
“JIKA guru kencing berdiri, maka 
murid akan kencing berlari”. Mungkin 
pepatah lawas tersebut bagi masyara-
kat sudah tidak asing lagi. Siapa pun 
sudah dapat dipastikan mengetahui 
hakikat pepatah tersebut. Meskipun 
kadang sebagian orang masih memak-
nainya secara harfi ah (tersurat) juga 
secara mendalam (tersirat). Bahkan, 
belakangan ini, pepatah tersebut su-
dah berkembang dan diubah sesuai 
selera masyarakat: “Jika guru kencing 
berdiri, maka murid kencing berlari, 
lalu masyarakat kencing terbirit-birit”.

Begitulah gambaran tentang moral 
kehidupan bangsa Indonesia. Secara har-
fi ah, pepatah tersebut mengungkapkan 
bahwa jika seorang guru ketahuan kenc-
ing berdiri, sudah dipastikan muridnya 
yang tahu akan lebih parah dari perilaku 
gurunya, yaitu  kencing berdiri. Mereka 
akan melakukan kencing dalam keadaan 
berlari. Begitu pula dengan masyarakat, 
akan mudah meniru cara kencing murid 
dari seorang guru, bahkan lebih parah 
lagi, yaitu kencing terbirit-birit. Pepatah 
ini harus menjadi renungan kembali 
untuk membangkitkan sebuah pendi-
dikan moral yang segalanya bersumber 
dari guru.

Secara tersirat, pepatah tersebut 
menjadi cerminan dan pegangan 
bahwa seorang guru menjadi panutan 
bagi murid atau anak didiknya. Bah-
kan, masyarakat – dalam hal ini orang 
tua anak didik – perilakunya juga ber-
cermin pada sosok guru. Kejanggalan 
beruntun dalam guru kencing berdiri, 
murid kencing berlari, dan masyarakat 
kencing terbirit-birit harus menjadi se-
buah acuan bagi para pendidik (guru). 
Mereka harus selalu introspeksi diri 
agar seluruh aktivitas dan perilakunya 
tidak bernilai negatif – dari segi moral 

– yang bisa ditiru oleh para muridnya 
dan masyarakat pada umumnya.

Pada era Orde Baru (Orba) (1966-
1998), kita mengenal pelajaran Pen-
didikan Moral Pancasila (PMP), yang 
mana materi ini mengajarkan nilai-ni-
lai yang terkandung dalam tubuh pan-
casila sebagai dasar negara. Sehingga, 
masyarakat Indonesia pada saat itu, 
seutuhnya menerima landasan-fi losofi s 
Pancasila sebagai nilai-nilai luhur 
hidup berbangsa dan bernegara. Tapi 
sayangnya, seiring Orba tumbang, PMP 
dihapus dari mata pelajaran sekolah, 
sehingga tak mengherankan jika ban-
yak aliran radikal yang menggugat lan-

dasan dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) agar diubah menjadi 
negara berbasis Islam (Khilafah).

Di sini, guru hakikatnya ibarat PMP 
yang mampu memberikan nilai-nilai 
kehidupan dan kebangsaan bagi ma-
nusia. Pendidikan moral berbasis guru 
inilah yang harus diterapkan dalam 
lingkungan akademisi, sekolah dan 
perguruan tinggi. Melihat fakta yang 
terjadi terkait dengan pilihan hidup 
yang semakin bebas, moral seorang 
guru tidak begitu diperhatikan. Guru 
lebih memilih hidup bebas, tapi di 
sisi yang lain mewanti-wanti peserta 
didiknya agar berperilaku positif. Ini 
merupakan fenomena ganjil yang 
mengganjal dan tumpang tindih yang 
perlu direnungkan dan dijadikan bahan 
dasar perbaikan moral anak bangsa 

dengan bercermin pada guru.

Guru, Karakter, dan Moral
Sebelum melangkah lebih jauh, kita 

perlu memahami terlebih dahulu ten-
tang makna dan hakikat ‘guru’. Guru 
tak lain adalah suatu hal atau pribadi 
yang patut digugu dan ditiru. Itu meru-
pakan pengertian umum yang lumrah 
berbentuk kepanjangan dari sebuah 
akronim. Apa pun yang bisa digugu  
dan ditiru, itulah guru. Di sini kita bisa 
menarik benang merahnya, bahwa jika 
suatu hal perilaku dari seseorang tidak 
patut digugu dan ditiru, hal itu bukan 
guru yang pantas dijadikan panutan.

Seseorang yang patut digugu dan 
ditiru tak lain mereka yang memiliki 
karakter mulia, yaitu watak, tabiat, atau 
pembawaan yang baik. Bahkan, mer-
eka harus memiliki moral yang mulia, 
yaitu batin, susila, budi-bahasa yang 
tinggi, orang yang kuat disiplin batin-
nya, atau orang yang mengutamakan 
perilaku yang mulia (Pius A Partanto 
dan M. Dahlan Al Barry, 2001:312 dan 
489). Hakikatnya, seorang guru harus 
berperangai baik dan mulia, baik dari 
sisi karakter atau moralnya. Orang yang 
memiliki sifat-sifat demikian layak dija-
dikan panutan, merekalah guru bangsa 
yang patut digugu dan ditiru.

Sayangnya, masyarakat dan para 
peserta didik sudah dibutakan oleh 
salah kaprah, bahwa setiap guru atau 
orang yang mengajar layak digugu 

dan ditiru cara hidupnya. Meskipun 
kadang menirunya hanya berdasarkan 
emosi dan ego belaka, karena mereka 
senang meski yang diperbuat oleh 
seorang guru bernilai negatif, masih 
tetap ditiru. Padahal hakikatnya bukan 
demikian. Salah kaprah inilah yang 
menuntut mereka – yang terlanjur di-
anggap sebagai guru – agar mengubah 
karakter dan moralnya lebih baik dan 
mulia. Sehingga patut untuk digugu 
dan ditiru.

Seorang guru bukan hanya berperan 
sebagai penyampai materi pelajaran 
dan materi-materi pendidikan moral 
lainnya, tetapi mereka juga mengawali 
langkahnya sebelum menyampaikan 
berbagai materi tersebut. Hal ini seb-
agai penunjang keberhasilan apa yang 
disampaikan yang dikolaborasikan 
dengan perilaku hidupnya sehari-hari. 
Sehingga terjadi kesinambungan an-
tara materi yang disampaikan dan pola 
hidup dengan karakter atau moral yang 
baik dan mulia. Begitu mungkin peran 
guru, pendidikan moral harus berang-
kat dari kepribadian seorang guru 
yang sudah bertahun-tahun lamanya 
dijadikan sebagai cermin dan panutan 
oleh masyarakat secara umum.

Memperbaiki moral atau perilaku para 
peserta didik dan masyarakat umum 
harus dimulai dari seorang guru. Guru 
merupakan tulang punggung pendidi-
kan dan ilmu pengetahuan. Jika tulang 
punggung sudah rapuh dan keropos, 
sudah dapat dipastikan seluruh anggota 
tubuh tidak akan bisa berdiri tegak. 
Toh meskipun bisa tegak, rasa sakit 
akan terus menjalar akibat kerapuhan 
dan kekeroposan. Begitu peran seorang 
guru bagi generasi penerus bangsa dan 
masyarakat secara umum. Semoga!

* Penulis adalah Akademisi UIN 
Sunan Ampel Surabaya.

CALON tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin 
Haiti berjanji membersihkan Polri dari korupsi saat ter-
pilih menjadi Tri Brata I nanti. Dia berharap ada masukan 
dari pihak luar terutama Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Pembersihan internal Polri dari perilaku korupsi 
ini bakal jadi salah satu visi Badrodin saat mengikuti uji 
kepatutan dan kelayakan di DPR Maret 2015 mendatang.

Badrodin resmi diusulkan Presiden Joko Widodo seb-
agai calon Kapolri. Namanya sudah masuk ke DPR dan 
tinggal menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai 
bagian dari pencalonan Kapolri. Badrodin saat ini men-
jabat sebagai Wakapolri. Selain itu sepeninggal Jenderal 
Sutarman, Badrodin ditunjuk Jokowi sebagai pelaksana 
harian tugas, fungsi dan wewenang Kapolri. Sebelum 
menunjuk Badrodin, Jokowi sempat memilih Komisaris 
Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. 

DPR sebenarnya sudah memutuskan menerima Budi 
Gunawan sebagai Kapolri. Namun, karena masalah 
hukum yang menjeratnya di KPK, Jokowi memutuskan 
untuk menunjuk Badrodin. Jokowi sempat menyatakan 
hanya akan menunda pelantikan Budi Gunawan sampai 
dia selesai menjalani sidang praperadilan. Sidang prap-
eradilan pun sudah diselesaikan dan status tersangka 
Budi dicabut. Namun, Jokowi justru tidak menepati 
apa yang dikatakannya dan menunjuk Badrodin sebagai 
pengganti Budi Gunawan.

Tampilnya Badrodin sebagai calon Kapolri di tengah 
lembaga penegak hukum ini sedang diblejeti masyarakat. 
Bahkan, Badrodin sendiri disorot karena kasus yang sama 
dengan BG, yakni rekening gendut. Artinya, janji calon 
Kapolri ini bisa menjadi sinisme sebab dia dinilai tidak 
mungkin membersihkan lembaga Polri dari kotornya 
korupsi dengan sapu yang juga kotor. Hal ini menjadi 
tantangan berat bagi Badrodin sebab dia harus menunjuk-
kan kepada masyarakat sebagai aparat yang benar-benar 
bersih dari korupsi. Bahkan, semestinya bersih dari isu 
dugaan kasus korupsi.

Selain itu, Badrodin harus menunjukkan sikapnya 
bahwa untuk pemberantasan korupsi ada lembaga lain 
yakni KPK. Saat ini dia ingin menggandeng KPK, tapi 
inisiatif itu bukan darinya melainkan dari pimpinan KPK 
yang beberapa waktu lalu mengunjunginya di Mabes 
Polri. Ketua sementara KPK, Taufi equrachman Ruki, 
mengajak pimpinan KPK lain melakukan koordinasi 
dengan Mabes Polri. 

Ruki  yang senior di Polri bisa diterima dengan hangat 
sekaligus mencairkan ketegangan dengan KPK. Bahkan, 
Selasa hari ini, ada rencana giliran KPK mengundang 
pimpinan Polri untuk melakukan koordinasi dengan 
lembaga antirasuah itu di Gedung KPK. Suasana pun 
seperti terkesan harmonis. Tapi sejatinya ketegangan 
belum sepenuhnya reda, sebab ada pimpinan KPK yang 
masih dibidik oleh Polri, yakni Zulkarnain, Johan Budi, 
dan Adnan Pandu Praja.

Pengusutan kasus ini masih dicurigai bukan bermotif 
hukum tapi sekadar dendam, setelah KPK menetapkan 
Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Sekali lagi, 
Badrodin harus melihat substansi masalah negara 
bahwa konflik KPK vs Polri berbahaya sebab akan 
menjadikan dua lembaga negara citranya rusak, hanya 
karena personelnya yang tidak akur.  Bila pimpinannya 
tidak akur, apalagi di kalangan bawahnya. Bila elite 
tidak solid, apalagi masyarakatnya. Hal-hal sepele sep-
erti ini  sering dinafikan oleh para pemimpin padahal 
itu menjadi perhatian masyarakat.

Karena itu, Badrodin dituntut bisa menunjukkan sikap 
bijaknya dalam menghadapi konfl ik tersebut. Apalagi 
konfl ik ini merupakan episode ketiga setelah cicak vs 
buaya di era Susno Duadji, Djoko Susilo, dan Novel 
Baswedan. Badrodin tak hanya menunjukkan sikap bi-
jak, tegas, berwibawa, mumpuni, profesional, hanya 
kepada DPR saat fi t and proper test saja tapi juga ke-
pada masyarakat. Fit and proper test sendiri diragukan 
kualitasnya mengingat  keberadaan DPR sendiri yang 
sering bermasalah, sehingga dipelesetkan menjadi fee 
and property. Nah, ujung-ujungnya tetap saja bagi-bagi 
rezeki antarelite politik dan pejabat. Karena itu Badrodin 
harus membuktikan janjinya tersebut. *
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Servis Mesin Cuci Sharp Mengecewakan
SAYA membeli mesin cuci Sharp ES-F800H pada 
tanggal 8 Juni 2014 . Tanggal 8 Desember 2014, me-
sin cuci hanya bisa digunakan untuk mengeringkan. 
Esok harinya saya menghubungi service centre Sharp 
di nomor 0-800-1-225588 dan dijanjikan akan segera 
didatangkan teknisi ke rumah.

Karena sampai 4 hari tak ada teknisi yang datang, 
saya berinisiatif mengantarkan sendiri mesin cuci 
itu ke showroom resmi Sharp dan dijanjikan akan 
selesai dalam waktu 1 minggu. Setelah menunggu 
begitu lama dan berulangkali aktif melakukan 
konfirmasi, akhirnya mesincuci selesai diperbaiki 
dan sudah saya ambil (7/2) tanpa dilakukan tes 
oleh petugas.

Saat dicoba ternyata tidak ada perubahan, masih 

tetap rusak dan bahkan tutup sekrup hilang, sehingga 
kami mengirimkan ulang komplain ke sharp-cs@seid.
sharp-worl.com.

Tanggal 9 Februari 2015, saya tanggapan dari tehnisi 
yang meminta menunggu jadwal kunjungan teknisi 
dan ketika saya katakan masih garansi, telepon lang-
sung dimatikan.

Esok harinya mesin cuci diambil oleh teknisi 
Sharp dengan janji pengerjaan secepatnya. Namun 
tetap saja saya harus menunggu lama, sehingga saya 
putuskan untuk mengambil mesin cuci yang masih 
rusak tersebut.

Waluyo
Email: waluyounyu@gmail.com

Ensogo Mengabaikan 
Keluhan Konsumen

SAYA membeli produk yang 
belum saya terima dari living-
social.co.id yang kini berubah 
menjadi ensogo.co.id.

Yang lebih mengecewakan 
adalah susahnya menghubun-
gi livingsocial karena hot-
line 29632600 ext 6618 hanya 
dijawab mesin. Begitu pula 
liveChat yang harus menunggu 
antrian.

Email yang saya kirimkan 

lebih dari 10 kali juga baru 
mendapat satu kali balasan 
yang hanya akan mengkoor-
dinasikan ke bagian logistik.

Saya sudah lelah mengurus 
hal ini tanpa penyelesaian dari 
livingsocial. Mohon tanggapan 
secepatnya, terima kasih.

Sutedja
Email: sutedjachandra

@gmail.com

SMS
Narkoba selalu menjadi ancaman bagi ge ne rasi 
muda bangsa. Tapi, sayanyanya HAM malah 
‘melindungi’ para bandar dengan menkritik pedas 
presiden Jokowi yang ber si kukuh menghukum 
mati mereka yang tersangkut kasus narkoba kelas 
kakap di Indonesia. Apalagi mereka juga berteriak 
melalui pihak asing. Jangan munduk Pak Jokowi. 
[ALIA: 08523638xxxx]

Keluhan & saran masalah pelayanan publik.  
Kirim sms ke 081 733 3882

Seorang guru bukan hanya berperan sebagai 
penyampai materi pelajaran dan materi-materi 
pendidikan moral lainnya, tetapi mereka juga 

mengawali langkahnya sebelum menyampaikan berbagai 
materi tersebut.
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