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UNPAK - Rumah Millennials Regional Bogor menyelenggarakan acara perdana yaitu Bogor Wicara dan
bertepatan dengan Hari Guru acara ini mengangkat tema Yang Muda Yang Mengajar, narasumber pada
acara tersebut yaitu Eka Puspita Rahayu (Guru SMPN 2 Parung, SEA Teacher Exchange Program) dan
Bima Prasetyo Adi (Founder Sekolah Bersama Yuk).

Acara tersebut diselenggarakan pada Sabtu, 29 November 2020 pukul 13.00 – 15.00 WIB secara live via
Platform Zoom Cloud Meeting.
Eka Puspita Rahayu adalah seorang guru IPA di SMPN 2 Parung Kabupaten Bogor. Ia juga sedang
menempuh studi S2 di Pendidikan IPA Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.
Cita-cita awalnya ingin menjadi dokter tetapi hal tersebut tidak terealisasi, akhirnya karena suka pelajaran
IPA terutama biologi dan berkaitan juga dengan dunia medis atau dokter, terpikir saat SMA di kelas 3
untuk menjadi guru.
Saudari Eka termotivasi dan terinspirasi dari ibunya sendiri karena seorang PNS guru SD. Menjadi guru
itu adalah profesi yang enak dan menyenangkan. Mengapa?
Pertama, karena ilmu yang ditransfer kepada murid, insya Allah akan menjadi amal jariyah yang terus
mengalir dan bisa untuk bekal diakhirat kelak, sekecil apapun ilmu yang diberikan itu.
Oleh karena itu, saat dikelas tidak hanya pengetahuan mengenai konten yang diajarkan saja, tetapi harus
diajarkan juga dari segi agama, kepedulian mereka terhadap lingkungan, sikap mereka, dan lain-lain.
Kedua, murid dapat mengenal dan mengenang kita, ketika sedang diluar sekolah dapat saling bertegur
sapa. Saudari Eka juga ternyata satu MGMP dengan guru IPAnya saat SMP.
Walaupun gaji guru tidak seberapa yang penting bahagia, dan kita harus ikhlas agar ilmu yang ditransfer
berkah, dan suatu saat nanti bisa melihat anak didik berhasil dan sukses.

Prestasi yang diraih oleh Eka adalah sebagai peserta exchange program yaitu SEA Teacher Batch 7 tahun
2019 di Mariano Marcos State University The Philippines saat kuliah S1 di program studi Pendidikan
Biologi FKIP Universitas Pakuan yang diselenggarakan oleh SEAMEO.
Pengalaman selama mengikuti program tersebut adalah praktik mengajar di Filipina selama satu bulan.
Eka juga mendapat excursion atau darmawisata di Filipina secara gratis, dan pengalaman menarik
lainnya. Benefit yang didapat dari program tersebut :







Menambah pengalaman mengajar
Melatih kemampuan berbicara dalam bahasa inggris
Menambah wawasan mengenai budaya dan bahasa negara lain
Memperbanyak relasi teman
Belajar adaptasi dan survive
Belajar manage waktu dan uang

Info lebih lengkap mengenai student exchange SEA Teacher dapat dilihat di ekapuspitarhy.blogspot.com

*Artikel ini telah tayang di https://ipa-pasca.unpak.ac.id

