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Sekilas Sekolah Anak
Indonesia

Sekolah Anak Indonesia (SAI)
menyelenggarakan sistem sekolah
berasrama
bertaraf
nasional,
dengan penekanan pada mata pelajaran Matematika dan sains. SAI
membuka kesempatan sebesarbesarnya untuk siswa daerah
mengikuti pendidikan terintegrasi
mulai dari Sekolah Dasar sampai
Menengah Atas.
Visi Misi
Mencerdaskan anak bangsa, dan
menyiapkan
pemimpin-pemimpin
masa depan yang berharkat dan
mampu membangun Indonesia
seutuhnya menuju masyarakat mandiri, sejahtera, adil, dan makmur.
Misi SAI adalah mendidik dan menghasilkan generasi unggulan yang
mencintai dan memiliki daerahnya.

Yayasan

ALIRENA

Diterbitkan per triwulan oleh :
Yayasan Alirena
Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A No. 15
Alam Sutera, Tangerang 15144
www.sai-edu.org

Study Tour SAI ke PT Suntory Garuda
Pada Rabu, 19 Maret dan 26 Maret siswa SMP-SMA SAI
mendapat undangan berkunjung ke PT Suntory
Garuda yang terletak di Gunung Putri Bogor.
Kunjungan ini bertujuan agar siswa memperoleh pengetahuan cara proses pengolahan salah satu produk
Garuda Food yaitu Okky Jelly Drink, mulai dari bahan
mentah, produksi, pengemasan sehingga menjadi
produk siap jual yang biasa mereka peroleh di toko.
Mereka juga diberikan pengetahuan awal mula berdirinya PT Garuda Food.

Tiba di PT Suntory Garuda Gunung Putri Bogor disambut oleh team penerima kunjungan siswa-siswi SAI.
Acara sambutan oleh wakil PT Suntory Garuda diberikan semangat dengan yel yel. Penjelasan proﬁl PT
Suntory Garuda dan produk-produk PT Suntory
Garuda. Penjelasan mengenai prosedur keamanan
dan keselamatan selama kunjungan di area produksi.
Saat kunjungan di area produksi, para siswa diwajibkan
mengenakan baju khusus yang disediakan PT Suntory
Garuda, tetapi sayang sekali tidak diperkenankan
mengambil gambar selama berada di area produksi di
PT Suntory Garuda.
Kunjungan dibagi 2 kelompok, sambil menunggu
kelompok yg sedang keliling area produksi, kelompok
yang lain mengikuti “game” yang dipandu oleh tim PT
Suntory Garuda. Selama dan selesai kunjungan siswasiswi bebas mencicipi produk PT Suntory Garuda.
Terima kasih kepada manajemen dan segenap staf PT
Suntory Garuda.
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Partisipasi SD di Kejuaraan Piala Prof. Dr. Johar Ariﬁn (PSSI Cup)
Kejuaraan sepakbola yang diadakan oleh ketua umum
PSSI Prof. Dr. Johar Ariﬁn dalam PSSI Cup 2014 ditingkat Jabodetabek ini merupakan ajang atlet muda usia
14 tahun, sekaligus sebagai ajang pembibitan generasi
muda di cabang sepakbola guna mengikuti even internasional, Melalui program ini PSSI bertujuan memilih
dan mencari para punggawa Indonesia u-14 sebagai
bibit tim nasional yang kuat, sehat, cerdas dan tangguh.
Dalam kesempatan ini, Sekolah Anak Indonesia (SAI)
turut berpartipasi dalam kejuaraan tersebut yang
diadakan pada tanggal 8, 9, 15 dan 16 Maret 2014.
Kejuaraan yang diikuti 33 klub sepakbola terbaik
se-Jabodetabek dibagi kedalam 8 grup (A-H), SAI memposisikan dua siswanya yang bergabung dengan klub
Tangerang City FA yakni Corneles Emauri (5BTambrauw) dan Luther Daipin (5A-Asmat). Dimana
Corneles bermain sebagai penyerang sayap kanan
sedangkan Luther bermain sebagai playmaker.

Tangerang City FA berada di grup D dengan :
Villa 2000 FC
Tangerang City FA
Pemeo FC
BKPR FA
Dari grup ini Tangerang City lolos sebagai runner-up
grup setelah dipertandingan pertama kalah 0-3 dari
Villa 2000, namun dipertandingan kedua berhasil mengalahkan Pemeo FC dengan skor 2-0. Di pertandingan
yang menentukan melawan BKPR FA berhasil menang
1-0. Posisi juara grup diraih oleh Villa 2000 FC.
Di babak 16 besar, Tangerang City dipertemukan
dengan tim asal Bogor, Kabomania FC yang menjadi
juara dari grup B. Pertandingan berjalan dengan ketat,
namun pada akhirnya Tangerang City harus mengakui
ketangguhan tim Kabomania FC dengan kekalahan 0-3.
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Study Tour SAI ke PT Astra Daihatsu Motor, Sunter
PT. Astra Daihatsu Motor, sebagai salah satu perusahaan otomotif asal Jepang yang telah lama mendirikan pabrik perakitan mobilnya di Indonesia, pada
tanggal 3 April 2014 kemarin mengundang SAI untuk
berkunjung ke pabrik perakitannya yang terletak di
daerah Sunter, Jakarta Utara.
Study tour ini bertujuan memperkenalkan industri
otomotif ke anak-anak dan membagi pengetahuan mengenai cara perakitan
sebuah mobil.
Sekilas kegiatan anak-anak SAI:
- 3 April 2014, karena terlalu bersemangat, anak-anak SAI tiba di PT Astra Daihatsu Motor Indonesia terlalu pagi
sehingga menunggu beberapa saat.
- Acara dimulai dengan ucapan selamat datang di auditorium PT Astra Daihatsu Motor Indonesia Sunter.
- Kemudian perkenalan dan penjelasan mengenai proﬁle PT Astra Daihatsu Motor Indonesia oleh Bp. Doni, serta
peraturan-peraturan yang harus dipatuhi selama kunjungan ke area perakitan.
- Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke area/ line perakitan dengan dipandu oleh staﬀ PT Astra Daihatsu Motor
Indonesia. Setiap peserta wajib mengenakan Topi Pengaman dan Headset sehingga dapat dengan jelas
mendengar penjelasan pemandu. Kunjungan ke area perakitan dibagi dalam 2 kelompok.
- Setelah kunjungan ke area perakitan, dilanjutkan dengan tanya jawab dan acara penutup
Walaupun terasa lelah namun rona puas menghampiri setiap wajah anak-anak. Yang perlu digaris bawahi bahwa
anak bangsa mempunyai kemampuan untuk merakit mobil sesuai dengan standar Internasional.
Terima kasih kepada manajemen & staf PT Astra Daihatsu Motor.
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Veronica Gelu, Kepala SD SAI
"Kecil-kecil cabe rawit," adalah julukan yang tepat baginya. Wanita bertubuh mungil ini
dilahirkan di Jakarta, sebagai sulung dari lima bersaudara. Baginya tidak ada kesuksesan
tanpa bekerja keras. Lincah, enerjik, dan berani menjadi bagian dari sifatnya.
Kegiatan berkecimpung dalam dunia pendidikan telah ditekuninya sejak masa sekolah,
selepas dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Santa Maria. Beliau kemudian melanjutkan
pendidikan di FKIP Atma Jaya, Jakarta. Setelah mengajar beberapa tahun sebagai guru,
termasuk penempatan di berbagai daerah di antaranya di Makasar, Bali, dan Jakarta maka
beliau memutuskan untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi di bidang Manajemen
Pendidikan di Universitas Pelita Harapan, Jakarta.
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia pendidikan, termasuk 10 tahun di antaranya
di tingkat kepemimpinan sebagai Wakil dan Kepala Sekolah, tidaklah membuat semangat
belajar dan mengabdinya surut. Kesetiaan ibu Veronica Gelu mengabdikan diri dalam dunia
pendidikan sepenuhnya dilandasi oleh semangat SERVIAM yang dimiliki dan dihidupinya.

Sari Kartika, Kepala Sekolah SMP/SMA SAI
Dunia pendidikan telah ditekuninya sejak masih duduk di bangku kuliah di Institut Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Mengawali karir dengan menjadi guru di BPK Penabur Jakarta,
beliau terus mengembangkan diri di institusi ini hingga lebih dari 10 tahun berkarya sebagai
pendidik, pengajar, dan bahkan mencapai tingkat kepemimpinan sekolah. Walaupun telah
dipromosikan sebagai kepala sekolah, beliau memilih memperluas wawasan dan karir di bidang
baru, pendidikan berdasar kurikulum internasional. Beliau bergabung di IPEKA Christian High
School (1999-2003), yang kemudian dilanjutkan di Bina Bangsa School, karir yang ditekuninya
selama lebih dari tujuh tahun.
Setelah 20 tahun lebih berkarya di bidang pendidikan dalam lingkup sekolah, beliau terpanggil
untuk membagikan ilmunya ke sekolah-sekolah di daerah sebagai konsultan pendidikan. Suatu
pengalaman yang ikut mengasah kepekaan dan kepedulian pada pentingnya pemerataan
pendidikan.
Pada tahun 2011, akhirnya memutuskan bergabung di SAI, sebagai guru dan Kepala Sekolah. SAI diyakininya sebagai wadah yang tepat untuk dapat lebih maksimal dalam berkontribusi
memajukan pendidikan anak-anak daerah terpencil di Indonesia.
Kepeduliannya pada anak didik, khususnya pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus, telah mendorong ibu Sari Kartika untuk terus menambah wawasan ilmu, termasuk mendalami
bidang konseling dan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di luar kegiatan mengajar di lingkup sekolah, beliau aktif dalam pembinaan remaja, pemuda, dan penyuluhan keluarga di
beberapa lembaga sosial masyarakat.
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PRESTASI
Erﬁence Menyabet Juara 2 di Tryout
OSN
Dari sekian banyak anak Papua yang berprestasi dan
menimba ilmu di SAI, salah satu yang paling
menonjol adalah “Erﬁence Wanimbo” siswi asal
kabupaten Tolikara, Papua.

SAI diundang dalam Pementasan
Teater Koma
Pada Minggu, 2 Maret, 9 anak SAI terbaik dari siswa
SMP/SMA mendapat undangan dari BCA untuk
menonton "Demonstran" yang dipentaskan oleh
Teater Koma.
"Demonstran" berkisah tentang Topan, pemimpin
demonstrasi yang berhasil menumbangkan
penguasa 20 tahun silam. Dia menuai banyak pujian
dan pujaan hingga bertahun-tahun lamanya hingga
merasa jengah. Kini dia enggan turun ke jalan lagi.
Saat korupsi, kolusi, dan maﬁa merajalela, para
pengikut Topan di masa lalu seakan lupa dengan
perjuangannya karena sibuk menjadi pejabat. Ketika
tak ada lagi jalan keluar, Topan pun kembali jadi
demonstran.
Demonstran dipentaskan pada tanggal 1 - 15 Maret
2014 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki,
Cikini, Jakarta Pusat.

Di bulan Januari, Erﬁence sebagai penerima Medali
Perunggu dalam OSN-Astronomi 2013 telah
mengikuti tryout Astronomi yang diselenggarakan di
Taman Ismail Marzuki, Cikini. Pada tryout
pertamanya, Erﬁence hanya berada diurutan 12 dari
80 peserta tryout, namun usaha dan kerja kerasnya
mulai berbuah hasil pada tryout ke dua di bulan
Februari 2014. Erﬁence berhasil meningkatkan
prestasinya dan menempati urutan ke-2 dari 80
peserta tryout.
Atas prestasinya itu Erﬁence berhak mendapatkan
piagam, uang tunai sejumlah Rp.300.000 serta
T-shirt. Prestasinya tersebut tentu menjadi dorongan
bagi teman-temannya di SAI untuk bisa menyamai
dan bahkan melampaui apa yang telah Erﬁence raih.
Saat berita ini dimuat, Erﬁence sedang bersaing di
OSN Astronomi tingkat Provinsi di Jayapura.
Semoga sukses!

PRESTASI
SAI di OSN Sekolah Dasar 2014
OSN Tahun 2014 Tingkat SD/MI dilaksanakan pada
tanggal 4-9 Mei 2014 di Denpasar, Bali.
Mata pelajaran tingkat SD/MI adalah Matematika
dan IPA. Siswa SAI mencapai prestasi yang cukup
membanggakan di OSN kali ini.
Kyerieleison C Frans (MAT / Keerom) berhasil
meraih medali perak.
Septinus Wenda (MAT / Keerom) berhasil meraih
medali perunggu.
Sampari Tabakore (MAT / Sorsel) berhasil meraih
medali perunggu.

Kelulusan Siswa SAI Mappi dan Yalimo
di UN 2014 Capai 100%
Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di Papua
bukan menjadi kendala utama siswa tidak dapat
berprestasi, buktinya siswa binaan SAI yang berasal
dari kabupaten Mappi dan Yalimo, Papua dinyatakan
telah lulus Ujian Nasional 2014 dengan persentase
kelulusan 100%.
Pencapaian ini tentunya menjadi kebanggaan kita
bersama, dan membuktikan bahwa dengan
pembinaan yang baik di SAI, para siswa mampu
meraih prestasi.
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Pembagian Rapor Sekolah Dasar - 19 Desember 2013

GALERI

