
Inforbes Edisi XXII 1Inforbes Edisi XX 1



2 Inforbes Edisi XXII

Oleh: Desy Boban Kelas 8 (SMP) - Asal Kab. Asmat

BERANI Memimpin &
Berkembang

Terpilih dari sekian banyak anak yang 
mendapatkan beasiswa & menempuh 

pendidikan di SAI memberi harapan akan masa 
depan yang lebih baik. Beragam kesempatan yang 
diselenggarakan sekolah menumbuhkembangkan 
potensi & minat saya.
Mengekspresikan keresahan realitas Papua saat 
ini & berimajinasi tentang masa depan melalui 
#SuaraMasaDepanPapua, memberi kesempatan 
saya untuk terus tumbuh & tampil percaya diri 
melalui seni musik & menyuarakan imajinasi 
Papua.
Menjadi pemimpin adalah bentuk dari sebuah 
pelayanan, bagaimana sebuah tanggung jawab 
dijalankan & mampu menjaga sikap agar 
menjadi contoh baik bagi yang lain merupakan 
pembelajaran serta kesempatan berharga ketika 
terpilih menjadi koordinator Orang Muda Katolik 
(OMK), suatu komunitas/wadah kreativitas anak 
muda di lingkungan Gereja se-Kabupaten Bogor.
Kehidupan di lingkungan sekolah & asrama 
memberi contoh serta pemahaman saya untuk 
semangat belajar dalam hal apapun & kepada 
siapapun tanpa membeda-bedakan satu dengan 
yang lain.



Inforbes Edisi XXII 3

Oleh: Fandra B. R. Kenelak Kelas 11 (SMA) - Asal Kab. Tolikara

Cara guru yang beragam dalam mendidik 
membuat proses pembelajaran menjadi 

menarik. Pembelajaran yang diajarkan kepada 
kami tidak hanya penyampaian materi, tapi 
membantu & membimbing kami memahami 
konsep ilmu melalui proses & merumuskan 
solusi pada materi pembahasan.

Membuka lebih luas wawasan & pengalaman 
kami melalui studi wisata yang langsung belajar ke berbagai tempat & obyek yang 
kami pelajari. Seperti belajar pemanfaatan hasil laut, pengembangan potensi makanan 
tradisional & memahami tugas serta fungsi beragam profesi sehingga kami semakin 
tahu realitas yang menjadi kebutuhan Papua saat ini.

Menempuh pendidikan di sini membuka wawasan saya tentang 
pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan kita.

Memahami Ilmu Pengetahuan,
Karena Kami Tidak Hanya Sekedar Menghafal
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15 -19 Juli 2019

Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah & Asrama (MPLSA) menjadi 

salah satu upaya menggali potensi & 
membantu siswa baru dalam beradaptasi 
menuju kemandirian serta menumbuhkan 
sikap saling menghargai satu dengan yang 
lain. 

M e n g g a l i
POTENSI SISWA
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah & Asrama

Hari ke-1
Upacara pembukaan 
MPLS, pengarahan 
tentang sekolah 
berasrama, mengenalkan 
siswa terhadap peraturan,  
tata tertib sekolah & 
asrama,  pola pendidikan 
karakter sekolah

Hari ke-2
Pengenalan kurikulum, 
kesadaran patuh hukum 
& tertib berlalu lintas

Hari ke-3
Pengenalan kegiatan 
kurikulum & budaya 
literasi 

Hari ke-4 & 5
Perkemahan 
Pramuka 
(khusus siswa 
SMA)

Keberagaman Sebagai Modal
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Peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia 
tahun 2019 digelar SAI dalam kerangka 

menumbuhkan sikap toleransi, menghargai 
keberagaman dalam upaya membentuk 
karakter serta kemandirian siswa.
Sikap toleran & saling menghargai dalam 
keberagaman harus terus tumbuh sebagai 
wujud kecintaan terhadap tanah air & budaya 
bangsa, diantaranya melalui penghayatan 
perjuangan para pahlawan & kerukunan 
beraktivitas dalam keseharian siswa.
Kegiatan ini digagas & dikelola oleh siswa 
melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), 
siswa  mampu  meningkatkan diri dalam bidang 
keorganisasian & kepemimpinan, pada saat 
yang bersamaan akan  terbentuk kehidupan di 
lingkungan sekolah yang harmonis.

Pembangunan BangsaPembangunan BangsaKeberagaman              ModalKeberagaman Sebagai Modal
Menghargai

Perayaan HUT ke-74
Republik Indonesia
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Disiplin,
Kreatif & 
Bertanggung Jawab
Menanamkan Ni la i  & Karakter Kepemimpinan

Kegiatan Kepramukaan bertujuan untuk membentuk setiap anggota 
Pramuka memiliki nilai & karakter kepemimpinan melalui  sikap disiplin, 
kreatif, rasa tanggung jawab yang tinggi & cinta terhadap lingkungan 

serta budaya. 
Penyelenggaraan ekstrakurikuler Pramuka SAI (SD, SMP, SMA) diadakan setiap 
hari Rabu setelah jam pelajaran sekolah. Nilai-nilai dalam kegiatan kepramukan 
menjadi sarana bagi siswa menjadi insan yang memiliki ilmu pengetahuan 
modern & karakter yang baik.

Membentuk karakter ketelitian, kesabaran, kerja 
sama & tanggung jawab

Keterampilan
Tali-Temali

Membentuk karakter kreatif, ketelitian, kerja sama 
& tanggung jawab

Keterampilan
Berbahasa Sandi Pramuka

Membentuk karakter kepedulian sosial, ketelitian, 
kesabaran & tanggung jawab

Keterampilan Pertolongan
Pertama Gawat Garurat

Membentuk karakter kreatif, kerja keras, rasa ingin 
tahu dan kerja sama

K e t e r a m p i l a n 
Menentukan Arah

Membentuk karakter religius, toleransi, cinta tanah 
air, peduli lingkungan, kerja sama & tanggung jawab

Penjelajahan dengan 
Tanda Jejak

Membentuk karakter kedisiplinan, kreatif, kerja 
sama & tanggung jawab

Keterampilan 
Baris-Berbaris
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Pesta Siaga unit SD digelar di Kebun Raya Bogor, 
kegiatan ini diisi dengan upacara, permainan 
keterampilan & mengenal ragam budaya serta 
kesenian daerah. Pesta Siaga merupakan bagian 
pendidikan kepramukaan yang bertujuan 
membentuk siswa memiliki kedisiplinan, 
berpikir kreatif & bertanggung jawab.

Rangkaian kegiatan Pramuka Penggalang di 
unit SMP menekankan pada pendidikan moral, 
pemantapan iman & takwa, sikap patriot serta 
mampu berkompetisi. Dalam upaya tersebut 
diselenggarakan pengukuhan & pelantikan  
organisasi  Pramuka Penggalang masa bakti 2019-
2020 yang dilaksanakan di lapangan SAI.

Pesta Siaga (SD), 20-09-2019

Memahami keragaman seni & budaya

Keterampilan Kepramukaan merangkai karya dari 
tanaman    

Keterampilan Kepramukaan mencari jejak 

Pengukuhan Pramuka Penggalang (SMP), 05-09-2019

Pesta Siaga (SD) &
Pengukuhan Pramuka Penggalang (SMP)
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KESADARAN HIDUP BERSIH

Membangun tanah Papua dimulai dengan kesadaran & 
bergerak dari tempat tinggal saat ini.

Kalista Adelani, Devroza, Devi Lisa, Regina Deby, 
Lusia,  Desi B, Santi

21-09-2019

Imajinasiku
Menuju Cara Hidup yang Lebih Baik

Berjuta imajinasi menuju perubahan 
yang lebih baik. Perilaku & budaya 
hidup bersih dimulai dari kesadaran 

untuk memelihara kebersihan, baik 
kebersihan diri maupun lingkungan tempat 
tinggal. 
Beberapa siswa melakukan inisiatif gerakan 
secara mandiri mengangkat sampah plastik 
yang dibuang sembarangan oleh orang lain 
di sekitar SAI, gerakan tersebut meluas dan 
diikuti oleh siswa lainnya.
Sampah tersebut kemudian dipilah sesuai 
merek produk & di data. Melalui data 
tersebut, siswa berdialog terkait tanggung 
jawab & penyelesaian sampah yang 
dihasilkan oleh produsen tersebut melalui 
email/akun media sosial yang dikelola oleh 
para produsen yang bersangkutan.

Kesadaran 
& inisitaif siswa 

untuk bergerak mandiri 
mengumpulkan sampah 
plastik menjadi sebuah 
sikap & harapan menuju 

perubahan cara hidup 
masyarakt Papua yang 

lebih baik.
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Belajar & memahami melalui 
wawancara & pengamatan langsung 
dengan obyek/materi pembelajaran 
memberi kesempatan siswa 
untuk semakin memperkaya ilmu 
pengetahuan & pengalaman.
Penyelenggaraan studi wisata ke 
Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango & pusat oleh-oleh 
makanan khas daerah Cianjur-
Jawa Barat, mengantarkan siswa 
untuk mampu berimajinasi & 
mengembangkan potensi yang 
dimiliki dirinya & daerahnya.
Berimajinasi tentang kemandirian 
dalam pengelolaan & pemanfaatan 
sumber daya secara tepat, baik 
dari sisi keindahan alam, kekayaan 
ragam makanan & budaya Papua.

Mengelola Makanan Khas Daerah 
& Pelestarian Lingkungan Hidup

BELAJAR & BERWISATA

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kab. Cianjur SMP    30-09-2019

Saya membayangkan bagaimana makanan khas daerah Papua seperti 
Papeda, olahan sagu dan lain lain, mampu dikelola secara baik & menarik 
tentu akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Studi wisata ini memberi 
kesempatan saya untuk belajar pengolahan makanan khas daerah 
& pemahanam tentang pelestarian ekosistem & lingkungan 
hidup, bagaimana memelihara sumber daya alam & 
pemanfaatannya secara benar.

Lusia Eferlina P.
Kelas 9 (SMP) - Asal Kab. Asmat
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Suara
MASA DEPAN Papua

05-09-2019

Masa depan Papua akan menjadi lebih baik dimulai dari sebuah imajinasi hari ini. Melalui 
pengembangan bakat & kreativitas, siswa SAI mengekspresikan keresahan mereka terhadap 
realitas hari ini & berimajinasi tentang perubahan masa depan di tanah Papua ke dalam 
lirik & lagu yang mereka ciptakan. #SuaraMasaDepanPapua menjadi wadah pengembangan 
kreativitas & menyuarakan imajinasi perubahan di Papua.

Keresahan & Harapan Perubahan di Tanah Papua

Membawakan imajinasi ke dalam sebuah lirik 
& lagu, #SuaraMasaDepanPapua tampil pada 
perayaan ulang tahun ke-2 Rumah Sakit Umum 
Daerah Jati Padang, Jakarta Selatan. Dihadiri 
oleh berbagai lapisan pejabat tingkat daerah, 
tim #SuaraMasaDepanPapua membawa 
penonton ikut  berimajinasi tentang perubahan 
di tanah Papua di masa depan.

Realitas Papua hari ini menjadi 
motivasi kami untuk berani 
bermimpi & berjuang meraih cita-
cita, mampu memahami ilmu 
pengetahuan untuk membawa 
masa depan yang lebih baik. 

Rosallea N. Mirino
Kelas 9 Asal Kab. Tambrauw
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Melalui Budaya,

Kemapanan Perilaku, Kemampuan Kewirausahaan & Manajemen Teknologi

Memahami ilmu pengetahuan dalam konteks 
globalisasi tanpa meninggalkan akar budayanya. 

Proses pembelajaran menjadi lebih mudah dimengerti 
& bernilai, siswa menjadi pemilik pembelajaran . 
PBPM-Warung di unit SMA merupakan pendidikan 
berbasis budaya, melalui pengkajian budaya/kebiasaan 
masyarakat Papua dalam cara pandang, upaya & 
pengelolaan sumber daya alam dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari, budaya tersebut diintegrasikan melalui proses pembelajaran ilmu 
pengetahuan. Warung menjadi sarana/media fisik  dalam implementasi konsep pembelajaran 
sesuai dengan realitas Papua. 
Siswa mampu menguasai kemampuan berwirausaha, manajemen teknologi, manajemen pasar 
& modal. Di saat yang bersamaan PBPM-Warung mampu menjadi program pengembangan 
ekonomi, siswa & masyarakat mampu berimajinasi tentang masa depan dalam konteks global. 

Kami Belajar Menguasai 
Ilmu Pengetahuan

Memahami & menggali informasi proses jual-
beli dengan langsung datang ke area pasar Diskusi tata kelola & manajemen teknologi  

& modal
Diskusi & penyelenggaraan seminar 
kewirausahaan

Pengkajian Budaya Papua & Modernisasi (PBPM)
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Alirena bekerja sama dengan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) mengelola Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Benawa dan Sumano, Sorong 
Selatan.
Kehadiran Alirena yang mengelola  Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-
kanak (TK) di Benawa dan Sumano, Sorong 
Selatan, merupakan bentuk kolaborasi dengan 
dua unit perkebunan kelapa sawit dibawah 
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ), 
yaitu PT Permata Putera Mandiri dan PT 
Putera Manunggal Perkasa. Aktivitas usaha 
ANJ difokuskan pada bidang perkebunan 
dan produk pangan yang membentang dari 
Sumatra hingga Papua. 
Dalam menjalankan bisnis dan operasinya, 
ANJ menganut nilai-nilai hakiki yaitu 
Integritas; Menghargai Sesama Manusia & 
Lingkungan; dan Peningkatan Kemampuan 
Secara Berkesinambungan yang salah satunya 
diwujudkan dalam program-program 
pelibatan dan pengembangan masyarakat 
lokal berkolaborasi dengan Alirena sebagai 
mitra strategis.
Masyarakat sangat aktif berperan serta, 
tumbuh rasa kepemilikan terhadap 

pendidikan, sapaan 
“bunda” untuk 
guru PAUD/TK 
d i t e r j e m a h k a n 
ke dalam bahasa 
setempat menjadi 

Ao atau Ae guriyeh, 
Ao guriyeh sapaan 

kepada ibu guru 
& Ae guriyeh 

kepada bapak 
guru. 

Kemampuan & pengetahuan Ao/Ae 
guriyeh terus menerus ditingkatkan.  Ao 
& Ae guriyeh mampu menjadi guru yang 
sangat kreatif, mereka dilatih & didampingi 
untuk mengembangkan pendidikan dalam 
konteks  budaya mereka dengan kualitas & 
standar akademis nasional. 
Melalui pengkajian pola pandang, pola pikir 
& budaya masyarakat setempat, Alirena 
menghadirkan pendidikan kurikulum 
kontekstual menuju kemandirian modern, 
anak menjadi pemilik pembelajaran, 
mampu mencintai & menjadi generasi 
cendekia untuk masa depan Papua.

Membangun  Masa Depan
di Pedalaman Sorong Selatan 
melalui Kurikulum Kontekstual
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Anak-anak di Benawa & Sumano mulai 
terbiasa dengan hidup bersih, berani 
menyapa orang lain, bercerita (awal 
dari kemampuan berimajinasi), mampu 
berdoa, berani menulis & menguasai 
warna.

Mama antar anak ke sekolah

Sebua, bangunan adat masyarakat di Benawa. 

Rekrutmen, pelatihan & pendampingan guru lokal 
(masyarakat setempat)

Rasa memiliki & inisiatif orang tua serta 
tokoh masyarakat/tetua adat terhadap 
pendidikan Alirena semakin tumbuh. 
Mama-mama sudah terbiasa mengantar 
anak ke sekolah, anak-anak sudah mandi, 
sarapan & sikat gigi.
Masyarakat bergotong royong membangun 
sebua, bangunan adat masyarakat Benawa 
yang berbentuk bangunan terbuka 
berdinding papan kayu, beratap anyaman 
daun sagu. Sebua umumnya digunakan 
untuk rapat kampung, sosialiasasi  dinas & 
posyandu.
Pemberdayaan & peningkatan kemampuan 
masyarakat setempat terus dilakukan 
Alirena dengan melakukan rekrutmen, 
pelatihan serta pendampingan terhadap 
Ao/Ae guriye (guru lokal).

Menumbuhkembangkan

Orang Tua dan Masyarakat melalui Pendidikan PAUD - TK

Ownership (Kepemilikan)
& Stewardship (Penatagunaan)
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16 s/d 17 September 2019

Kur iku lum 
Kontekstual Alirena
di SMPN3, Agats-Asmat 

Lokakarya Bersama Kementerian Pendidikan &
Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan Asmat

Upaya meningkatkan mutu & kualitas 
pendidikan terus menerus dilakukan, 

salah satunya dengan menyelenggarakan 
Lokakarya Pengembangan Pembelajaran 
Kurikulum Kontekstual di Kab. Asmat. 
Kegiatan ini digagas dan dilaksanakan 
oleh Alirena bersama Kemendikbud & 
Dinas Pendidikan Kab. Asmat. 
Kurikulum kontekstual memotivasi 
& memudahkan siswa memahami 
makna dari materi pembelajaran secara 
mendalam, melalui cara-cara atau 
mentransformasikan ilmu pengetahuan 
dalam konteks keseharian siswa (sosial, 
budaya, pola kebiasaan, dan lain 
sebagainya).

Pembelajaran melalui PBAM yang 
diterapkan di SMPN3 Agats merupakan 
kurikulum kontekstual Alirena berbasis 
budaya.
PBAM mengintegrasikan materi 
pembelajaran dengan model pendidikan 
tradisional Asmat (skill based), sehingga 
siswa mudah memahami makna & mampu 
mengimplemetasikan ilmu pengetahuan 
dalam konteks modernisasi.

Pembelajaran dengan menggunakan bivak (bangunan 
tradisional, tempat tinggal sementara masyarakat Asmat 
saat mencari makanan di hutan) 

Pembelajaran dengan menggunakan pertanian rawa (adat 
kebiasaan masyarakat Asmat) 

Lokakarya pengembangan pembelajaran kurikulum kontekstual

Proses pembelajaran kontekstual harus mampu 
mempersiapakan anak memiliki kapasitas 
& daya saing unggul, baik diranah 
nasional maupun tingkat global. Pembelajaran kontekstual di SMPN3 merupakan 

terobosan yang sangat baik, anak mudah memahami ilmu pengetahuan. Harus 
terus dikembangkan & menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain.

Bpk. Dr. James Modouw, M.MT.,
Staf Ahli Hubungan Pusat & Daerah Kemendikbud
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Lokakarya ini bertujuan menghasilkan suatu 
rumusan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 
kontekstual, yang nantinya akan diterapkan oleh 
Dinas Pendidikan Asmat secara menyeluruh di 
semua sekolah di Kab. Asmat.

Pembelajaran PBAM merangsang siswa untuk berimajinasi & mampu menghasilkan 
rumusan alternatif solusi permasalahan. Kemampuan daya serap terhadap materi 

pembelajaran meningkat & perkembangan daya nalar siswa yang semakin tumbuh. 
Membuat ilmu pengetahuan lebih bernilai karena sesuai kondisi & kebutuhan 
realitas di Asmat. Pada saat yang bersamaan 
PBAM mampu menjadi program pengembangan 
ekonomi masyarakat melalui alternatif solusi yang 
dihadirkan. 
Pada hari ke-2 lokakarya, guru-guru inti kurikulum 
2013 (K13) dari berbagai sekolah di Kab. Asmat 
(SD, SMP, SMA) melakukan studi banding & 
mengamati proses pembelajaran kontekstual PBAM 
yang diselenggarakan oleh SMPN3 Agats. 

Menghadirkan IMAJINASI
untuk SOLUSI

Guru inti K13 melakukan studi banding pola
pembelajaran PBAM di SMPN3-Agats

Presentasi siswa SMPN3 pada kegiatan lokakarya 

Belajar sambil berinteraksi dengan budaya & alam membuat kami 
lebih mudah mengerti materi yang disampaikan. Memahami ilmu 
matematika, fisika, biologi, bahasa-literasi dan lain sebagainya 
melalui cara-cara adat kebiasaan kami dalam membuat bivak, 
bedeng, menanam dan lain lain, membuat kami lebih semangat dan 
ingin terus belajar.

Siswi SMPN3 Agats (kelas 9)Susan Berje

Saya sangat bangga & terharu melihat peserta didik di SMPN3. 
Siswa yang pernah saya ajar waktu SD, perkembangannya sangat 
signifikan, mereka mampu mengikuti pelajaran dengan baik, berani 
berbicara di depan kelas, berani bertanya dan sangat semangat 
untuk belajar. 

Ibu BibianaGuru SD YPPK, Agats



16 Inforbes Edisi XXII

1. Sistem sekolah berasrama
2. Kegiatan belajar mengajar dengan metode 

APeL (Anak Pemilik Pembelajaran)
3. Pembelajaran yang menekankan pada 

matematika-sains-teknologi
4. Penyelenggaraan program ekstrakurikuler dan 

kecakapan hidup yang komprehensif
5. Pengembangan karakter dan budi pekerti
6. Wawasan kebangsaan dan budaya

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.

Menghasilkan anak bangsa yang mencintai dan  
memiliki daerahnya

Visi

Misi
Melaksanakan pembelajaran yang terpadu melalui:

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

Fan page
Sekolah Anak Indonesia
@komunitasbangsa

SAI EDU

SAI Menjadi Rujukan Informas i
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

07-09-2019

SAI menerima kunjungan dari  
Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), untuk mendapatkan 
sumber rujukan informasi terkait 
realitas pendidikan di Papua. 
Memahami & mengetahui realitas 
pendidikan di Papua hari ini,  menjadi 
bagian informasi penting dalam 
kerangka membangun sumber daya 
manusia & menjadikan daerah Papua 
lebih baik di masa depan. 

Perwakilan 
siswa SAI 
berdialog 
bersama tim 
LIPI

Pimpinan Yayasan Alirena & SAI
menyambut hangat & berdiskusi bersama tim LIPI


