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Maribandingkan
dengan guru-guru di
Thailand selatan ini. Bu:

kan sekadar mengajar,
para g!ru inimasih

harus merangkaP
mengerjakan semua
kewajibanbebe-.
rapa Petugas d1

sekolah. Dengan
kata, kebersihan
se.kolah men'
jadi tanggung
jawab para
guru,

Tak heran
bilapara guru

harus
membagt
'tugqs

merl

ka antara mengajar dan men-

iaga kebersihan lingkungan
se-kolah dalam bentuk Piket
harian. SiaPa Pun Yang
mendapatkan jadwal Piket
tersebut ha rus melaksanakan
beberapa kewaiiabn.

BiasinyalsetiaP hari ada
enam guru vang bertugas
sebagia guru Piket, tiga guru
dari Anuban atau TK dan
tiga guru dari Pa'thum atau
SD. figa orang guru Anuban
rnembersilrkan lingkungan
sekolah bagian dePan (TK)
dan tiga guru lainnYa mem-
bersihkan ba gian belakan g
(SD).

Tugas para guru Piket
ini bervariasi. Mulai dari
membersihkanhalaman
sekolah (depan belakang),
memunguti samPah di seki-
tar lapaigan futsal sekolah,
meniemPut beberaPa siswa
yang rumahnYa jauh dari
ietcotatr, menvambut keha-
diran siswa, membersihkan
kelas saat jam Pelajaran usai

Bahkan, guru Piket ini

i se-harus menunggu samPa
mua siswa Pulang dijemPut
orangtua masmg-maslng.
Jika ada seorang siswa
saja yang belum dijemPut .
orangtuanya, guru PrKet ml
tidak boletr meninggalkan
sekolah.

Tak iarang Para guru
harus menghabiskan akti-
vitasnya sehari-hari hanYa
di sekolah saat mereka
ketiban piket. Mereka harus
datang [e sekolqh Pukul
06.30 dan Pulang ke rumah'
sekilar pukul 17.00, karena
harqs menunggu Para slswa
oulang semua.' 

Pari"nat ini bangkitlah ke-
sadalan siswa untuk bersikaP
honrlat dan menghargai jerih
payah guru Piket dengan
tid-ak'membuang sampah
sembarangan, lebih menja ga
kebersihan lingkungan
sekolah sehingga daPat me-
ringankan beban Para guru
m eieka untuk membersihkan
sekolah.

Bagaimana kalau ini
diteripkan di Indonesia?

(http:/lwrabaYt.trihutmaos'
com / 2 07 6 | 09 I 26 lb er sY u'
k*rlah-menj aiti' gunt-ili -

indonesin)

NAILAH SA'ENYATUL FITRIAH
Mahasiswa Sastra, !nggris Universitas
Negeri Malang/sedang PPL-KKN di
Thailand

Menjadi Guru di Thailund
JAMAK teriadi di Indone-

sia, sekolah memiliki tukang
kebun, petugas kebersihan,
hingga satPam Pmjaga
sekolah. Untuk itu harusnYa
para guru di Indonesia
bersyukur.


