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Sahabat Mentari Group yang terkasih, apa kabar?
Semoga dalam keadaan sehat untuk Anda dan keluarga.
Selama hampir empat bulan terakhir ini tentunya menjadi masa yang
sulit untuk kita lupakan. Semua hal tiba-tiba terkunci. Tiba-tiba kita harus
berhenti dari aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Secara
terpaksa kita tidak bisa ke kantor, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke
tempat belanja, dan semua hal harus dilakukan dari rumah. Terpaksa, kita
berada di masa yang bergejolak dan mencekam, penuh ketidakpastian.
Situasi ini dapat membuat kita putus asa, dapat juga apatis.

Saya yakin sekali bahwa Bapak/Ibu di sekolah telah berjuang keras
untuk dapat terus beradaptasi dan tetap melayani para siswa. Bapak/Ibu
memberikan usaha terbaik Bapak/Ibu untuk tetap dapat menyampaikan
pembelajaran kepada para siswa di rumah dengan cara-cara yang baru
dan tidak biasa. Demikian pula dengan Mentari Group. Oleh karena itu,
izinkanlah saya melalui surat ini berbagi tentang kehidupan di Mentari
Group selama hampir 4 bulan terakhir.
Semoga kita dapat tetap saling mendukung dan menguatkan.

Ya… selama hampir 4 bulan terakhir ini, Mentari Group
berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang dan bekerja
lebih keras dari masa sebelum pandemi COVID 19. Insan
Mentari bekerja 10-16 jam per hari, baik secara mandiri
maupun bekerja sama tim dalam pertemuan/kegiatan
virtual (virtual meeting/action). Demi mendukung sekolah,
siswa, dan orang tua, kami berusaha sebaik mungkin untuk
memperoleh program pembelajaran baru yang efektif
di masa pandemi.
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Bapak/Ibu yang terkasih, Insan Mentari tidak pernah menyangka
bahwa secara organisasi maupun individu, kami mampu bekerja
dan berjuang sekeras itu. Berdedikasi dan berkreasi dari rumah
ketika masa bekerja dari rumah (Work From Home—WFH), maupun
dari kantor pasca-WFH.

Kami terus bergerak, berkoordinasi, dan terus berkarya untuk
menghasilkan sesuatu yang dapat membantu, dapat memberi
manfaat, dan hadir di dalam rumah anak-anak Indonesia.

Kami hadir untuk para siswa, melalui sekolah Bapak/Ibu,

Sahabat Mentari Group.

Mengapa Mentari segigih ini? Karena kami sangat yakin, justru di saat
genting seperti inilah, kehadiran Mentari sangat dibutuhkan oleh
anak-anak di rumah, terutama siswa SD. Merekalah yang paling
membutuhkan bimbingan dalam belajar. Mereka membutuhkan materi
dan bahan pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah dan efektif
pada masa Pendidikan Jarak Jauh* (PJJ).
Bapak/Ibu, kita semua perlu memastikan agar para siswa tidak kehilangan
masa depan karena menghilangnya pendidikan berkualitas akibat
berkurangnya akses dan paparan pembelajaran berkualitas. Hal ini terjadi
selama masa pandemi yang belum kita ketahui kapan akan berakhir.
*Istilah Pendidikan Jarak Jauh merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014.

Pemikiran-pemikiran di atas mendorong dan memicu
Mentari Group untuk menghasilkan program terbaiknya
dalam melayani sekolah, siswa, dan orang tua selama masa
pandemi. Berikut adalah rentetan karya dan kreasi yang
dihadirkan oleh Tim Mentari Group selama 4 bulan terakhir.
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Dimulai dari 17 Maret 2020, sekolah terpaksa tutup dan anak–anak harus
belajar di rumah. Mentari Group secara sigap berinisiatif meluncurkan Free
Live Streaming Lessons, kelas online melalui live streaming YouTube untuk
anak-anak Indonesia tingkat SD-SMP. Tentunya, Mentari tidak sendiri, kami
bekerja sama dengan 12 guru relawan dan 16 tim produksi dari Insan Mentari
yang mengeksekusinya. Senang sekali rasanya ketika niat baik kami disambut
positif oleh banyak orang, bahkan oleh pakar matematika dunia, Dr. Yeap Ban Har.

Live Streaming Lessons:

Mentari Tutor Online:

35 jam pelajaran

1.316 peserta
168 jam pelajaran
(masih berlangsung)

21 April 2020 – Tepat pada Hari Kartini,
Program Live Streaming Lessons kami
lanjutkan dengan peningkatan kualitas
dan menjadi lebih interaktif dengan nama
Mentari Tutor Online (MTO).
Hingga kini
terus berlangsung
dengan 8 kelas paralel per minggu untuk
mendukung siswa-siswi belajar jarak jauh
secara langsung (LIVE) via Zoom dengan
tutor berpengalaman dari Mentari Group.

Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan, Mentari Group semakin sadar
akan kebutuhan para siswa. Maka di bulan yang sama, April, kami meluncurkan
sebagai portal belajar daring (online) yang dapat diakses oleh
para siswa. Platform ini menyediakan video-video pembelajaran dengan
berbagai mata pelajaran, seperti Matematika dan Bahasa Inggris, sehingga
anak-anak tetap dapat belajar di rumah kapan pun mereka mau.
Tidak berhenti sampai di situ, Mentari Group pun menyediakan hiburan
edukatif untuk anak-anak usia dini hingga SD melalui program Mendongeng
Bersama Kak Ocha. Setiap Jumat, di YouTube: Mentari Group, anak-anak
dapat menyaksikan Kak Ocha membawakan dongeng yang sarat akan moral
dan nilai positif.
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Bapak/Ibu yang terkasih, saya yakin bahwa di balik kesuksesan
pembelajaran daring, pendidik sangat memerlukan media bahan
ajar yang efektif di masa PJJ. Pemikiran ini memicu Mentari Group
untuk berlari cepat, membalap semua proses dan bersinergi
dengan penulis, penerbit, dan mitra teknologi kami, sehingga
dapat menghadirkan buku teks pelajaran baru lengkap
dengan e-learningnya.
Meihua

(Mandarin SD)

Juara Matematika
(tingkat SD)

Chunhui

(Mandarin SMP)

Juara Sains
(tingkat SD)

Semua buku di atas dapat diunduh di semua gawai dan dapat diakses secara
luring/offline. Buku elektronik ini dilengkapi dengan fasilitas audio dan aktivitas
interaktif yang menarik bagi siswa. Kami harap melalui buku elektronik ini, para
siswa maupun guru memperoleh kemudahan dalam masa PJJ. Untuk mendapatkan
buku elektronik ini, hanya dibutuhkan sedikit kuota internet (saat mengunduhnya).
Selain buku elektronik hadir pula, Learning Management System (LMS) MC
Eduhub dengan pengantar Bahasa Inggris dan LMS Pesona Edu Hub dengan
pengantar dalam Bahasa Indonesia. Keduanya merupakan platform learning
management system berikut konten mapel yang memungkinkan guru
menyelenggarakan pelajaran secara daring. Guru dapat menyampaikan materi,
berinteraksi, bahkan menguji siswa secara daring melalui layanan LMS ini.

Layanan-layanan di atas merupakan upaya Mentari Group untuk
memfasilitasi sekolah dengan beragam kondisi:
1. Diawali dengan buku teks cetak yang tidak membutuhkan koneksi internet,
2. Buku elektronik interaktif yang membutuhkan sedikit koneksi internet, dan
3. Semua format secara lengkap: buku teks cetak, buku elektronik interaktif,
atau buku teks yang sudah diintegrasikan ke dalam Learning Management
System bagi sekolah dengan koneksi internet yang memadai.
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PROGRAM PENGEMBANGAN GURU

Bapak/Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak karena selalu
termotivasi untuk mengembangkan kualitas diri demi pendidikan
Indonesia. Mentari Group selalu percaya bahwa guru merupakan
kunci dari keberhasilan proses pembelajaran.
Oleh karena itu, Mentari Group meluncurkan beragam program
pelatihan daring/online untuk para guru, pendidik, dan pimpinan
sekolah, melalui Mentari Teachers Academy. Program pelatihan
ini menjadi ajang berbagi dan pengembangan pengetahuan dan
keterampilan pendidik dalam bidang Bahasa Inggris, Matematika,
Metodologi, Pedagogi dan Pembangunan Karakter.

1. Mengasah Gergaji bersama
Mentari Teachers Academy (MGMTA)
Program pengembangan kualitas guru
dalam dunia pendidikan.

1.424 peserta Zoom
> 10.600
2. Membangun Karakter Bangsa
bersama MTA (MKBMTA)
Program membangun karakter
bangsa/generasi muda Indonesia.

321 peserta Zoom

3. Teacher Development

TEACHER

DEVELOPMENT

with Mentari Teachers Academy

Program English Teachers Training dan English
for Non English Teachers, serta Ultimaths
(pelatihan Matematika).

1.053 peserta Zoom
> 3.800

4. Minggu Belajar bersama MTA

MINGGU

BELAJAR
B E R S A M A

via

Program pengembangan kompetensi guru
dan pendidik melalui pelatihan daring yang
diselenggarakan secara berkesinambungan
selama 5 hari di minggu ke-4 tiap bulan.
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KUNJUNGAN DARI
PARA EDUCATION CONSULTANT MENTARI GROUP
Mentari Group tidak hanya menyapa Bapak/Ibu melalui program
daring/online dan luring/offline. Tentunya, Bapak/Ibu pernah dan
sering disapa kami via virtual meeting Zoom, Google Meet, dan WA.
Selain itu, saat masa Relaksasi PSBB, Bapak/Ibu pernah juga
dikunjungi langsung oleh para Education Consultant Mentari Group.
Para konsultan kami selalu sigap dan setia memberikan solusi
terbaru di masa PJJ dan siap melayani semua kebutuhan sekolah
Bapak/Ibu dengan ceria.
Mentari Group pun menghaturkan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu pimpinan dan para guru di
sekolah–sekolah yang telah menerima kami serta memberikan
kepercayaan atas semua program yang kami hasilkan selama ini dan
pada masa pandemi. Semoga Tuhan Yang Maha Baik, membalas
semua kebaikan dan usaha- usaha Bapak/Ibu.

Tanpa terasa, waktu berlalu. Mentari Group sangat bersyukur dapat
tetap berperan, berkarya, dan berbagi dengan dunia pendidikan
Indonesia pada saat yang paling dibutuhkan. Semoga hasil karya ini
dapat membawa manfaat untuk Bapak/Ibu Sahabat Mentari Group
dan siswa Indonesia, di mana pun mereka berada.
Salam sehat dan salam sejahtera selalu,

ANNA RIMBA PHOA
Founder & CEO - Mentari Group
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