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anak-anak dari Tanah Papua mampu menganalisis 
realitas, potensi dan masalah di daerahnya agar 
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anak berperan secara langsung dalam konteks 
kehidupan global.
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Akselerasi memungkinkan
anak menjalani proses pendidikan

sesuai dengan titik mulai dan 
kemampuannya. 

Pendidikan
Akselerasi

Ketidaksesuaian kemampuan anak secara individu dalam jenjang pendidikan membuat 
kami berpikir untuk mengembangkan metode yang bisa diterapkan secara bersamaan dan 
terdapat perubahan peningkatan kemampuannya secara personal. Akselerasi digagas dalam 
proses pendidikan di Yayasan Alirena, untuk melatih mentalitas entrepreneur yang bertujuan 
memunculkan keingintahuan dalam menemukan kemungkinan pemecahan masalah khususnya 
di Papua. 

Akselerasi melatih seorang anak untuk berpikir secara mandiri—lepas dari pemikiran-
pemikiran yang secara tidak sadar disepakati masal tanpa melewati proses berpikir mandiri 
terlebih dahulu. 

Dalam  proses  pembelajaran di SD Inpres 
Bulangkop  dan SMP  Negeri  Bulangkop, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, data dari tes 
pemetaan menunjukkan bahwa kemampuan siswa 
tidak sesuai dengan jenjang belajar mereka saat 
ini, nilai pada mata pelajaran dasar (Matematika, 
Bahasa, Sains) menunjukkan kemampuan yang di 
bawah standar. 

Metode akselerasi 
yang digunakan 
dengan  story-
telling. 

Metode ini berhasil 
meningkatkan 
kemampuan siswa 
baik secara lisan 
maupun angka 
yang tercatat.

Penerapan metode pembelajaran story telling 
mengakselerasi kemampuan Matematika, Bahasa 
dan Sains siswa. 

Pembelajaran konvensional

Pembelajaran melalui story telling

Diagram Data Akselerasi Akademis Siswa 



PENGKAJIAN BUDAYA PAPUA DAN MODERNISASI

Jam Komunitas adalah wadah diskusi yang termasuk ke dalam jam pelajaran. 
Berkumpul berdiskusi didampingi guru, memetakan realitas hingga membahas 

potensi & masalah yang ada di Papua.

Jam
Komunitas

Konsepnya adalah memandirikan anak untuk bisa mengidentifikasi skills yang mereka sedang 
pelajari. Skills yang berhubungan dengan  bagaimana mengolah alam dan menciptakan berbagai 
produk yang dapat dikembangkan dengan teknologi dan mindset entrepreneur. Setelah itu 
mereka merancang sistem dan proses dalam mengimplementasikan inovasinya agar dapat 
dikembangkan diberbagai kampung dan pengembangan yang dilakukan bisa mengantarkan 
mereka dan masyarakat ambil peran dalam globalisasi.

Selama siswa belajar dalam jam komunitas, mereka belajar memetakan realitas hingga 
membahas berbagai masalah yang saat ini terjadi di Papua serta potensi solusi apa saja yang 
bisa diciptakan untuk memecahkan masalah yang terjadi.

Jam Komunitas lebih mengedepankan 
kemampuan analisis siswa ketika 
menghadapi suatu masalah, termasuk 
juga memetakan dan memprediksi 
masalah dari sebuah realita atau 
perubahan yang akan diterapkan di 
kampung mereka. 

Secara lebih dalam hal ini bertujuan 
agar siswa dapat lebih antusias dan 
mandiri menjelajah isu dan sejarah 
perkembangan serta teknologi lokal 
hingga internasional.
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Proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh siswa SMP SAI 
ini merupakan proses Pengkajian 
Budaya Papua dan Modernisasi 
(PBPM) yang berfokus pada 
peningkatan skills dalam melihat 
nilai ekonomi tambahan dari 
komoditas ubi jalar yang tersebar 
di Papua. 

Jam belajar pagi telah dimulai di Sekolah Anak 
Indonesia (SAI), siswa SMP SAI telah sibuk di dapur 
sekolah untuk membuat olahan roti berbahan 
dasar ubi. Para siswa telah mengatur strategi 
kerjanya, ada yang mengupas ubi, ada yang 
mengatur komposisi tepung yang akan digunakan, 
ada juga tim yang tugasnya menyiapkan kemasan 
untuk roti ubi saat dijual. 

Selama proses pembuatan roti, terlihat siswa 
sangat antusias dan saling berdiskusi. 

Oni Tipagau, siswa kelas 9 dari Kabupaten Intan 
Jaya berujar, “Ubi ini banyak di kampung saya, di 
distrik Homeyo, Intan Jaya. Saya dari kecil setiap 
pagi sarapan ubi bakar atau rebus, karena memang 
di Intan Jaya, tanahnya sangat bagus untuk tanaman 
ubi, saat di sekolah di SAI ini, saya baru mengerti 
bahwa ubi yang banyak di kampung halaman saya ini 
sebenarnya bisa diolah menjadi bentuk lain, seperti 
roti yang sedang kami buat ini. Belajar begini tuh 
membuat kami bersemangat, kami belajar apakah 
ada penambahan nilai ekonomi saat ubi diolah 
menjadi roti.”
Ubi jalar merupakan salah satu komoditas asli 
Papua yang tersebar dihampir semua wilayahnya, 
dari wilayah pesisir hingga pegunungan. Awal 
mula ubi jalar tumbuh di Papua dimulai pada abad 
ke-16, saat para pedagang Spanyol membawa 
tanaman ubi jalar dari Meksiko ke Filipina 
kemudian menyebar ke Papua. Tak heran, Papua 
merupakan salah satu daerah penyebaran ubi jalar 
di dunia dengan keragaman genetik yang cukup 
tinggi, di samping negara-negara lain seperti Peru, 
Kolombia, dan Ekuador yang merupakan pusat 
asal usul (center of origin) tanaman ubi jalar. (Joko 

Upaya Menambah Nilai Ekonomi 
dari Tanaman Ubi yang Banyak 
Di Papua

Roti Ubi:

Bersambung ke halaman selanjutnyaCerita Masa Depan PapuaEdisi 29 - 20226
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Ubi Jalar dan Roti Ubi
Dalam Pembahasan Jam Komunitas 

Restuono, Febria C Indriani, dan Wiwit Rahajeng 
dalam Buletin Plasma Nutfah 2020).
Dalam proses membuat     roti    ubi, siswa  
membiasakan diri terlibat dalam ritme 
entrepreneurship modern. Bahwa membuat roti 
berbahan ubi bukan hanya proses sekali untuk 
memenuhi nilai mata pelajaran, lebih dari itu, 
ada konsep pembelajaran holistik yang sedang 
dilakukan, seperti melakukan berbagai ujicoba 
untuk mendapatkan standar kualitas roti yang 
diinginkan, belajar disiplin dalam ritme manajemen 
teknologi, hingga dari aspek bisnis siswa belajar 
skills manajemen menentukan harga jual roti. 

Dari proses yang dilakukan oleh siswa, setelah 
ubi jalar berubah bentuk menjadi roti, ternyata 
disimpulkan ada peningkatan nilai ekonomi yang 
signifikan. Jika ubi jalar mentah dijual per kilonya 
Rp.8.000,- saat dijual dalam bentuk roti ubi nilainya 
menghasilkan Rp.84.000,-. Proses perbandingan 
nilai ekonomi inilah yang dipelajari oleh siswa dan 
guru di Sekolah Anak Indonesia dari berbagai sudut 
pandang kajian ilmu pengetahuan.

Siang harinya saat siswa memasuki jam komunitas, proses 
mengkaji ubi jalar menjadi roti didiskusikan lebih lanjut. 
Jam Komunitas yang berlangsung membahas bagaimana 
kondisi ubi jalar saat ini di Papua dan bagaimana kaitannya 
dengan skills entrepreneur yang sedang dipelajarai siswa di 
sekolah. 

Permasalahan   yang   dibahas   oleh  siswa dalam jam komunitas 
terkait adanya alih fungsi lahan, migrasi penduduk, hingga 
perubahan pola pangan di Papua. Membuat ubi jalar bukan 
lagi sebagai opsi utama makanan pokok masyarakat pada 
saat ini. Selama beberapa dekade terakhir, masyarakat 
terbiasa makan beras pembagian pemerintah. Orang 
yang kembali  dari kota-kota besar mulai tidak memakan 
ubi. Tidak hanya itu, berkurangnya petani karena migrasi 
penduduk membuat tanaman ini tidak terkelola baik. 

Skills entrepreneur yang sedang dipelajari siswa merupakan modal masa depan untuk 
menyelamatkan dan meningkatkan nilai ubi di Papua. Papua hari ini dan di masa depan 
memerlukan generasi yang mampu menggunakan ilmu dan skills-nya untuk memaksimalkan 
pengelolaan komoditas lokal agar agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. 



Di Papua, kehadiran pendidik merupakan 
hal esensial untuk keberlangsungan proses 
pembelajaran di sekolah, tetapi dalam 
realitanya, ketidakdisiplinan kehadiran 
pendidik di sekolah-sekolah kampung 
pedalaman Papua, masih menjadi problema 
yang tak pernah terpecahkan. Bagaimana kita 
bisa mendiskusikan mutu pendidikan, jika 
pembelajaran harian saja tidak berlangsung 
optimal? 

Program Pendidik Masa Depan (PMD) 
merupakan bentuk inovasi atas permasalahan 
pendidikan di Papua yang terus menerus 
terjadi. PMD adalah program pengkaderan 
mahasiswa untuk menjadi pendidik di 
kampung pedalaman. Mahasiswa ini telah 
dipersiapkan sebelumnya sejak kelas 12 di 
Sekolah Anak Indonesia.

Program PMD didesain untuk menjawab 
dua permasalahan pendidikan 

yang paling pokok di Papua yaitu 
meningkatkan kehadiran pendidik serta 

meningkatkan kualitas pembelajaran
di sekolah. 

Tuntutan zaman dan globalisasi semakin 
berkembang: setiap anak dimanapun 
diharapkan memiliki output yang relatif sama 
dari pendidikan. Solusi kehadiran pendidik 
berkualitas di daerah merupakan hal paling 
mendesak untuk segera dijawab.

Pendidik Masa Depan Papua

Bersambung ke halaman selanjutnyaCerita Masa Depan PapuaEdisi 29 - 20228
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Tim Alirena melakukan pendampingan
untuk Pendidik Masa Depan Papua 

Selagi menjalani proses perkuliahan sebagai mahasiswa aktif, 
PMD disiapkan untuk menjadi pendidik di kampung yang cukup 
sulit aksesnya, mereka mengajar pada level PAUD hingga SD 
kelas 3. 
PMD selain menjadi solusi permasalahan pendidikan di 
Papua, proses yang dijalankan oleh PMD menjadi kunci bagi 
pengembangan kampung baik dari segi manusia, adat, serta 
alam Papua. Pengkajian Budaya Papua dan Modernisasi 
(PBPM) yang diterapkan dalam pembelajaran oleh PMD secara 
otomatis menjadi bagian dari pengembangan kampung—baik 
skills, inventarisasi budaya, maupun pengembangan potensi 
ekonomi kampung. Semua hal ini diakomodasi oleh kurikulum 
PBPM (Pengkajian Budaya Papua dan Modernisasi) dalam 
pelaksanaanya. 
Dalam prosesnya, PMD pelan-pelan mencetak sarjana OAP 
yang berkualitas—yang mulai terbiasa beride, berimajinasi, 
dan mengartikulasikan hal itu ke dalam berbagai proses 
pengembangan tanah kelahirannya, Papua. 

Dapat dilihat perbedaan data yang sangat signifikan, baik itu pada mata pelajaran Matematika 
atau Bahasa Indonesia. Data pemetaan merupakan data awal PMD dites saat pertama kali 
masuk kelas 12 di Sekolah Anak Indonesia. Pada data pemetaan Matematika dari total 23 
PMD, semua nilainya di bawah 50. Sedangkan pada nilai pemetaan Bahasa Indonesia, 2 PMD 
mendapatkan nilai di atas 60 sedangkan 21 PMD nilainya di bawah 60. Data pemetaan di atas 
memberikan gambaran bahwa sangat memprihatinkan data awal ke-23 PMD yang tergabung. 
Bagaimana mungkin PMD akan berhasil menjadi pendidik jika pada literasi dasar numerasi 
dan bahasa (baca-tulis) saja PMD masih ada pada level yang rendah.

Setahun berselang, saat PMD melewati kelas 12 di Sekolah Anak Indonesia, terjadi proses 
akselerasi yang signifikan. Proses pembelajaran PMD di Sekolah Anak Indonesia dilaksanakan 
secara efektif, pembelajaran tiap PMD dimulai dari level permasalahannya serta pembiasaan 
penerapan algoritma berpikir dalam proses pembelajaran di Sekolah Anak Indonesia. 
Sehingga hanya dengan melewati 1 tahun pendampingan, terjadi peningkatan level akademis 
yang signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari perbandingan nilai pemetaan dan akselerasi 
Matematika dan Bahasa Indonesia dari para PMD. 

Data Bahasa Indonesia nilai pemetaan awal
dan nilai akselerasi PMD di SAI

Data Matematika nilai pemetaan awal
dan nilai akselerasi PMD di SAI

Grafik 2Grafik 1

INOVASI PAPUA



LABORATORIUM PENDIDIKAN MASA DEPAN PAPUA

Yayasan Alirena mendesain Sekolah Anak Indonesia untuk menjadi Laboratorium 
Pendidikan Masa Depan Papua. Memiliki berbagai tim penelitian dan pengembangan 

(Litbang) dalam membantu pelaksanaan program pendidikannya. Salah satu Litbang yang 
saat ini sedang melaksanakan proses penelitian adalah Litbang Agro Teknologi (Agrotek). 

Litbang Agro Teknologi

Siswa Sekolah Anak Indonesia dan Litbang Agrotek 
mengembangkan dan membudidayakan maggot black 
soldier fly (BSF) untuk pakan ternak sebagai program 
persiapan peternakan ayam dan ikan yang merupakan 
program yang terintegrasi dengan Pengkajian Budaya 
Papua dan Modernisasi (PBPM). Proses ini dijalani 
dan ditangani sendiri siswa yang didampingi oleh 
Litbang Agrotek. Dari referensi yang didapatkan, 
maggot BSF merupakan jenis maggot yang aman untuk 
dikembangkan. 

INOVASI PAPUA

Budidaya Maggot Black Soldier Fly Untuk 
Bahan Dasar Pakan Ternak

BSF bukan merupakan vektor penyakit seperti lalat sampah. Proses ini selain meninjau aspek 
pembelajaran biologi bagi siswa, skills pembudidayaan maggot BSF bisa dikembangkan menjadi 
skills entrepreneur. Harga maggot untuk pakan terbilang tinggi di pasaran. Prevensi penyediaan 
pangan untuk ternak merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan proses pengembangan 
peternakan yang dikembangkan Yayasan Alirena. 

Dari proses budidaya yang dilakukan, poduksi maggot BSF terbilang sangat cepat, satu ekor lalat 
BSF dapat menghasilkan 500-1500 telur maggot dalam sekali reproduksi serta pemeliharaan 
lalat BSF juga terbilang mudah. 

*Bersambung ke halaman selanjutnyaCerita Masa Depan PapuaEdisi 29 - 202210



INOVASI PAPUA
Penelitian Pembuatan Pakan Ayam 

Upaya Mengembangkan Peternakan di Papua

Setelah bubidaya maggot BSF berhasil dilakukan, 
kolaborasi siswa Sekolah Anak Indonesia dan Litbang 
Agrotek berlanjut pada penelitian pakan ternak. Pakan 
ternak berbahan dasar maggot digunakan untuk 
menggantikan MBM (meat bone meal) yang banyak 
digunakan untuk memproduksi pakan ternak. Selama 
ini MBM kebanyakan diimpor sehingga menyebabkan 
harga pakan ternak menjadi mahal. Penelitian pakan 
ternak ini merupakan cara untuk mengefisienkan 
pengeluaran operasional ternak, yang di mana hampir 
70% dana operasional ternak habis untuk pakan. 

Maggot BSF yang telah berhasil dibudidayakan sangat cocok dijadikan pengganti MBM untuk 
membuat pakan ternak. Karena memiliki semua kriteria yang menjadi syarat utama bahan 
pakan ternak, sebagai sumber protein dan lemak hewani. 

Dari data yang dihimpun ada beberapa syarat untuk membuat pakan ternak yaitu, komposisi 
nutrisi harus terpenuhi, harga bersaing, dan ketersediaan bahan baku banyak. Ketiga syarat 
tersebut dapat dipenuhi oleh maggot BSF. 

Siswa dan Litbang Agrotek selalu mengutamakan penggunaan komoditas lokal untuk bahan 
penelitiannya. Pada penelitian pakan ternak kali ini, Litbang Agrotek menggunakan jagung, ubi, 
dan maggot black soldier fly. Ketiga komoditas tersebuat banyak terdapat di Papua, sehingga 
dijadikan objek penelitian pembuatan pakan ternak. 

Menggunakan komoditas lokal merupakan cara paling efektif dalam meminimalkan 
penggunaan dana operasional ternak. Sekolah Anak Indonesia dan Litbang Agrotek memiliki 
komitmen untuk mendampingi peningkatan skills entrepreneur bagi siswa atau masyarakat di 
Papua yang akan terjun menjadi pengusaha peternakan, yang mengerti pola peternakan dari 
hulu hingga hilir.

Papua ditopang oleh sumber daya alam yang 
melimpah memiliki potensi diversifikasi 
pangan yang dapat ditingkatan. Peternakan 
merupakan upaya yang dapat dilakukan 
untuk terjadinya diversifikasi  pangan di 
Papua. Pakan ternak yang selama ini menjadi 
kendala karena harus diimpor dari pabrik-
pabrik di Pulau Jawa dan harganya menjadi 
sangat tinggi saat tiba di Papua tidak akan lagi 
menjadi tembok penghalang bagi peternak 
di Papua, karena proses memproduksi pakan 
ternak dapat dilakukan dengan mandiri oleh 
peternak. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh tim 
Sekolah Anak Indonesia dan Litbang Agrotek 
memberikan gambaran bahwa sumber 
daya alam yang melimpah di Papua dapat 
menjadi sumber untuk membantu terjadinya 
diversifikasi pangan. khususnya dalam 
menghadirkan opsi sumber protein.  

Grafik 1: FCR Pakan Ternak (data 1 minggu 
penelitian)

Feed Conversion Ratio (FCR) adalah konversi pakan, untuk menentukan 
banyaknya pakan yang dikonversi menjadi bobot badan. Dari data di atas, 
sampel penelitian disandingkan dengan pakan ternak dari pabrik 1 dan 
pabrik 2, di mana pakan pabrik tersebut telah terdistribusi di Indonesia.

Pakan dari pabrik 1 dan pabrik 2 memiliki rasio 0.85 dan 0.88 kg. untuk 
meningkatkan bobot ternak menjadi 1 kg. Sedangkan pakan sampel 1 
sangat jauh rasionya untuk meningkatkan bobot 1 kg ternak. Hal tersebut 
terjadi karena pakan sampel 1 komposisinya tidak menggunakan maggot 
BSF. Berbeda halnya dengan  pakan sampel 2 yang di dalamnya terdapat 
komposisi maggot BSF, FCR yang didapatkan hampir mendekati FCR 
pakan kualitas pabrik 1 dan pabrik 2.



BROKOLI, Menata Pemerintahan Kampung
Pegubin termasuk di dalamnya kampung Yumakot, dianugrahi kekayaan 
alam melimpah. Berada pada ketinggian rerata wilayahnya di atas 1680 dari 
permukaan laut dan memiliki temperatur suhu 16 derajat celcius menjadikan 
daerah Pegubin potensial untuk ditanami berbagai varietas sayuran yang 
memiliki kandugan gizi sangat baik, serta memiliki nilai ekonomi tinggi, salah 
satunya Brokoli.  
Mengandung banyak vitamin & mineral, Brokoli  juga memiliki nilai ekonomi yang 
tinggi, terlihat dari harga di pasar baik skala nasional maupun regional. Namun sangat 
disayangkan, masyarakat asli Pegubin termasuk kampung Yumakot belum mengenal 
sayur tersebut.

Dari realitas yang ditemui, masyarakat asli 
Pegubin sudah memiliki perilaku dan kebiasaan 
menanam/pertanian, namun masih terbatas 
dengan cara-cara sangat tradisional, semisal 
beberapa masyarakat asli Yumakot, pola 
menaman/bertani hanya sebatas menebarkan 
benih di satu lokasi, tanpa adanya penyemaian 
bibit dan lahan yang digembur, tidak ada 
perawatan rutin seperti disiram atau diberi 
pupuk, masyarakat meninggalkan pertanian 
begitu saja dan hanya kembali saat panen tiba.
Alam dan realitas tersebut membakar semangat 
Tim Inovasi Ok Aom (Alirena) untuk berkontribusi 
lebih luas lagi, melatih serta mendampingi 
masyarakat Asli Pegubin khususnya kampung 
Yumakot mengembangkan pertanian brokoli di 
alam Pegubin.
Diawal pertanian, masyarakat asli Yumakot 
diijinkan menanam brokoli dengan cara dan pola 
tradisional mereka, hal tersebut sebagai  upaya 
untuk mendorong dan terciptanya rasa memiliki, 
semangat dan kerja keras ditengah masyarakat.
Kondisi yang terjadi, pertanian brokoli tahap 
pertama ini dilanda hama dengan hasil panen 
yang tidak memuaskan. Realitas tersebut menjadi 
data yang dikaji oleh tim Inovasi Ok Aom, di sisi 
lain masyarakat asli Yumakot paham bahwa pola 
menanam tersebut tidak tepat.

*Bersambung ke halaman selanjutnya

Membangun dan Mengembangkan 
Kemampuan Masyarakat Mulai dari
Titik Realitas

Tanaman brokoli tahap pertama ( cara tradisional)
yang dilanda hama

Tanaman brokoli tahap ke dua
(dengan pendampingan tim Inovasi Ok Aom)

Cerita Masa Depan PapuaEdisi 29 - 202212
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Pengukuran pertumbuhan tanaman brokoli  
tahap ke dua



ASA KEMANDIRIAN

Dari proses hingga panen brokoli tahap satu, tim 
Inovasi Ok Aom bersama  masyarakat melakukan 
pengkajian terhadap realitas tersebut.
Masyarakat Yumakot semakin memiliki rasa 
antusiasme dan keinginan yang tinggi untuk 
meningkatkan kualitas bertani brokoli mereka, 
pola menanam secara tradisional mulai bergeser 
ke cara-cara modern yang mampu menghasilkan 
brokoli berkualitas melalui pelatihan dan 
pendampingan dari tim Inovasi Ok Aom.
Dimulai dengan mengukur kadar pH (tingkat 
keasaman atau kebasa-an)  tanah pada lahan 
yang akan digunakan bertani, hasil pengukuran 
tersebut menunjukan nilai pH  5-6 artinya lahan 
tersebut cenderung asam. Tim Inovasi dan 
masyarakat melakukan netralisasi pH (tingkat 
keasaman atau kebasa-an)  menggunakan abu 
dari sisa pembakaran kayu yang ketersedian 
bahannya bisa diperoleh dengan mudah di 
Yumakot.
Bibit yang akan ditanam sudah melalui proses 
penyemaian terlebih dahulu, lalu kemudian 
ditanam, masyarakat sudah mulai memahami dan 
melakukan proses perawatan pertanian. Proses 
perawatan baik dengan penyiraman rutin dan 
pemberian pupuk dilakukan masyarakat dengan 
bimbingan tim Inovasi. Pupuk yang digunakan 
merupakan hasil fermentasi air yang diperoleh 
dari rendaman kulit bawang  merah, kulit bawang 
merah merupakan bahan yang mudah diperoleh 
masyarakat dan cenderung dibuang begitu saja 
oleh masyarakat.
Perlahan proses pertanian masyarakat di 
Yumakot dilakukan secara terpadu melalui cara 
yang lebih produktif dan efesien. 

Tercipta Rasa Kepemilikan dan Antusiasme 
Masyarakat dalam Mengembangkan Pola 
Bertani yang Lebih Produktif

Masyarakat dibawah pimpinan Kepala Kampung
dan Kepala suku semakin memahami, mampu melihat potensi 

serta mengembangkan kampung mereka. 
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Dari Peramu Menuju Entrepreneur
KAJI BUDAYA

Sebuah Cerita Anak-anak Papua Belajar Berbisnis.

Mari kita simpan kesimpulan dari seluruh cerita ini di awal: 
bisnis tanpa perencanaan dan perhitungan akan sangat sulit 
dan dapat dipastikan besar kemungkinan gagalnya. 

SMA Anak Indonesia memiliki program utama dalam integrasi 
pembelajarannya yaitu Entrepreneurship. Bagi anak Papua 
tentu berentrepreneur bukanlah perihal biasa apalagi 
mudah.  Seluruh cerita dapat dirangkum dalam setidaknya 3 
permasalahan: perencanaan bisnis, perhitungan harga serta 
ongkos produksi dan modal. 
Tentu karena praktik ini berjudul belajar, akan sangat ‘mahal’ 
pelajarannya. Dimulai dengan kekeliruan pemilihan produk 
yang akan dijual: menjual produk dengan ongkos produksi 
dan tingkat kesulitan tinggi yang berakibat dengan besarnya 
harga jual—sementara anak-anak ini lupa memetakan market, 
menjual Sagu dan Ikan Bakar seharga Rp.35.000 kepada teman-temannya yang memiliki uang 
jajan maksimal Rp.10.000—alhasil produk untung sangat kecil (meskipun tidak dapat pula 
dikategorikan sebagai rugi) : untung sebesar Rp. 4000 secara keseluruhan.
Ada juga cerita tentang sepinya dagangan karena tidak ada inovasi dalam penjualannya. Baik 
itu dalam aspek kualitas produk atau sistem marketingnya. Tantangan yang juga sama besarnya 
yaitu di bagian permodalan. Catatan: sekolah tidak memberi modal atas bisnis mereka. Artinya 
pembelajaran dilakukan dalam satu siklus bisnis mulai dari pemodalan hingga pemasaran. 
Modal didapat dengan bermacam cara: patungan uang jajan dari masing-masing anak, bekerja 
untuk mengumpulkan modal dengan cara mencuci motor guru, atau siswa yang memiliki uang jajan 
terbanyak sukarela menjadi investor.
Pola hidup sebagai peramu yang tidak memperhitungkan kehidupan sesudah hari ini—
atau dalam istilah antropologi disebut sebagai kehidupan subsisten; terlihat juga dalam 
praktik bisnis mereka yang belum banyak pertimbangan dan perhitungan dari segi bisnis. 
Tidak mempertimbangkan ongkos produksi misalnya: belanja dengan semua personil tanpa 
mempertimbangkan pembagian tugas ataupun biaya transportasi, harga bahan yang lebih 
mahal dari harga jual. 

Sistem ekonomi orang Papua yang tidak mengenal tawar-menawar dalam proses jual beli mulai 
dapat digeser dengan penetapan harga dengan diskon dalam pembelian jumlah lebih banyak. 
Atau pemotongan harga yang dilakukan ketika sudah mendekati habis waktu berjualan—tentu 
ini berbagai bentuk praktik entrepreneur yang dialami langsung oleh siswa.  Tentu masih banyak 
pekerjaan rumah untuk memperbaiki sistem ekonomi di Papua, tapi perlahan dapat diperbaiki 
melalui pendidikan kontekstual yang tujuan akhirnya adalah memberdayakan ekonomi 
masyarakat berdasarkan potensi daerahnya di Papua.

Kabar  baiknya  dalam  praktik  bisnis  oleh  
beberapa anak, bisnis ini telah mengalami 
beberapa kali kegagalan tapi justru memicu 
peningkatan kualitas produk dan sistem 
berjualan mereka. 



ANAK MUDA PAPUA BICARA

Saya adalah seorang pemuda yang lahir 
di pesisir selatan Papua. Perjalanan 
saya ke Sekolah Anak Indonesia 

membuka mata saya untuk melihat realita 
diri saya dengan lebih jelas. Realita sebagai 
anak Papua, realita sebagai seorang pelajar, 
dan yang terpenting realita saya sebagai 
seorang Yulius Cemtur. 

Perjalanan membuat saya melihat lebih jelas 
mengenai bagaimana kehidupan seharusnya 
dan bagaimana kehidupan di Papua serta 
ketimpangan di antara keduanya. 

Dari segala upaya baik yang bisa saya 
lakukan, saya melakukan sesuatu yang 
paling membuat saya bersemangat dengan 
harapan, apa yang saya lakukan ini bisa 
menjadi pergerakan dinamis supaya 
kehidupan tidak begitu-begitu saja. 

Bersekolah bukan hanya perihal kegiatan 
mencari nilai dan belajar di kelas. Ini bisa 
jadi satu-satunya kesempatan saya untuk 
mempersiapkan diri dan membekali diri 
dengan skils. 

Bagian Terbaik dari Konsep adalah
Merealisasikannya

Desain grafis adalah skill yang ingin saya mulai hidupi. Bagi saya, 
desain grafis adalah bidang unik dan ajaib. Di mana sebuah ide dan 
gambaran pemikiran dapat diartikulasikan dalam bentuk visual 
yang penuh makna. 

Papua, keajaibannya mungkin masih dalam tataran ide, dan suatu 
ketika, semoga saya bisa mengartikulasikan itu. 

Oleh: Yulius Cemtur

Beberapa karya Yulius Cemtur

Kelas 11, SMA- Sekolah Anak Indonesia

 Saya harus selalu belajar untuk dapat 
membaca dan memprediksi masalah, agar 

saya dapat melihat ruang mana yang 
dapat diisi dengan keterampilan saya. 

Festival Budaya 2020

Festival Budaya 2022

Festival Budaya 2021

Kinam’s Kitchen

Yulius Cemtur



SOSOK

PATRIS KASIPMABIN 
(bukan) Pemuda Medioker

Oleh: Tim Media Alirena

Nama pemuda ini adalah Patris Kasipmabin. 
Sekilas penglihatan, dia hanya pemuda 
biasa kelahiran Kampung Yumakot, sebuah 
kampung yang cukup jauh dan sulit di akses 
di Pegunungan Bintang, Papua. Ayahnya 
seorang mantan kepala kampung, mungkin 
itulah yang membuat dia mulai terbiasa 
dengan posisi kepala kampung sehingga 
sekarang ia sendiri menjadi Kepala Kampung 
di tempat kelahirannya, Kampung Yumakot, 
Distrik Ok Aom, Kabupaten Pegunungan 
Bintang. 

Bagi kehidupan di luar Yumakot, tentu Patris 
adalah seorang pemuda medioker—pemuda 
biasa saja yang menjadi Kepala Kampung di 
usia muda, baru beberapa bulan saja dilantik, 
tepatnya 25 Maret 2022; tapi 
tidak di kampung ini. Dia 
bukan hanya pemuda 
medioker. 

Meski ia adalah anak 
seorang mantan 
kepala kampung, 
ada banyak hal 
membingungkan 
untuknya dalam 
masa tugasnya 
sebagai kepala 
kampung. 

Patris masih belum paham sepenuhnya 
mengenai pemisahan aspek profesional dan 
pribadi—dan mungkin ini tidak hanya terjadi 
pada Patris di Yumakot. 

Patris pernah mengalami kebingungan, 
menjadi tidak profesional, dan terlilit 

rentenir di Oksibil. Dana kampung menjadi 
penutup sementara. Hal yang baru 
baginya sebagai orang Papua—dia belum 
mengerti konsep bunga. Akibatnya 
pemanfaatan dana kampung tidak 
maksimal karena sumber daya sebagian 

besar dihabiskan untuk membayar bunga. 

Realita hutang ini mirisnya, sudah lazim 
terjadi di kampung-kampung di Papua. 
Pelan-pelan, ia ingin kepala-kepala kampung 
di Papua mulai terdidik akan hal ini. 

Sebagai Kepala Kampung Yumakot, Patris 
saat ini sadar betul bahwa kesejahteraan 
kampung Yumakot berada di langkah-langkah 
pertamanya. Dan langkah pertamanya kali 
ini lebih berat untuk memperbaiki. Program 
tanpa perencanaan, tidak ada data kampung, 
tidak ada data penduduk, managemen 
kepemimpinan tidak tersistem. 

Alirena melakukan pelatihan & pendampingan  
Strategic Managemen

Patris bingung
mengelola kampung
karena pemerintahan kampung 
dan segala birokrasi serta alur 
profesional itu adalah barang asing 
baginya. 

*Bersambung ke halaman selanjutnyaCerita Masa Depan PapuaEdisi 29 - 202216



SOSOK

Kami sekarang menjadi yakin 
bisa membangun kampung dengan

modal apa adanya, karena kami belajar strategic management dari 
Alirena dan mereka mendampingi secara penuh tanpa tipu-tipu.

Patris Kasipmabin Kepala Kampung Yumakot

Selama ini ketidakmampuannya merancang 
program bahkan membaca data laporan 
ternyata menjadi akar permasalahan 
Kampung Yumakot yang tidak berkembang. 
Pendampingan kampung yang tidak 
maksimal dengan pelaporan anggaran yang 
belum profesional dan akuntabel.

Perbaikan-perbaikan ini, 
harus diakui berat untuk Patris 
tempuh sendirian.
Berangkat dari titik-titik yang 
kosong ini—Patris didampingi 
oleh Alirena berusaha untuk 
memperbaiki ini semua. Mulai 
dilakukan pendataan, membuat 
rencana program, menata 
kampung, dan melakukan 
perubahan-perubahan baik yang 
drastis bagi kampung Yumakot. 

Tentu, akan ada perlawanan dalam 
goncangan status quo, meskipun goncangan 
itu mengarah pada arah yang lebih baik. 
Dan perlawanan berasal dari berbagai 
kalangan yang tentunya cukup esensial 
bagi pelaksanaan perubahan ini. Patris 
membuktikan dan dengan hebat menerobos 
perlawanan. 

Kini  Patris      pelan-pelan  belajar untuk 
menyusun program dengan pemetaan yang 
profesional dan  dengan pertimbangan 
stategis. Yang paling penting, Patris sudah 
belajar membuat laporan dana desa secara 
akuntabel dan profesional, digunakan sesuai 
peruntukannya. 

Patris bahkan telah menyiapkan rancangan 
dan anggaran program untuk 2023; 

Pendidikan-- 
bahkan dengan bangga Patris 
mengatakan mereka sudah 
mengalokasikan insentif gaji dari 
dana desa untuk guru lokal di PAUD 
Maneri, Yumakot yang didampingi 
Alirena; 

Keluarga binaan—
program ekonomi masyarakat, 
PHBS, parenting, budgeting, 
keimanan; pengembangan listrik 
dengan memakai energi terbarukan 
sinar surya dan hidro; serta 
program peningkatan kapasitas 
aparat kampung.

Patris sekali lagi, di Kampungnya yang 
sistemnya carut marut, dia bukan hanya 
pemuda medioker. 
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Teori klasik tentang pembangunan daerah 
menyatakan bahwa untuk suatu daerah 
berkembang butuh 5 modal, yaitu: Alam, 
SDM, sosial, finansial, infrastruktur. Papua 
sangat kaya dengan modal alam, dan miskin di 
4 modal lainnya. 

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi bagian 
penting untuk mewujudkan transformasi 
pembangunan, mewujudkan SDM yang 
memiliki kompetensi selaras dengan potensi 
wilayah yang dimiliki Tanah Papua merupakan 
hal mendesak yang harus segera dilakukan. 

Kebutuhan dan tantangan pendidikan serta 
kesiapan SDM Papua dalam era globalisasi 
harus dilihat secara lebih cermat akurat dan 
detail. Tidak cukup dilihat dari high level saja. 
Saat ini kita mengukur kualitas pendidikan 
Papua sesuai dengan format (sistem, personil, 
proses, dll.) yang ditentukan oleh pusat, yaitu 

apakah sudah ada sekolah di seluruh distrik 
(kecamatan) dan kampung, sudah ada fasilitas, 
sudah ada guru yang terdaftar di Dapodik, 
dan juga siswanya. Padahal kualitas dan ritme 
pendidikannya mungkin masih tidak sesuai 
dengan spesifikasi pendidikan yang ada. Alhasil 
sistem pendidikan yang ada belum tentu 
memecahkan tantangan dan masalah yang 
sesuai dengan realitas dan kebutuhan Papua 
(bahkan daerah 3T lainnya). 

TANTANGAN PENDIDIKAN DAN
SDM PAPUA DALAM ERA GLOBALISASI

Tanah  Papua, pulau indah dengan potensi  sumber daya alam yang  melimpah serta  
permasalahan yang mengikutinya, telah menjadikannya sebagai wilayah yang memiliki banyak 
ironi. Ironi terjadi saat Tanah Papua hingga hari ini tidak berhasil memaksimalkan potensi 
wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata untuk masyarakatnya. 

Kesejahteraan dan kesetaraan adalah tujuan dari berbagai macam program pemerintah di 
tanah Papua. Tetapi kenyataan saat ini menunjukkan jurang ketertinggalan semakin melebar 
antara orang asli dan pendatang. 

Tim Alirena melakukan pemetaan aset (SDM, alam & budaya) 
terhadap beberapa kampung di Pegunungan Bintang. 

Pembelajaran dengan PBPM - Mengkaji realitas proses jual-beli
dalam kehidupan masyarakat  (SMP Bulangkop, Pegunungan Bintang)

*Bersambung ke halaman selanjutnya

Investasi 5 Modal Pembangunan

Oleh: Eng Go (Pembina Yayasan Alirena)



Transformasi

GAGASAN
Kita harus berani untuk mengatakan 
bahwa sistem one size fits all itu keliru untuk 
masyarakat seluas nusantara, karena tidak 
mungkin kita memisahkan pendidikan dari 
budaya asli masyarakat lokal. 

Budaya harus 
menjadi landasan dari 

filosofis dasar pendidikan, 
bukan hanya dijadikan 

muatan lokal dan dalam
bentuk ekstrakuriluer dalam
proses pendidikan di sekolah. 

Merdeka belajar yang dicanangkan pusat, 
menurut hemat saya, masih belum jelas apa 
itu. Pemerintah pusat memberikan kebebasan 
untuk mengisi merdeka belajar. Secara konsep 
sangat luar biasa kedengarannya. Namun 
seberapa mampu daerah berinovasi untuk 
mengisi merdeka belajar dengan proyek-
proyek yang tepat dengan tantangan lokal 
yang ada. Sedangkan pada kenyataannya 
para pelaku pendidikan, guru dan siswa, 
belum maksimal dalam menjalankan ritme 
pendidikan yang seharusnya, yang sederhana 
yaitu absensi guru dan siswa masih sangat 
problematis.

Tidak mudah dan tidak murah untuk 
membangun pendidikan nusantara yang 
sangat luas spektrum keragaman budayanya. 
Dilematis sekali secara nasional. Perlu 
ada strategi yang khusus untuk mengatasi 
tantangan nasional ini. 

Pusat seharusnya menunjuk tim khusus untuk 
hal ini, bisa lewat BRIN sebagai salah satu opsi. 
Menambah kuantitas guru tok bukan solusi. 

Sebagai ilustrasi, data yang saya himpun terkait 
rasio jumlah siswa terhadap guru, misalnya 
untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, 
rasio itu sangat baik, 20 sekian siswa untuk 
1 guru. Namun masalah  pokoknya bukan 
itu, masalahnya masih di ritme pendidikan, 
yaitu dari sisi absensi guru, yang langsung 
berdampak pada kualitas pembelajaran, 
paling tidak pemborosan anggaran per-tahun 
bisa mencapai 12 miliar atau bahkan lebih.

Data tersebut harusnya dimiliki dan dikaji oleh 
Dinas dan Pemda. Namun keluhan yang sangat 

umum sering terdengar adalah butuhnya 
anggaran yang lebih besar untuk menjalankan 
program (yang seringkali tidak jelas hasilnya). 
Sementara mengefisienkan program bisa 
membuat anggaran yang tersedia bekerja 
lebih jauh. Inilah kalau strategi dan program 
dilaksanakan tanpa perencanaan berbasis 
data.

Papua harus mentransformasi 
kualitas ritme pendidikannya. 

Harus ada kesadaran kritis yang 
terbangun dari berbagai stakeholder 

yang terlibat di dalamnya.

Dari teori dan praktisi strategi manajemen 
yang saya kenal, dengan dana otonomi khusus 
yang sangat besar, meningkatkan kualitas 2-4 
juta OAP seharusnya tidak sulit, dan 20 tahun 
sudah terlewatkan. Yang menjadi tantangan 
masih tetap tentang realitas socio-political-
cultural di Papua dan secara nasional.

Sudah cukup bukti masyarakat bisa maju 
pada waktu menguasai teknologi dan 
entrepreneurship. China, Korea Selatan, 
Singapura, dst. telah membuktikannya. 

Artinya pendidikan harus 
memiliki kapabilitas dan 
kapasitas Matematika, 
Sains, dan Bahasa 
yang menggerakan 
ketajaman analisis dan 
bertumbuhnya ruang 
ide siswa, dilanjutkan 
menjadi suatu imajinasi 
menciptakan masa depan. 

Indonesia  secara  m e n y e l u r u h  sangat 
lemah dalam Matematik. Matematika 
dijadikan hafalan, bukan tentang nalar dari 
linear ke non-linear. 

Di Papua jika kita masuk ke dalam sekolah-
sekolah di kampung-kampung, jangankan 
ada pembelajaran matematika yang dapat 
merangsang siswa tumbuh nalar logikanya, 
untuk guru hadir di sekolah saja itu sudah suatu 
perihal yang langka. 

Pembelajaran dengan PBPM,
Mengukur luas bidang tanah perkebunan (SD Dabolding)
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Festival Budaya 2022, Sekolah Anak 
Indonesia mengusung tema Eksplorasi 
Budaya, Wujudkan Imajinasi Papua 

yang dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 
24-28 Oktober 2022 di kampus Sekolah Anak 
Indonesia. 

Hari ke 1 – Yum Kapel Damokno Day (Hari 
Bakar Batu)

Festival Budaya 2022 kali ini dibuka dengan 
pelaksanaan upacara Bakar Batu—upacara 
family gathering tradisional masyarakat 
pegunungan Papua yang menggunakan proses 
pemasakan tradisional menggunakan uap 
panas dari batu yang berfungsi mematangkan 
makanan. 

Hari pertama ini dihadiri oleh Ikatan Keluarga 
Besar Papua (IKBP) yang berpusat di Jakarta, 
Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan 
berbagai sekolah di Kabupaten Bogor.

Acara di siang hari dilanjutkan dengan diskusi 
dengan Kakak Isach Kbarek dan Dokter 
Azwar, yang kemudian ditutup dengan sharing 
session bersama Walikota Bogor, Bima Arya 
Sugiarto. 

Hari ke  2 – Wengdepem Day ( Hari 
Berdiskusi) 

Hari kedua Festival Budaya 2022 diisi 
dengan berdiskusi! Kami berdiskusi dengan 

Kak Sendy de Soysa dari Fortasbi Indonesia 
mengenai Permasalahan Papua, dilanjutkan 
dengan diskusi mengenai Solusi Papua 
bersama Bapak Eng Go dari Yayasan Alirena. 
Selanjutnya di siang hari terdapat diskusi 
mengenai lingkungan bersama Kak Nina dari 
Econusa. 

Hari ke 3 – Mido Day (Hari Kuliner dan 
Fashion Culture)

Di pagi hari, diadakan lomba masak dengan 
menggunakan bahan yang ditentukan oleh 
panitia—lomba masak ini hanya di ikuti oleh 
siswa dan siswi Sekolah Anak Indonesia. 
Pada siang hari, diadakan Fashion Culture—
peragaan busana dengan pakaian tradisional. 

FESTIVAL BUDAYA 2022
Eksplorasi Budaya Wujudkan Imajinasi Papua
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Hari ke 4 – Ebon Ara Day (Hari Busur dan 
Panah)

Hari keempat merepresentasikan pergerakan 
dan kemajuan teknologi yang dapat 
dimanfatkan oleh anak muda Papua untuk 
mengembangkan Papua yang berlimpah 
sumberdaya. 

Diawali dengan diskusi bersama Bapak 
Melkior Sitokdana dari Universitas Kristen 
Satya Wacana, Salatiga mengenai bisnis di 
dunia digital. Dilanjutkan dengan sharing 
strategi bisnis bersama Kak Angga Daulay, 
CEO dari D’Colonel Group and Resto. Selain 
itu Kak Angga menjadi juri penilai terhadap 
stand Pasar Budaya sekaligus memberikan 
saran bisnis bagi adik-adik. 

Hari ke 5 – Kaberyong Day (Hari Pemuda)

Hari puncak Fetival Budaya 2022 diawali 
dengan upacara Sumpah Pemuda, dilanjutkan 
dengan sesi menonton film dokumenter dan 
diskusi bersama Kak Harun Rumbarar dan 
Papuan Voices.

Siang hari dilanjutkan dengan Final Fashion 
Culture, lalu diskusi menjadi Pengusaha Muda 
bersama Kak Tiara Widjanarko. Dilanjutkan 
dengan pelatihan singkat public speaking 
bersama Kak Moulya Yamada. Lalu diakhiri 
dengan pengumuman pemenang Fashion 
Culture, Yospan bersama, dan sekaligus 
penutupan Festival Budaya 2022. 

Festival Budaya 2022 dilaksanakan 
bersamaan dengan Pasar Budaya yang 
diadakan oleh siswa Sekolah Anak Indonesia 
selama lima hari.

Masa  depan hanya dimiliki
oleh    mereka   yang     mempersiapkannya
dari sekarang.
Dr. Bima Arya Sugiarto

Wali Kota Bogor

Untuk memulai bisnis yang baik jaga 
kepercayaan sebaiknya dan terus 

perluas koneksi.
Angga Daulay

CEO D’Colonel

Seluruh rangkaian Festival Budaya 2022 
didukung oleh kehadiran dan penampilan 
dari sekolah-sekolah sahabat Sekolah Anak 
Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 

Rangkaian Festival Budaya 2022 Sekolah 
Anak Indonesia, dapat terlaksana karena 
dukungan dari: Yayasan Alirena, Dana 
Finance Trust Solution, Kak Chandra (Staf 
Balaikota Bogor), Bapak Suprayogi dari GBT 
Solution, Bapak Yunus Yod dari Kabupaten 
Asmat, Ibu Inggrid Dwiputra, Bapak Harlan 
dari Putri Gunung Farm, Peternakan Lele 
Bapak Suyanta, Pagelaran Barongsai dari 
Bapak Yohanes Halim, Kak Angga Daulay 
(CEO D’Colonel), Bogor Permai Bakery, 
Eksponen Papua.

Memfasilitasi Siswa Ber-entrepreneurship
Secara Langsung
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UP TO DATE

Charles Toto atau yang 
akrab disapa Chef 
Chato, datang berbagi 
cerita dengan pelajar 
di Sekolah Anak 
Indonesia. Pangan 
Papua menjadi topik 

yang didiskusikan.

Sekolah Anak 
Indonesia yang dalam proses 

pembelajarannya mengedepankan berbagai 
potensi lokal Papua dalam bahan kajian, 
memberikan ruang kepada siswa dalam 
mengkaji lebih lanjut tentang potensi pangan 
lokal Papua bersama Chef Chato. 

Pangan  Papua menurut Chato memiliki 
potensi besar dalam menghadirkan 
keberagaman nutrisi yang diperlukan oleh 
masyarakat. Selama ini, penelitian dan 
keseriusan mengolah pangan lokal Papua 
agar mampu bersaing dalam opsi pangan 
global masih bisa dibilang minim, pangan 
lokal Papua yang secara karakteristiknya 
memiliki berbagai kandungan nutrisi yang 
tinggi akhirnya banyak termarjinalkan akibat 
dari kebijakan dan pola konsumsi masyarakat 
yang berubah.

Sejalan dengan visi yang dilakukan oleh 
Chef Chato, bahwa hutan adalah pasar bagi 
orang Papua untuk berbelanja, Sekolah 

Mengkaji & Meningkatkan
Nilai Pangan

Penggagas dan memimpin 
Papua Jungle Chef, 

yakni pengembangan 
kuliner Papua 

menggunakan bahan-
bahan otentik Papua

yang tersedia di alam.

Charles Toto (Chato)

Anak Indonesia pun memiliki kurikulum 
pembelajaran yang mengedepankan potensi 
lokal agar diolah menjadi  sumber penghidupan 
yang ideal bagi masyarakat. Pengkajian Budaya 
Papua dan Modernisasi (PBPM), 

yang menjadi sistem pendidikan Sekolah 
Anak Indonesia, memberikan ruang bagi 
pangan lokal Papua masuk dalam bahan kajian 
pembelajaran. 

Chef Chato dan Pelajar Sekolah Anak Indonesia 
telah menjalin komitmen bersama dalam 
usaha menghadirkan pangan lokal Papua 
agar dapat dikonsumsi kembali secara utuh 
oleh masyarakat dan sebagai sarana untuk 
berdiplomasi dengan berbagai peradaban 
dalam ruang modernisasi. Pangan Papua bisa 
dijadikan kendaraan untuk menyebarluaskan 
nilai filosofis kehidupan masyarakat Papua 
kepada masyarakat global.
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Launching Buku
SAMPARI si Cenderawasih

Sekolah Anak Indonesia memiliki visi "Anak Bangsa 
Mencintai dan Memiliki Daerahnya", visi tersebut 
teraplikasikan dalam membuka ruang diskusi saat 
rilis buku Sampari si Cenderawasih karya Michael 
Jakarimilena dan Floranesia Lantang.

Buku Sampari si Cenderawasih memberikan 
gambaran  pada   generasi muda Papua untuk 
menjadi garda terdepan dalam menjaga dan 
merawat flora, fauna, dan alam raya Tanah Papua. 
Kesadaran merupakan proses yang tumbuh 
dari merefleksi diri, Sampari si Cenderawasih 
merupakan medium yang dapat menghadirkan 
kesadaran tersebut. 

Buku yang diisi dengan berbagai karakter jenis 
burung Cenderawasih dan dibalut dengan ilustrasi 
yang selaras dengan cerita yang disuguhkan 
membuat Sampari si Cenderawasih menjadi buku 
cerita tentang Papua yang bisa dibaca oleh siapa 
saja. 

Sekolah Anak Indonesia akan selalu membuka 
ruang bagi visi kebaikan bagi Tanah Papua, 
kolaborasi dan kerjasama merupakan proses 
yang senantiasa harus selalu terjadi dalam 
membangun harmonisasi di Tanah Papua. 

Sampari si Cenderawasih menjadi 
batu tapal cerita yang semoga   dapat 
memantik energi bagi pemuda Tanah 
Papua untuk selalu mencintai 
dan memiliki daerahnya.

Kepada     setiap  anak  di 
Sekolah Anak Indonesia yang 
sedang berusaha mewujudkan 
mimpi, membahagiakan orang 
tua, berusaha menjadi  hebat. 
Kita akan ke mana 
saja, tapi kita 
harus kembali 
kepada tanah 
kelahiran 
kita, kita akan 
membangun 
Papua.

Michael Jamarimilena
Public Figure/Penulis buku
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Floranesia Lantang
Dosen/Penulis buku



MEDICAL

Senin, 26 September 2022, Sekolah Anak Indonesia 
melakukan pemeriksaan kesehatan untuk seluruh 

siswa atau medical check-up (MCU). Pemeriksaan 
meliputi tindakan tes darah, tes urine, dan rontgen. 

MCU menjadi dasar diagnosis responsif SAI dalam 
memastikan dan menelusuri status kesehatan 
siswa agar dapat secepatnya ditangani. Setelah 
hasil MCU didapatkan, tim Kesehatan SAI langsung 
mengimplementasikan  tindakan cepat tanggap 
kepada siswa yang mengalami kondisi kesehatan yang  
tidak stabil dan kepada siswa yang mendapatkan 
catatan dokter terkait kesehatannya. 

Mengetahui peta kesehatan siswa merupakan 
komitmen yang senantiasa dilakukan oleh SAI dalam 
membangun komunitas belajarnya. Kesehatan 
menjadi salah satu indikator yang memengaruhi 
proses belajar, sehingga memiliki data  kesehatan 
siswa merupakan salah satu komitmen SAI dalam 
melaksanakan sistem pendidikannya.

Data hasil MCU selain menjadi fokus perhatian 
sekolah, juga sebagai bahan pembelajaran bagi siswa 
dalam melihat status kesehatannya. Mempelajari lebih 
jauh tentang mengapa seseorang bisa kekurangan 
sel darah merah dan darah putih? Mengapa terdapat 
protein yang keluar bersama urine? dan topik lainnya. 

Papua tanah yang kaya, 
memaksimalkan kesehatan 
pada setiap generasi 
mudanya harus menjadi 
komitmen utama dalam 
proses pendidikan. 

Generasi muda Papua 
yang bersekolah di SAI 
memosisikan status 
kesehatan sebagai bahan 
penting pembelajaran, 
sehingga siswa memiliki 
bekal kemandirian untuk 
bersikap dalam mengetahui 
status dan kestabilan 
kesehatannya.

Kondisi sehat untuk beraktivitas

Kondisi sehat untuk beraktivitas dengan
catatan. Seperti perbanyak minum air putih dll.

Kondisi tidak sehat, memerlukan penanganan
tindakan medis segera. Seperti minum obat dll. 

Tabel 1: Grafik kondisi kesehatan
setelah dilakukan MCU

34%

6%

60%


