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BUDAYA KITA,
IDENTITAS KITA

Mengunduh Mimpi dalam Sinyal Budaya
Pekan Budaya 2020 dengan tema “MENGUNDUH
MIMPI DALAM SINYAL BUDAYA; Budaya Kita Identitas
Kita” menghadirkan aspek budaya yaitu Bahasa,
Fashion, Kuliner, Seni Musik dan Tari serta Alirena Got
Talent yang menampilkan bakat siswa/siswi SAI.

Kepanitiaan yang dipercayakan kepada OSIS memberi pengalaman
yang berharga untuk saya & teman-teman. Bagaimana kami harus
berkoordinasi & berkolaborasi dengan berbagai pihak, menyampaikan
ide & pendapat, bekerja sama serta saling bertanggung
jawab terhadap tugas masing-masing.
Kegiatan ini menjadi sarana & kebanggaan kami dalam
mencintai serta mengapresiasi setiap keunikan
budaya yang ada, khususnya budaya Papua.
Febiana Wabia
Kelas 11

Ketua Pelaksana Pekan Budaya 2020

Makna logo Pekan Budaya 2020
Terinspirasi dari kehidupan budaya masyarakat Papua.
Logo ini menggambarkan 7 hal utama & sangat penting
yang harus ada & segera diperbaiki dalam masyarakat
Papua.
Pemerintahan Kesehatan Cinta Kasih/Kepedulian
Ekonomi Teknologi Pendidikan Hukum
Kepala dengan taring di hidung menyimbolkan
masyarakat Papua yang mampu mencintai dan menjadi
pemilik daerahnya.
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Kelas 9

Logo Pekan Budaya 2020

Kekayaan Budaya,
Jembatan untuk Cita-Cita Ku
Melalui Pengkajian Budaya Papua & Modernisasi (PBPM), kekayaan budaya diantaranya
bahasa, fashion tradisional, kuliner, seni musik, tari dan lain sebagainya diintegrasikan kedalam
berbagai ilmu akademis yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran & jenjang siswa. Proses
pendidikan menjadi sangat kaya, siswa semakin antusias & mudah dipahami.
Siswa mampu menerjemahkan ilmu modern dalam pengelolaan & peningkatan potensi
daerahnya yang beriringan dengan pengembangan ekonomi masyarakat yang berdaya saing
dalam konteks global.

Pendidikan yang paling efektif adalah pembelajaran yang diterima dalam
bahasa yang paling dimengerti oleh siswa... dan bahasa ibu
adalah budaya yang dituturkan dalam kehidupan seharihari..semoga anak-anak SAI tumbuh sehat & cerdas
sehingga mampu pulang ke Papua untuk membangun
daerahnnya.
Direktur Eksekutif
Yayasan Suluh Insan Lestari

Ibu Veni Setiawati

Dengan keanekaragaman suku bangsa yang dipresentasikan
menjadi satu, kegiatan pekan budaya 2020 sangat luar
biasa. Keinginan anak-anak untuk belajar sangat tinggi. Potensi
anak-anak sangat luar biasa & harus terus didampingi agar
mampu berkembang.
Bpk. Angga D. Bachtiar

Kegiatan pekan budaya dirancang
panitia (OSIS) dengan sangat rapi
& profesional, sesi demi sesi penuh
dengan kejutan.
Antusias & kreativitas siswa/siswi
(SAI) sungguh luar biasa, terus asah
& tingkatkan bakat kalian.
- SUPER KEREN BANGET Tim

Direktur utama D’Colonel
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Memaksimalkan

Potensi Kekayaan Alam
Tanpa Merusak Alam

Potensi kekayaan alam yang belum dikelola secara maksimal mengakibatkan proses
pertanian petatas tradisional yang hanya mengandalkan alam, kondisinya tidak dapat
diprediksi. Hasil pertanian tidak sempurna (ukuran petatas kecil) & masa tunggu panen
yang lama.
Di pertanian petatas unit SMP-SAI, siswa merekayasa alam tanpa merusak alam.
Meningkatkan kualitas kesuburan tanah serta memaksimalkan hasil produksi petatas
dengan bioteknologi yang terintegrasi dalam mata pelajaran biologi, kimia, fisika dan lain
sebagainya.

Rekayasa
Kesuburan Tanah
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Melakukan pengukuran pH tanah, proses ini diintegrasikan dalam mata pelajaran biologi;
klasifikasi & sifat larutan asam. Fisika; pengukuran & reaksi materi asama basa.
Siswa & masyarakat mampu mengetahuai kandungan tanah yang dapat dimanfaatkan
untuk menentukan penanganan & peningkatan kualitas tanah pada proses tanam yang
paling efekti.
Bersambung ke halaman berikutnya

Bioteknologi
Bioteknologi

untuk
untuk Tingkatkan
Tingkatkan Kualitas
Kualitas

PETATAS

Untuk meningkatkan kualitas petatas & mencegah
adanya hama pengganggu pada pertanian petatas, siswa
melakukan proses bioteknologi dengan pemanfaatan
mikroorganisme & membuat pestisida (berbahan alami)
yang terintegrasi dalam mata pelajaran biologi; klasifikasi
mahluk hidup, monera & protistas. Fisika; macammacam sifat & perubahan bentuk zat.
Siswa semakin mengerti bahwa alam mereka sangat kaya,
pengelolaan yang tepat mampu meningkatkan kualitas &
perkembangan petatas, masa panen lebih cepat karena
tidak terganggu hama. Siswa & masyarakat mampu
menghasilkan produksi pertanian yang memiliki daya
saing dalam konteks global.

L= PX l

Produksi Petatas

Jadi Lebih Banyak

dengan Metode Satuan Ukur

Pengukuran lahan secara tradisional
menggunakan bilah kayu

Pertanian petatas menggunakan ilmu
matematika & fisika
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Dalam pertanian petatas tradisional, jumlah
panen yang dihasilkan tidak sebanding
dengan luas lahan karena pengukuran jarak
antarbenih tidak beraturan & terukur, sering
kali terjadi perselisihan batas lahan pertanian
antarmasyarakat karena pengukuran masingmasing lahan tidak memakai alat ukur yang
tepat.
Pada pertanian petatas yang dikembangkan unit SMP-SAI,
matematika & fisika ada dalam proses tersebut, metode
satuan ukur terintegrasi & dipraktikkan secara langsung.
Pengukuran tingkat kedalaman benih pada permukaan tanah,
jarak antarbenih & penghitungan luas/pembagian lahan serta
memahami satuan ukur waktu melalui penghitungan awal
tanam hingga masa siap panen.
Memahami satuan ukur & sistem nilai yang tepat, membantu
siswa serta masyarakat mampu memanfaatkan lahan secara
efektif & maksimal,
sehingga petatas
yang dipanen akan
lebih banyak.

Membangun

Industri Petatas
Melalui

Produk Kreatif

Dalam masyarakat tradisional, petatas yang telah dipanen langsung dijual di pasar,
tanpa penambahan kualitas dan potensi keuntungan melalui proses produksi.
Pertanian petatas melalui PBPM di unit SMP-SAI, petatas yang telah dipanen
kemudian diolah & diproduksi menjadi produk keripik dengan rasa & pengemasan
yang menarik serta memiliki ciri khas. Proses tersebut terintegrasi dalam mata
pelajaran kewirausahaan; aspek manajemen produksi, operasional bisnis, Produk keripik petatas
UPENA
teknologi pengemasan; konten & visual marketing.
Siswa menentukan harga & metode penjualan yang tepat. Proses tersebut
terintegrasi dalam mata pelajaran matematika; perkalian & pembagian
bilangan; konsep penghitungan meliputi biaya bahan baku
(pembelian benih petatas, pemeliharaan), biaya produksi, biaya
pengemasan serta keuntungan yang ingin didapat). IPS, ekonomi
& perdagangan; konsep dan pengembangannnya. Kewirausahaan;
teknologi pemasaran digital & penerapannya, manajemen
modal & pasar.
Siswa & masyarakat semakin memahami potensi
kekayaan alam Papua, membawa imajinasi masa
depan yang mampu mengelola & meningkatkan
alam pertanian menjadi sektor industri yang
potensial, sehingga membentuk kemandirian
& kewirausahaan yang mampu bersaing dalam
konteks globalisasi.
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SMPN 3, Agats

Dari Budaya
Menangkap & Mengelola Ikan Secara Tradisional

Menjadi Generasi Cerdas,
Siap Menyongsong Globalisasi

Pendidikan yang langsung memiliki dampak terhadap kualitas berkehidupan, membawa
siswa & masyarakat pada modernisasi yang siap berkompetisi dalam konteks global.

Tradisi masyarakat Asmat dalam menangkap ikan dengan menggunakan jimkom (alat
tangkap ikan tradisional masyarakat Asmat berbentuk lingkaran dengan jaring) menarik
keingintahuan siswa di SMPN3, Agats untuk menggali & memahami potensinya agar lebih
berkembang & penangkapan ikan menjadi lebih banyak setelah menguasai ilmu modern.
Menangkap
ikan
menggunakan
jimkom (alat
tradisional
masyarakat
Asmat)

Biologi

Fisika
Matematika

Phydrostatic

aksi

reaksi

gh

Melalui Pengkajian Budaya Asmat & Modernisasi (PBAM), siswa mengetahui bahwa dalam
proses penangkapan ikan dengan jimkom tersebut ternyata terdapat korelasi dengan ilmuilmu modern yang dipelajari & bisa mereka kembangkan.
Bersambung ke halaman berikutnya

Proses pembuatan alat jimkom diintegrasikan
dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, teks
ulasan; siswa mengidentifikasi kekuatan &
kelemahan Jimkom dan teks deskripsi; siswa
membuat teks analisa peningkatan manfaat
Jimkom.

Metode menangkap ikan tradisional mengunakan jimkom diintegrasikan dalam mata
pelajaran fisika; sifat gaya, reaksi & pengaruhnya; hukum aksi & reaksi terhadap benda.
Serta mata pelajaran biologi; ekosistem & komponennya; interaksi ikan dengan lingkungan,
ekosistem & sifat perkembangan makhluk hidup.
Baknam merupakan tempat mengolah/
pengasapan ikan tradisional masyarakat
Asmat sebelum ikan siap dikonsumsi, proses
pembuatan baknam diintegrasikan dalam mata
pelajaran fisika; pengukuran, besaran dan
satuan waktu. Serta matematika; geometris,
ukuran, bentuk & kekasaran permukaan.

Proses penangkapan & pengolahan ikan secara tradisional masyarakat Asmat didalamnnya
terintegrasi dengan berbagai materi ilmu pengetahuan modern, siswa mampu
mengidentifikasi kekayaan & potensi alam Asmat, mengembangkan bentuk & cara-cara
penangkapan maupun pengolahan ikan yang telah dikenal dalam tradisi budayanya
dengan ilmu pengetahuan modern, materi pembelajaran mudah dipahami. Siswa &
masyarakat memiliki kemampuan serta kemandirian untuk mengelola & meningkatkan
potensi kekayaan alam Asmat.

Bengkel Seni

KEMBANGKAN Imajinasi

melalui Inovasi Barang Budaya

R

asa kecintaan terhadap daerah menumbuhkan
antusias siswa SMPN3, Agats untuk terus
mengembangkan potensi & kekayaan Asmat, salah
satunya melalui Bengkel Seni. Barang budaya
seperti ukiran, anyaman, lantunan musik, syair lagu
& tarian tradisional Asmat digali, dipahami serta
dikembangkan aspek potensinya dengan PBAMbengkel seni.
Barang budaya tersebut belum mampu dikelola &
dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal.
Melalui proses pengkajian cara pembuatan, filosofi,
makna dan lain sebagainya siswa memahami
bahwa berbagai ilmu modern seperti matematika,
fisika, biologi, IPS, bahasa Indonesia dan lain lain
ada dalam barang budaya tersebut.

Bersambung ke halaman berikutnya
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Gerakan, filosofi, nilai & cara pandang
masyarakat terhadap jenis-jenis tarian tradisional
dintergrasikan dalam mata pelajaran IPS, interaksi
manusia dengan alam; sistem nilai, konektivitas
antarruang & antarwaktu, interaksi sosial; kerja
sama, akomodasi & akulturasi. Seni budaya;
rekayasa & prakarya budaya.

Tarian tradisional

Proses pembuatan & cara memainkan, model &
bentuk, nilai & cara pandang masyarakat terhadap
sebuah jenis alat musik dintergrasikan dalam
mata pelajaran PPKN; hukum, norma & fungsi.
Fisika; getaran, gelombang & bunyi.
Musik tradisional

Rangkaian kata, kalimat, intonasi nada, & cara
pandang masyarakat terhadap berbagai jenis
lagu/syair tradisional dintergrasikan dalam
mata pelajaran bahasa Indonesia; teks, kalimat
& wacana. IPS; interaksi sosial; kerja sama,
akomodasi & akulturasi. Seni budaya; konsep,
sikap & kreativitas.

Seni ukir

Syair/lagu tradisional

Ayaman noken

Proses pembuatan, filosofi, makna & cara pandang masyarakat terhadap ukiran & ayaman
dintergrasikan dalam mata pelajaran matematika; bilangan, statistik, geometri, logika.
IPS, ekonomi & perdagangan; konsep & perkembanganya. PPKN; simbol & kedaulatan.

Dengan PBAM, siswa semakin menyadari bahwa budaya & alam Asmat sangat kaya, nilainilai budaya semakin lekat & dilestarikan. Potensi serta pemanfaatan barang budaya
semakin berkembang & ditingkatkan melalui pemahaman integrasi ilmu modern.
Barang-barang budaya menjadi potensi & kekayaan Asmat untuk berimajinasi menuju
industri pariwisata & wisata budaya. Siswa & masyarakat memiliki kemandirian yang
mampu berkompetisi dalam konteks global.
edisi xxv
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Tingkatkan
Kompetensi Pendidik
Melalui
Pelatihan Pengembangan Strategi
& Efektivitas Pembelajaran

P

elatihan guru tahun 2020/2021
diselenggarakan dengan konsep
diskusi & berbagi pengalaman,
pengembangan ide-ide kreatif &
inovatif untuk proses pembelajaran
pada semester berikutnya.
Pola pembelajaran dengan pendekatan budaya
masyarakat Asmat (pengolahan ikan asin) SMPN 3,
Agats

Pematangan konsep PBPM di tiap daerah
Pendidikan berbasis realitas yang menyentuh
aspek kognitif, afektif & evaluatif dalam
budaya seorang anak bisa menjadi jembatan
kepada ilmu modern dan memecahkan
permasalahan Papua.
Multisite Learning
Proses pembelajaran yang melibatkan
berbagai profesional berpengalaman dalam
bidangnya yang memperkaya pembelajaran,
wawasan & sudut pandang.
APeL (Anak Pemilik Pembelajaran)
Menempatkan siswa sebagai pemilik dalam
proses pembelajaran. Anak memiliki
kecakapan Communication, Collaboration,
Critical Thinking & Creativity.
TDU (Tes Dan Ukur)
Alat yang memastikan keberhasilan dalam
setiap program yang diselenggarakan. Hasil
data TDU dianalisa dari berbagai aspek &
dimensi
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Lahir Baru &
Melangkah

Bersama Yesus

“Sebab semua yang lahir dari Allah,
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan
yang mengalahkan dunia: iman kita.”
1 Yohanes 5:4
Natal 2020 dirayakan dalam lingkungan &
keluarga besar SAI.
Pendidikan karakter & keimanan di SAI
membentuk sikap & perilaku siswa dalam
nama Tuhan sesuai hukum Allah (agama yang
dianutnya).
Memperkokoh keimanan, saling mengasihi
antara sesama, mampu merespon setiap yang
terjadi dalam kebaikan & kasih Tuhan.
Setiap siswa mampu merasakan kasih &
pengajaran dalam nama Tuhan sehingga
dapat menerjemahkan hukum Allah dalam
kehidupan sehari-hari.

edisi xxv

Inforbes 13

A

Apresiasi &
Wujud Cinta Kasih

presiasi kasih sayang siswa diwujudkan
kepada orang tua melalui para guru dan
pembina asrama yang telah menjadi pengganti
peran orang tua di SAI.
Menjadi bagian dalam satu keluarga, saling
mengasihi & kepedulian, siswa yang lebih besar
mengayomi & menjadi teladan bagi siswa lain
yang lebih kecil. Curahan kasih sayang guru
& pembina asrama menjadi bagian proses
pendidikan & pengembangan karakter.

Saya sangat bersyukur bisa bersekolah di sini (SAI).
Guru & pembina selalu ada, mereka sangat ramah,
kami seperti keluarga. hingga tidak malu untuk bertanya
& berdiskusi bila ada hal-hal yang belum kami ketahui.
Suasana asrama menjadi rumah bagi
kami, seluruh warga sekolah (siswa/
mamah kantin/ mamah laundry/
penjaga keamanan/) sama-sama
saling peduli & membantu.
Terima kasih guru & pembina.
Kelas 11
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MENGEJAR CITA-CITA
di Universitas Terbaik
IS
PRANC
& JEPANG

P

rogram continuing education merupakan proses
pendidikan berkelanjutan di mana siswa di jenjang
SMA dipersiapkan baik dalam segi karakter maupun
akademik untuk menepuh pendidikan ke tingkat
universitas terbaik sesuai dengan minat dan potensi
yang dimilik siswa serta daerah asalnya.
Melalui sambungan video jarak jauh, siswa SMA
berdialog dengan perwakilan kedutan besar negara
Prancis & Jepang. Kegiatan ini, menambah gambaran
cita-cita untuk mempersiapkan diri sejak dini berkuliah
di universitas terbaik di negara-negara tersebut.

Pusat Ilmu Pengetahuan
& Mode Dunia

PRANCIS

Saya sangat terharu kepada siswa/siswi di SAI, saya bisa melihat mereka
bersemangat, punya banyak harapan & mimpi untuk kuliah keluar negeri
khususnya Prancis. Menurut saya anak-anak sudah memiliki energi
(kemampuan) untuk belajar ke luar negeri.
Sylvain Lelong - Lacroix
Koordinator Nasional Kampus Prancis Indonesia - kedutaan besar Prancis

Bersambung ke halaman berikutnya
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Pusat Ekonomi & Teknologi

JEPANG
Mulailah dari sekarang mempersiapkan diri, tentukan jurusan/potensi kalian
(sesuai dengan cita-cita), maksimalkan nilai matematika, bahasa Inggris, fisika
& biologi. Terus semangat, jangan mudah menyerah serta tidak lupa berdoa.
Karena setiap kesempatan memerlukan perjuangan.
Sintya Diah Safitri
Staf Informasi & Kebudayaan - kedutaan besar Jepang

Mimpi untuk berkuliah di negara-negara maju bukan hal
yang mustahil bagi kita anak-anak dari Papua.
Sejak dari sekarang kita harus mempersiapkan diri baik
dari sisi karakter maupun akademis dengan bersungguhsungguh, mulai dari rajin belajar, mengejar nilai yang
baik dalam semua mata pelajaran yang dibutuhkan,
khususnya bahasa Inggris (di SAI pun menyelenggarakan
kelas TOEFL).
Kegiatan ini semakin membuat saya
semangat dalam mengejar beasiswa
kuliah di luar negeri.
Kelas 10

Sekolah Anak Indonesia

SAI

menyelenggarakan pendidikan
terintegritas untuk siswa dari
daerah dengan sistem sekolah berasrama
mulai tingkat dasar, menengah dan atas.
SAI melakukan terobosan dengan
metode pembelajaran siswa aktif APeL
(Anak Pemilik Pembelajaran) dalam
m e ny i ap k a n a n a k b a n g s a m e nj a d i
pemimpin yang menguasai bidangnya di
taraf internasional dan siap membangun
daerahnya.

Jl. Werner Schwebig, Kp Legok Gaok
Ds. Kadumangu, Kec. Babakan Madang,
Kabupaten Bogor
Jawa
Barat
16810, Indonesia
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Visi
Anak Bangsa Mencintai dan Memiliki Daerahnya

Misi
1.
2.
3.
4.

Keimanan
Kecendekiawanan
Skill
Imajinasi

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

Nilai
1.
2.
3.
4.

Melakukan yang Benar
Mencintai Kehidupan
Melayani Sesama
Cerita Masa Depan

CeritaMasaDepanPapua
CeritaMasaDepanPapua
SAI EDU

