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Semangat Petrosea Memajukan
Pendidikan Melalui Guru
Pendidikan menjadi muara masa depan
Indonesia. Melalui tangan guru, nasib bangsa
diukir untuk kehidupan yang lebih baik.
Dari semua pekerjaan berat, salah satu
yang paling sulit adalah menjadi guru yang
baik. Begitulah penulis dunia Maggie Gallagher
mengungkapkan kekagumannya pada profesi
guru. Nyatanya, tugas guru saat ini semakin
menantang seiring pandemi COVID-19 yang tak
kunjung tuntas. Kegiatan belajar mengajar harus
diadakan secara daring sehingga menuntut para
guru harus mengembangkan keahlian mengajar
mereka, termasuk technical skills.
Kenyataan itu pula yang membuat Hari Guru
Nasional pada 25 November 2020 lalu menjadi
lebih bermakna. Perlu upaya bersama agar guru
sebagai sendi penting pendidikan bangsa tetap
berkualitas dan kompeten di tengah keadaan
penuh tantangan seperti saat ini.
Pendidikan sendiri merupakan salah satu
aspek yang menjadi perhatian Indika Energy
Group. Melalui kegiatan-kegiatan sosialnya,
Indika Energy dan anak-anak perusahaannya
menjalankan berbagai inisiatif di bidang
pendidikan, salah satunya bertujuan untuk
meningkatkan kualitas guru.
Beberapa waktu lalu, Petrosea menginisiasi
Pelatihan Guru Kreatif – Editing Video
Pembelajaran untuk Guru. Kondisi pandemi
COVID-19 yang tengah terjadi hingga saat ini,
tidak menyurutkan semangat Petrosea untuk
tetap dapat berkontribusi dalam melaksanakan
kegiatan keberlanjutan di sekitar area operasi
perusahaan.

Program yang awalnya direncanakan
dilakukan secara langsung dan bertatap muka
pun diadaptasi pengimplementasiannya menjadi
secara daring. Bekerjasama dengan Matrix Asia
Consulting Jakarta, kegiatan yang diikuti oleh
total 200 peserta guru ini terbagi menjadi 10 sesi,
dengan 20 peserta di masing-masing sesinya.
Menurut Abidin D. Patompo, Corporate
Affairs General Manager Petrosea, kegiatan
ini bertujuan untuk membantu memberikan
pelatihan kepada para guru di sekitar lokasi
operasi perusahaan tentang cara menyampaikan
materi pendidikan secara daring dari guru ke
siswa, sehingga pelajaran dapat tersampaikan
dan diterima dengan baik walau tidak bertatap
muka secara langsung.
Erni Susanti, selaku Kabid Pengembangan
SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Disdikbud) Kabupaten Paser, menyampaikan
apresiasi kepada pihak Petrosea yang memiliki
kepedulian kepada para guru dan pendidikan
di Kabupaten Paser. Erni berharap agar Petrosea
dapat melakukan kegiatan serupa di masa
yang akan datang, terutama bagi guru-guru
yang belum mendapatkan kesempatan dalam
mengikuti pelatihan tersebut.
Semoga inisiatif yang dilakukan Petrosea
dan Indika Energy Group baik saat ini maupun di
masa mendatang dapat terus memajukan dunia
pendidikan Tanah Air.

“Dari semua pekerjaan
berat, salah satu yang
paling sulit adalah menjadi
guru yang baik.”
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