skill siswa dalam konteks budaya masih cukup utuh. 
Guru-guru melakukan KBM dengan storytelling, sehingga 
pengetahuan dasar yang sudah ada bisa dikuatkan dengan 
pengisian ilmu pengetahuan modern, seperti misalnya 
Matematika, Kimia, atau Bahasa. 

Siswa SMPN Bulangkop, Pegunungan Bintang, melakukan 
penelitian membuat sabun dari bahan alami yang mudah 
ditemukan di lingkungannya, kulit pohon sengon atau 
kulem. Penelitian sabun kulem ini merupakan tindaklanjut 
dari proses belajar storytelling dengan kajian RIM (realitas-
imajinasi-makna). Siswa menyampaikan kesimpulannya 
bahwa sabun yang saat ini digunakan oleh masyarakat 
di kampungnya, merupakan sabun produksi pabrik dari 
luar Papua.  Atas dasar itulah siswa termotivasi untuk 
menciptakan sabun sendiri.

Proses mengkaji objek pembelajaran yang berakar pada 
akar budaya terbukti sangat membantu siswa dalam 
pembelajaran.  Pelajaran Kimia yang mungkin awalnya 
sangat asing dapat diterapkan dalam kegiatan yang riil dalam 
mengkaji kandungan kulit kayu kulem. Selain itu pelajaran 
Matematika menjadi konkret karena siswa dapat menghitung 
presentase kandungan dan takaran perbandingan air dan 
getah kulem yang digunakan untuk membuat sabun. 

Dalam skala yang lebih jauh, kulit kayu kulem mendorong 
siswa untuk berimajinasi tentang masa depannya, 
“mengembangkan kulit kayu kulem menjadi sabun ramah 
lingkungan yang berpotensi ekonomi tinggi.”

Siswa SMPN Bulangkop Membuat Sabun
dari Kulit Pohon Kulem/Sengon

Pohon Kulem/Sengon
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KOPI
DARI 

BULANGKOP

KOPI
DARI 

BULANGKOP
Siswa SMPN Bulangkop 

mempelajari proses mengolah 
kopi. Mereka belajar tentang 

kopi untuk menjadi ahli. 

Kopi adalah potensi tanah mereka—dan 
pendidikan harus bisa mengantarkan anak-
anak Pegunungan Bintang pada posisi untuk 
memaksimalkan potensi itu. 

Mengkaji tentang kopi juga berarti perlu 
mempelajari banyak materi yang relevan 
di sekolah. Siswa mempelajari Fisika 
dengan menganalisis suhu yang tepat untuk 
penjemuran dan penyangraian kopi. Mereka 
mempelajari Matematika ketika menimbang 
dan  menakar bubuk kopi untuk 
diseduh, menghitung jarak tanam 
antar pohon, dan tinggi pohon. 

Bagaimanapun, penguasaan 
proses pengolahan kopi sangat 
penting dalam peran mereka 
sebagai orang Pegunungan 
Bintang—tempat salah satu 
kopi terbaik dunia tumbuh. 
Ekonomi masyarakat di 
daerah bahkan ekonomi negara dapat 
dikuatkan dengan kopi. Di masa 
depan, Pegunungan Bintang akan 
menjadi satu tempat yang diingat 
jika orang berbicara tentang 
kopi. Mulai dari petani kopi, 
hingga pusat waralaba kopi 
dunia; semuanya berasal dari 
Pegunungan Bintang.



PENGKAJIAN BUDAYA PAPUA DAN MODERNISASI

SMA Anak Indonesia memiliki program   
entrepreneurship dengan 

berbagai level. Desain pembelajaran yang 
tercipta dari kebutuhan bahwa OAP harus 
mampu menciptakan dan mengembangkan 
sektor swasta. Itulah salah satu ide dan 
permasalahan yang ingin dipecahkan dalam 
merancang program entrepreneurship. 

Pelaksanaan mata pelajaran di SMA 
diajarkan dalam tema besar inkubasi. Kelas 
10 entrepreneurship produk mentah seperti 
sayur-mayur atau bahan pokok. Kelas 11 
entrepreneurship produk makanan jadi dan 
setengah jadi, seperti keripik atau tepung 
talas.

Sedangkan kelas 12 secara khusus 
mengkoordinasi pembuatan, menjual dan 
memasarkan noken yang dibuat oleh siswa 
sendiri.

Cerita Masa Depan PapuaEdisi 28 - 20226

Proses entrepreneurship 
siswa SMA ini komperehensif—seperti 

layaknya proses di inkubator bisnis. 
Proses belajar diawali dengan mengkaji 
P4: Product, Price, Place dan Promotion 
yang diimplementasikan dalam proses 

business plan, pitching meyakinkan 
investor, pengelolaan modal, belanja, 

riset pasar, hingga manajemen 
mengelola keuangan. 

Kelas 10 Kelas 11 Kelas 12

Project PBPM Start Center:
Inkubasi Bisnis di SMA SAI
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Sistem bisnis modern ini 
diharapkan dapat diterapkan dalam 

pengelolaan potensi daerah
mereka masing-masing

Uniknya, peran guru dalam program 
entrepreneurship ini seperti tutor bisnis 
sekaligus investor.  Dalam jangka waktu tertentu 
siswa sebagai pelaku bisnis mempresentasikan 
laporan keuangan, laporan penjualan dan hasil 
pemetaan pasar produk mereka. 

Pembelajaran besarnya adalah bagaimana anak-
anak ini jika berbisnis akan menjumpai kondisi 
pembelian yang bukan fixed price, sehingga 
membuka kesempatan tawar menawar yang 
menuntut kemampuan negosiasi, menghitung 
dan berlogika dengan cepat.
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Prototipe Mesin Pembuat Tepung
PBPM SMP Anak Indonesia mempersiapkan siswa

untuk menjadi expert teknologi semi modern
dalam mengolah hasil bumi. 

Siswa  kelas 8 berproses untuk membuat 
alat produksi pembuatan tepung 
ubi. Januari lalu, siswa menghimpun 

pelbagai informasi mengenai tepung. 

Apa itu tepung? Bahan apa saja yang bisa 
dibuat tepung? Mengapa tepung  harus 
dibuat? 

Siswa mencari tahu tentang suku-suku di Tanah Papua yang 
dalam sejarahnya hingga masa kini mampu memproduksi tepung 
dan mempelajari bagaimana prosesnya. 

Beberapa suku yang mereka kaji adalah suku Kamoro, Marind 
dan Sentani, yang senantiasa mampu memproduksi tepung sagu. 

Pembelajaran yang berdasarkan kajian, menginspirasi siswa 
untuk membuat prototipe alat produksi tepung sagu dari desain 
yang sebelumnya telah mereka buat. Prototipe ini merupakan 
proses belajar siswa dalam hal mengenal bangun ruang, 
pengukuran, hingga teks prosedur. 

Pembuatan tepung dari bahan karbohidrat lokal Papua entah itu 
sagu maupun ubi, diperlukan untuk meningkatkan nilai produk. 
Peningkatan nilai dan variasi produk tidak mungkin dilakukan 
dengan penggunaan bahan mentah dan basah. Ekspansi hasil 
bumi Papua, terutama sumber karbohidrat lokal ke luar Papua, 
bahkan ke pasar dunia mengkonsekuensikan bentuk produk 
yang kering dan tahan lama dengan kemungkinan pengolahan 
menjadi bentuk produk lain yang variatif. 

Prototipe ini 
merupakan awal 
siswa berproses 
untuk membuat alat 
produksi tepung yang 
benar- benar bisa 
digunakan.

Cerita Masa Depan PapuaEdisi 28 - 20228

Prototipe Mesin Pembuat Tepung
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Pekan P B P M
Berlangsung pada tanggal 14-18 Maret 2022. Pekan 
PBPM diisi dengan pelbagai kegiatan pembelajaran 
yang berkaitan dengan pengkajian budaya Papua yang 
menjembatani modernisasi. 

Dalam kegiatannya, Pekan PBPM melibatkan pelbagai 
narasumber sebagai sumber belajar siswa. Kegiatan 
ini merupakan bagian dari karakteristik PBPM, yaitu 
multisite learning—pembelajaran yang melibatkan para 
ahli dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan 
objek pembelajaran yang sedang dikaji oleh siswa. 

Secara umum, jenjang SD memfokuskan kegiatan 
pada aspek keluarga dan kampung halaman—selain 
itu juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 
pemanfaatan alam yaitu ecoprinting. 

Sedangkan jenjang SMP, yang secara tegas lulusannya 
diharapkan sebagai expert dalam hal teknologi 
pemanfaatan sumber daya alam setidaknya dalam 
level kampungnya—mengkaji dan mempresentasikan 
dalam ruang akademik yang terbuka atas kritik, 
koreksi dan perbaikan. Para siswa mempertahankan 
tesis pemikirannya di depan guru-guru yang kemudian 
menantang sistematika berpikir mereka. 

Jenjang SMA objek pengkajiannya memfokuskan 
pada kegiatan entrepreneurship. Warung SMA (Ten 
Mart, StarMart, dan Start Center) merupakan wahana 
pembelajaran entrepreneurship yang dilakukan oleh 
siswa untuk mengetahui pola bagaimana merintis 
usaha, mengadakan bazar dengan dua sistem luring 
dan daring, berkomunikasi dalam proses negosiasi 
tawar-menawar hingga penentuan harga beli dan 
harga jual. Selain itu, siswa juga melaporkan laporan 
keuangan dan penjualan layaknya dalam perusahaan 
secara profesional. 

SD

SMP

SMA
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Multisite Learning:
Belajar Literasi Finansial bersama 

OJK dan Bank Papua

Literasi Finansial merupakan salah 
satu aspek literasi dasar yang perlu 
dikuasai; bagaimana mengelola uang 

secara berkala hingga perencanaan 
keuangan terutama apabila uang tersebut 
berkaitan dengan entrepreneurship.

OJK bersama Bank Papua berdiskusi 
dengan siswa SAI terkait konsep bahwa 
uang dapat dikelola dan direncanakan 
menjadi investasi jangka panjang dalam 
kaitannya dengan simpanan pelajar dan 
pengenalan pasar modal. 

Hal ini penting bagi anak Papua dan pelajar 
pada umumnya, karena perencanaan 
keuangan juga pengetahuan yang 
berkaitan dengan financial technology 
(khususnya fintech lending) termasuk 
sebagai pengetahuan dasar yang 
wajib dimiliki dalam era globalisasi.
Pengetahuan ini perlu dimiliki, selain 
karena bagian dari perkembangan zaman 
dan proses modernisasi, perencanaan 
dan pemanfaatan uang merupakan hal 
yang harus dikuasai oleh anak Papua 
sebagai upaya memanajemen modal 
pembangunan.

Dari sini saya belajar bahwa uang itu harus 

kita atur, bagaimana mengelola 

keuangan secara baik, 

menabung dan berinvestasi.  

Mengelola keuangan dengan 

bijak akan membuat kehidupan 

ekonomi kita lebih baik.

Blasius R. Y. Awumin Puman kelas 10
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Multisite Learning:
Pembelajaran dengan #EcoPrint untuk 
Memicu Imajinasi dan Keingintahuan 

SD Anak Indonesia mengundang Galeri 37 dari 
Tangerang Selatan untuk memberikan workshop 
singkat terkait teknik ecoprinting. Ecoprinting 
adalah seni menata daun diatas sehelai kain. 
Hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan anak 
Papua yang terpapar dengan alam yang sangat 
kaya, karena bahan esensial yang digunakan 
dalam ecoprinting adalah daun-daunan yang 
secara spesifik dan unik menimbulkan warna dan 
jejak tertentu dalam kain. Pengenalan ecoprinting 
diharapkan dapat membuka wawasan anak Papua 
bahwa ada banyak sekali hasil alam yang dapat 
dimanfaatkan dan memiliki nilai jual.

Karena karakteristik tumbuhan dan jiwa seni 
anak Papua yang sangat spesifik tentunya akan 
menjadikan karya unik yang bernilai jual tinggi. 
Sejak dini, jiwa entrepreneur harus dikenalkan 
kepada seorang anak, khususnya anak Papua, 
sebagai jembatan maupun sarana mengembangkan 
potensi daerahnya. 

Pengembangan potensi ini memerlukan skill, 
sesuai dengan nafas pendidikan tradisional 
Papua--inilah mengapa dalam proses berPBPM, 
multisite learning menjadi pilihan pengembangan 
skill. Belajar pada ahlinya, anak-anak dipaparkan 
secara langsung pada cara kerja seorang ahli 
menjalankan bidangnya. Karenanya, seorang anak 
akan terbiasa pada disiplin proses, ilmu, maupun 
konsistensibelajar untuk menjadi ahli.

Siswa Sekolah Anak Indonesia memiliki talenta dan keinginan dalam segi 

berkarya yang sangat besar, itu bisa berkembang dan mereka bisa mandiri 

dengan kemampuan yang mereka miliki.

Ibu Nuning Sekarningrum
Pemilik Galery 37

Saya membuat gambar (pola) dari daun yang 

ditempelkan pada kain. Awalnya 

saya tidak mengetahui bahwa dari 

daun yang sudah kering, bisa 

menghasilkan gambar yang bagus. 

Prosesnya bisa saya ikuti dan saya 

mengerti, belajarnya menyenangkan. 

Saya mau coba buat lagi nanti… 

kelas 6Vincent Green Oktewe Bidana
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INOVASI PAPUA

Selain mengelola program pendidikan, Yayasan 
Alirena juga bekerja sama dengan Pemda 
Pegunungan Bintang untuk mengembangkan 
ekonomi masyarakat. Program ini dimulai di Distrik 
Ok Aom dengan membentuk Tim Inovasi Ok Aom 
dan memulai pekerjaan awalnya dengan melakukan 
pemetaan di 3 kampung, yaitu Yumakot, Aplim dan 
Okdo. 

Data pemetaan kampung tersebut dibutuhkan 
untuk membuat program kemandirian dan program 
pemerintahan kampung berjalan, sektor swasta 
hadir, masyarakat adat tetap hadir dan relevan, 
sehingga terjadi integrasi antara 3 pilar tersebut di 
kampung-kampung Papua. 

Pertimbangan memilih 3 kampung tersebut karena 
memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangkan 
lebih jauh, hal ini dilihat dari ketersediaan SDA yang 
berlimpah. Saat kampung-kampung di Tanah Papua 
mampu memproduksi segala kebutuhannya, mandiri 
dalam pendidikan dan kesehatan, memaksimalkan 
potensi sumber daya alamnya, hingga mampu 
mengasimilasi pola adat istiadat dengan globalisasi 
maka kemajuan dan kesejahteraan di Tanah Papua 
akan dengan realistis dapat terwujud.

Tim Inovasi Ok Aom memiliki visi bahwa jalan untuk berperan 
dalam globalisasi dan modernisasi adalah dengan menumbuhkan 

stabilitas ekonomi masyarakat yang kuat di tingkat kampung.

Survey Pemetaan Tiga Kampung; 
Yumakot, Aplim dan Okdo 

di Kab. Pegunungan Bintang
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INOVASI PAPUA

PAUD Okborun dan Maneri
Tim Inovasi Ok Aom Yayasan Alirena memprakarsai 
pembukaan PAUD di dua kampung di Distrik Ok 
Aom, Okdo dan Yumakot. 

PAUD yang didirikan diberi nama Okborun dan 
Maneri. Okborun berarti ada di seberang kali—dulu 
susah sekali bagi anak-anak untuk menyeberang 
sekolah apabila banjir. Sedangkan Maneri berarti 
“berikan pada saya”—mengandung arti berikan pada 
saya, akan saya teruskan dan kembangkan.  

Pembukaan kedua PAUD ini signifikan bagi 
perkembangan pendidikan di Ok Aom. Pendidikan 
anak usia dini hanya berada di tempat tertentu dan 
sulit di jangkau dari kampung-kampung. Pelaksanaan 
PAUD memanfaatkan fasilitas kampung yang 
seadanya. Yayasan Alirena melakukan pendampingan 
terhadap guru lokal yang memiliki hati membangun 
pendidikan di kampung mereka.  Meskipun secara 
latar belakang pendidikan tidak memadai, PAUD ini 
diharapkan menjadi harapan perbaikan pendidikan 
dasar di Pegunungan Bintang.

Masyarakat sangat antusias karena 
pendidikan sudah hadir di kampung mereka. 

Anak-anak tidak perlu lagi jalan kaki 20 menit 
dan menyeberang jembatan Oksop yang 

cukup bahaya.
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KAJI BUDAYA

Diskusi terbuka
Siswa SAI, Siswa SD dan SMP Bulangkop dengan

Kepala Suku Ok Aom
Diskusi ini membahas mengenai rumah adat 
yang menjadi tempat pendidikan inisiasi bagi 
anak-anak di Pegunungan Bintang. Rumah 
inisiasi yang dimaksud dikategorikan menjadi 
rumah untuk anak laki-laki (Sukam) dan rumah 
untuk anak perempuan (Bokam). 

Sukam dan Bokam merupakan rumah adat 
untuk mengajarkan peran setiap anak dalam 
kehidupan dengan berbasis gendernya 
(gender based education). Gender based 
education seperti yang diterapkan dalam 
Sukam dan Bokam membuka kesempatan 
dalam eksplorasi dalam bidang sosial maupun 
ekonomi berdasarkan potensi individual. 

Secara lebih luas, apabila sistem ini 
dikembangkan dengan lebih lanjut, akan ada 
perbaikan relasi sosial di antara perempuan 
dan laki-laki, dimana masing-masing gender 
menghargai peran masing-masing dalam 
masyarakat yang sifatnya komplementer.  

Lebih lanjut Bapak Metodius menjelaskan, 
sebelum seorang anak dapat masuk ke 
rumah adat entah itu Sukam maupun Bokam, 

mereka harus melalui sidang pribadi—yaitu 
uji kelayakan secara karakter maupun fisik 
oleh orang tua mereka sendiri di rumah, untuk 
kemudian diajukan untuk dididik lebih lanjut 
di Sukam atau Bokam. 

Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa Sukam dan Bokam merupakan 

Rumah adat Bokam

sistem pendidikan 
tradisional yang 
mengandung nilai-
nilai modern.

Karena Gender  
based education 
seperti yang
diterapkan dalam 
Sukam dan
Bokam membuka 
k e s e m p a t a n 
i n d i v i d u 
m e n g e k s p l o r a s i 
bidang sosial
maupun ekonomi 
b e r d a s a r k a n 
potensi individual.Bpk. Metodius berdiskusi

melalui sambungan Google Met
didampingi tim Alirena

yayasanalirena
Underline
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Diskusi terbuka
Siswa SAI, Siswa SD dan SMP Bulangkop dengan

Kepala Suku Ok Aom

Program
Keluarga Binaan 
di Kampung Yumakot
Keluarga Binaan adalah satu program yang jalankan 
oleh Yayasan Alirena di kampung tempat kami berada, 
dengan percontohan beberapa keluarga difokuskan 
untuk dikembangkan dalam berbagai aspek, seperti 
kesehatan, hidup bersih, dan pengembangan ekonomi 
masyarakat. 

Tim Inovasi Ok Aom Alirena melatih keluarga binaan 
menanam 3 jenis sayur di kebun mereka. Sayur yang 
ditanam adalah brokoli, kol ungu, dan kembang kol. 
Sayur-sayur ini dipilih untuk dikembangkan dengan 
alasan bahwa ritme penanaman sayur tersebut cocok 
dan sesuai dengan ritme penanaman tradisional 
mereka, selain itu ketiga jenis sayur ini sulit didapatkan 

dan memiliki nilai ekonomi tinggi.  Meski 
berada di daerah pegunungan, ketiga 

sayur ini hanya bisa didapatkan di 
Oksibil apabila didatangkan dari 

luar Pegunungan Bintang. 

Brokoli

ASA KEMANDIRIAN

Diharapkan produktivitas 
keluarga dan aset kebun akan 

meningkat dengan penanaman 
tiga jenis sayur ini.
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ANAK MUDA PAPUA BICARA

Rajin
& Punya Target

Emilianus Hae adalah
salah satu lulusan SMA 

Sekolah Anak Indonesia 
tahun 2021 yang berasal dari 

Kab. Tambrauw, 
Saat ini sedang menempuh 

pendidikan sarjana di 
Universitas Sam Ratulangi, 

Manado.
Emil (sapaan akrabnya) 

tengah duduk di semester 
2, Fakultas Teknik Jurusan 

Arsitektur,
program studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota. 

Emil yang sedang menikmati 
libur semester dan akan 

beranjak ke semester 3 ini 
bercerita tentang bagaimana 
dia bisa mendapatkan nilai IP 

Komulatif (IPK) 3,88 
dan mampu terus disiplin, 
termotivasi dalam belajar.

 Apa imajinasinya dan dari 
mana imajinasi itu hadir? 

Sebelum melangkah lebih jauh perlu kalian semua ketahui bahwa 
nilai Indeks Prestasi (IP) Kaka untuk semester 1 dan 2 adalah 
3,88 dan 3,84. Bagi sebagian dari kalian mungkin mendaptkan 
nilai IP sebesar itu adalah suatu hal yang sangat mustahil 
dilakukan, perlu otak yang pintar agar bisa mendapatkan IP 
yang baik seperti itu. 

Hmmm... Kaka pikir tidak! Berdasarkan pengalaman Kaka 
mendapatkan IP tersebut, tidak harus pintar atau cerdas. Terus 
apa yang Kaka lakukan sehingga Kaka bisa mendapatkan IP 
sebaik itu?

Yang pertama adalah memiliki TARGET. Kaka sudah punya 
target untuk kuliah. Menentukan target pada semester 1 IP 
harus 3.00, tujuannya agar bisa mendapatkan beasiswa. Target 
ini Kaka jadikan sebagai MOTIVASI tambahan jika sudah mulai 
semester berikutnya.  

Kedua harus RAJIN. Rajin dalam semua hal. Rajin untuk 
berkuliah, rajin untuk mengerjakan tugas, dan tentunya rajin 
untuk mengumpulkan tugas. 

Ketiga adalah AKTIF, ini sangat penting sekali dalam membantu 
Kaka pada saat kuliah, juga belajar aktif bertanya pada dosen 
dan teman, jangan pernah MALU untuk bertanya. 

Yang keempat adalah memanajemen CARA BELAJAR. Kaka 
belajar sebelum dan sesudah jam kuliah. Sebelum kuliah dimulai 
Kaka akan belajar mandiri dulu, tujuannya agar Kaka bisa lebih 
paham dan jika ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan pada 
saat kelas di mulai. Belajar mandiri sebelum dan sesudah kuliah 
merupakan kebiasaan yang Kaka sering lakukan sejak dulu 
sekolah di SAI (Sekolah Anak Indonesia), sehingga hal tersebut 
telah menjadi kebiasaan Kaka hingga saat ini.

Mari kita semua giat belajar, 
karena membangun Tanah Papua tidak mudah, 
perlu orang-orang yang rajin belajar dan bersekolah 
sungguh-sungguh. Semoga kita bisa berkontribusi 
untuk kemajuan tanah kelahiran kita.
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SOSOK

Engel Kalakmabin, Kepala Suku dan Guru
yang Peduli Terhadap Masa Depan 
Masyarakatnya

Bapak Engel Kalakmabin mengabdikan diri sebagai guru sejak 1999. Saya termasuk murid 
pertamanya. Beliau memilih kembali ke kampungnya untuk menjadi guru di SD Inpres Yumakot 
yang saat itu tak ada guru satu pun yang mengajar di sekolah. 

Oleh: Salmon Kasipmabin

Bpk. Engel Kalakmabin

Saya kagum kepada bapak Engel Kalakmabin 
karena komitmen kepribadian yang benar-
benar jelas, yaitu memperjuangkan masa 
depan anak-anak di kampung Yumakot. Saya 
secara pribadi sangat bersyukur karena 
dengan adanya beliau saya bisa menjadi 
manusia seperti hari ini. 

Beliau bekerja selama 15 tahun tanpa honor/
gaji. Berhasil meluluskan banyak siswa dan 
sejak angkatan pertama sudah ada 2 sarjana 
di kampung Yumakot. 

Sampai hari ini beliau jarang ke Oksibil (Ibu 
kota kabupaten), dia setia menetap di kampung 
dan melayani anak-anak dengan caranya yang 
masih enerjik dan ketulusan jiwanya untuk 
menghantarkan anak-anak di Yumakot dapat 
melihat realitas masa depan dirinya. 

Bagi saya, beliau adalah 
salah satu Guru Masa Depan 

yang turut membangun 
Pegunungan Bintang.
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GAGASAN

Modernitas menghancurkan tradisi—
merupakan kalimat pertama yang 
ditulis oleh Anthony Giddens dalam 

pembahasan mengenai tradisi masyarakat 
di bukunya yang berjudul Living in a Post 
Traditional Society (1994).  Sebagai gambaran, 
masyarakat tradisional bersifat segmental 
dan dualistik. Aktivitas-aktivitas yang bersifat 
politik dan kepemimpinan tidak menembus 
ranah sehari-hari dalam kehidupan tradisional. 
Banyak hal ditabukan. Tapi bukan berarti 
masyarakat tradisional tidak rasional. 

Rasionalisasi tidak bertentangan dengan 
tradisi; sebaliknya meskipun buktinya belum 
muncul, kita curiga bahwa rasionalisasi 
telah memungkinkan keberadaan bentuk-
bentuk lebih tradisional berjangka panjang 
di luar segala sesuatu yang ditemukan dalam 
kebudayaan lisan. Kami akan contohkan 
dengan kehidupan masyarakat dengan tradisi 
kuat seperti di Papua. Banyak hal dilakukan 
dengan pertimbangan rasional—terutama 
yang akan kami bahas berkaitan dengan 
pendidikan berbasis budaya.

Kebudayaan di Pegunungan Bintang memiliki 
sistem pendidikan inisiasi yang disebut 
dengan Ap Iwool. Mengejutkannya, setelah 
kami kaji Ap Iwool ternyata memiliki sistem 
pendidikan tradisional yang terstruktur 
selayaknya pendidikan modern. Dimulai dari 
usia pendidikan dasar—jika ini dipadankan 
dengan berdasarkan logika fungsi yang 
sama, pendidikan dan pengenalan segala 
skill dan kemampuan untuk mencapai segala 
pengetahuan yang lebih luas dilakukan 
pada usia pendidikan dasar (6-11 tahun). 

Dalam Bahasa Ngalum (Bahasa daerah di 
Pegunungan Bintang), Ap Iwool berarti 
sebagai rumah; rumah yang memiliki 4 tiang 
dan 4 tungku sebagai representasi marga. 
Memiliki kemiripan seperti pada Suku Asmat, 
pendidikan inisiasi juga dilakukan di sebuah 
rumah adat bernama Jew yang mewakili 
suatu klan dalam rumpun adat tertentu dalam 
sistem kekerabatan di Suku Asmat. 

Dalam Ap Iwool setiap marga memiliki 
otoritas dan wewenang akses terhadap bidang 
keahlian vital dan krusial seperti berburu, 
pemanfaatan sungai, dan pengelolaan hutan. 
Tiap marga memiliki peran masing-masing 
dalam sistem kemasyarakatan mereka  spesifik 
dan kontekstual. 

Pendidikan Inisiasi Anak Papua

Kurikulum PBPM:
Integrasi Sistem 
Kehidupan Tradisional 
Papua dan Modernisasi
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GAGASAN
Pemberian pendidikan yang bertujuan 
mendapatkan skill tertentu dilakukan 
dalam pendidikan yang terbuka. Persoalan 
akan menjalankan peran apa sesuai dengan 
otoritas yang telah ditentukan atas masing-
masing marga, itu perihal lain. Apabila 
logika fungsi ini dianalogikan sebagai nafas 
pendidikan modern, seharusnya sistem yang 
dianggap tradisional ini dapat diterapkan 
untuk menjalankan pendidikan modern pada 
anak-anak yang memiliki titik berangkat dari 
sistem kemasyarakatan tradisional. 

Cara terbaik dan terdekat untuk 
mengantarkan seorang anak (Papua) kepada 
pendidikan modern adalah dengan mendidik 
menggunakan pola dan barang budaya mereka 
sendiri. Dalam pola pendidikan tradisional (di 
Papua) telah ada upaya tersirat yang kurang 
lebih compatible dengan world view seorang 
anak. 

Narasi tentang proses hubungan sistem 
kehidupan tradisional dan modern 
menginisiasi kami menciptakan kurikulum 
PBPM (pengkajian Budaya Papua dan 
Modernisasi), kurikulum pendidikan yang 
dimaknai sebagai sarana mengubah tatanan, 
menciptakan strategi belajar baru, dan 
menghadirkan konteks yang sebelumnya 
tidak ada. PBPM bagi kami merupakan 
strategi, model, dan cara berpikir yang baru 
dari sebelumnya—setelah banyak sekali 
kebuntuan yang kami hadapi di lapangan. 
kami sedang mendekonstruksi pendidikan 
melalui PBPM.

1. PBPM adalah strategi baru, yang mengkhususkan konteks. 
PBPM tidak menyeragamkan kondisi dan  tidak lagi berpatokan 
pada buku teks pelajaran yang dicetak massal, tanpa pernah 
tahu siapa saja anak yang mempelajarinya, bagaimana kondisi 
dan titik mulainya. PBPM melibatkan pihak eksternal yang sama 
sekali baru—sumber belajar dan bertanya bukan hanya guru; 
belajar kepada ahli suatu bidang yang spesifik sehingga terjadi 
pertukaran nilai dalam Multisite Learning. Siswa belajar pada 
ahli listrik, pada pengusaha, pada bankir, pada perajin kriya. 

2. PBPM merupakan bentuk kritik terhadap sistem yang 
sudah ada—yang tidak compatible dengan kondisi pendidikan 
Papua secara khusus, dan dengan kondisi masyarakat Papua 
baik secara ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. PBPM 
mengintegrasikan aspek budaya ke dalam bahan belajar 
pendidikan modern, ke dalam Matematika, Linguistik, Ilmu 
Pengetahuan Alam, kajian sosial, bahkan ke dalam pengamatan 
sistem ekonomi. 

3. PBPM menjadi kritik dan koreksi terhadap oposisi biner 
dalam pendidikan: pintar–bodoh, jiwa–badan, kurikuler–
ekstrakurikuler, kelas–luar kelas, modern–tradisional, guru–
siswa dan sebagainya. Dalam PBPM, batas yang menegaskan 
oposisi biner tersebut dikikis pelan-pelan maupun secara 
sekaligus. Segala bentuk kecerdasan, kemampuan, keterampilan 
diapresiasi dalam banyak ruang.

Ada banyak alasan mengapa dekonstruksi cocok diterapkan secara rasional 
dalam PBPM begitupun sebaliknya dalam hal logika fungsi;



UP TO DATE

17 Juni 2022, diselenggarakan wisuda bersama siswa Sekolah 
Anak Indonesia dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Momen ini 
dihadiri juga oleh orang tua dari siswa lokal SD Anak Indonesia. 

Wisuda menjadi momen penting karena di dalamnya bersatu 
semua harapan dan doa dari guru, orang tua dan anak itu 
sendiri. 

Mayoritas wisudawan/wati dari SMA Anak Indonesia berhasil 
lolos dalam seleksi perguruan tinggi negeri di Indonesia 
melalui jalur UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).

Wisudawan/wati SMA 

Wisudawan/wati SMP

Wisudawan/wati SD

Generasi Muda
Membangun Masa Depan

Nama Asal 
Kabupaten

Perguruan
Tinggi Negeri Jurusan

Kalista 
Adelani 
Mairering

Tambrauw Universitas 
Udayana Farmasi

Ignasius
Nifinluri Asmat Universitas 

Sam Ratulangi Teknik Sipil

Yosua 
Immanuel 
Sikoway

Asmat Universitas 
Sam Ratulangi

Perencanaan 
Wilayah & Kota

Mikael Kur Asmat
Universitas 
Negeri 
Manado

Pendidikan 
Bahasa Indonesia

Olince
Damiana 
Kwaito

Asmat Universitas 
Pattimura Budidaya Perairan

Emanuel
Tanimat 
Batien

Asmat Universitas
Pattimura

Ekonomi 
Pembangunan

Wisudawan/wati SMA
Berhasil Masuk Perguruan Negeri
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WISUDAWAN/WISUDAWATI
Tahun Pembelajaran 2021/2022

Ignasius  Nifinluri Kalista  A.  Mairering Yosua  I.  Sikoway Emanuel  T.  Batien Mikael  Kur

Klarisa  S.   Bawi

Olince  D.  Kwaito 

Anikela  Kasipka

Yolinde  GenongaMerry  Baipet

Atui   Mirin

John   R.  Metemko

Bangyunip  D.  Kasibmabin

Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Bersambung ke halaman berikutnya

Wanangnum   N.  Dilam

Tripolsa   Nabyal

Efis   Kean Irianto   Yamhin Pikyelki   I.   KasipmabinSiki   Irka Septemina   Kalakdana
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Abraham   Togu Vincent   G.  Oktewe   BidanaRavieri   Putra Ilum   Emanuel   F.   KalakmabinSamuel   H.  Silaban

Jenjang Sekolah Dasar (SD)

Sang  Penip J.  Kalakmabin Theresia   M.  KakyarmabinHernando  P.  m Uropmabin

Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

DIKO   KIWO IKA  BOGUM LINUS   GIBAN TEKU   WEYA

YERNI   BOGUMRESALINA   KOGOYA NELSON   M.   YIKWA

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

UP TO DATE

Taklipkur   D.  DilamRoby  urwaya



UP TO DATE

Aktris & Penyanyi

Selamat wisuda untuk adik-adik dari 

berbagai kabupaten di Papua yang 

bersekolah di Sekolah Anak Indonesia. 

Semoga kalian bisa menjadi bagian 

dari cerita masa depan papua yang 

cemerlang. 

Selamat untuk adik-adik di Sekolah Anak Indonesia. 

Kalian telah berjuang untuk memperjuangkan 

pendidikan. Jangan berhenti disini. Papua 

butuh kalian. Melangkah yang jauh, 

terbang yang tinggi. Kalian adalah 

tokoh utama dalam Cerita Masa 

Depan Papua.

Pendidikan Butuh 
Keseriusan,

Agar Siswa Lulus 
Memiliki Skill.

Jadi saya sangat senang karena baru kali 

ini saya mengikuti pesta wisuda dan saya 

sangat senang sekali karena bisa mengikuti 

pesta wisuda dan saya pun senang karena 

bisa lulus SD dan saya sudah naik ke SMP 

Dan saya sangat berterimakasih kepada 

guru-guru SD yang telah mengajar kami 

dan membimbing kami. -Terimakasih-

Guru-guru di SAI sangat membantu saya 

belajar untuk lulus UTBK, bahkan setelah 

ujian sekolah kami diberikan kelas khusus 

UTBK. 

Saat mendekati UTBK diberikan try out 

secara rutin. Guru-guru di SMA sangat 

menguasai bidangnya sehingga program 

belajar tes UTBK berlangsung efektif banyak 

informasi yang kami dapatkan.  Selain 

pendampingan kognitif, pendampingan 

afektif juga menurut saya sangat baik, 

guru-guru SAI banyak memotivasi saya 

selama prosesnya.

Melody Nurramdhani Laksani

Pegiat Media Sosial
Herolena Beroperay

Wisudawati jenjang SMA
Kalista Adelani Mairering

Wisudawan jenjang SMP
Nelson M. Yikwa
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