
 

Wejangan Keramat 1: 

“Your Appearance Is the First Impression” 

Saya ingin bertanya secara jujur pada anda, ketika anda 

melihat lawan jenis di suatu acara atau di jalan, atau dalam 

kesempatan apapun, hal apa yang membuat anda ‘tertarik’ 

untuk bisa kenal atau mungkin menjalin persahabatan 

dengannya? Dalam pandangan subjektif saya, sebagian pasti 

secara normatif ada yang bilang tutur katanya, sikapnya, atau 

lebih jauh ketulusan hatinya (emang hati bisa dilihat?). 

Katakanlah anda belum pada fase bersalaman atau bertegur 

sapa dengan orang tersebut, namun hanya melihat dari 

kejauhan saja. 

Sudahlah tidak usah rumit, saya yakin pasti 

“penampilan”nya kan? Yap, penampilan (appearance) 

seseorang secara konvensional menjadi penilaian paling awal 

sebelum beralih pada fase-fase lainnya dalam menilai 

seseorang. Meski terkadang tidak sedikit orang yang 

menjadikan penampilan sebagai alat berlindung atau 

kamuflase dari kejahatan dan niat buruk lainnya yang 

mungkin mereka lakukan, tapi tetap tidak mengubah bahwa 
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kita pertama kali melihat orang adalah pada tampilan orang 

tersebut sebelum kepada tutur kata dan lain sebagainya. 

Hal inipun sama ketika pertama kali guru bertemu 

dengan muridnya dalam pertemuan pertama di kelas. Bila 

anda datang telat dengan keadaan terengah-engah penuh 

keringat memakai setelan kemeja berwarna orange terang 

dengan celana panjang hijau, maka mungkin saja murid-

murid akan beranggapan siapa orang ini dan mau apa masuk 

ke kelas mereka. 

Penampilan menjadi aspek penting bagi guru. Tidak 

harus guru itu memakai kemeja dan celana panjang branded 

yang harganya jutaan dengan sepatu impor yang hanya bisa di 

dapat di luar negeri. Ingat, anda itu guru, bukan seorang 

model dengan endorse atribut mewah untuk tampil di catwalk 

atau red carpet. 
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Penampilan bukan tentang harga yang menjadi aspek 

pokok, tapi lebih kepada kelayakan yang berlaku secara 

umum – misal guru-guru di negara luar ada yang 

menggunakan T-Shirt dan bahkan Tattoo, lalu anda pun 

melakukan hal yang sama di Indonesia. Saya kira hal itu akan 

memberi anda waktu yang tidak lama untuk dipanggil atasan 

dengan surat pemecatan atau surat peringatan terlebih dulu. 

Namun, tidak juga kemudian anda berdandan jadul 

karena takut dikatakan yang macam-macam. Anda boleh 

mengikuti perkembangan fashion terkini tentu dengan batas-

batas yang secara dewasa bisa anda nilai sebagai orang 

Indonesia yang paham karakter dan kultur timur negara kita. 
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Penampilan pun tidak hanya terbatas pada apa yang 

terlihat (pakaian, sepatu, jam tangan, model rambut, dll), hal 

lainnya yang cukup penting adalah sesuatu yang tercium oleh 

orang-orang yang berinteraksi dengan anda. Umumnya pria 

mudah sekali “bau badan” (BB) disebabkan produksi keringat 

berlebih yang kemudian menimbulkan bau tersendiri 

terhadap orang disekeliling yang menghirupnya. 

Memang ada orang-orang yang memiliki keringat yang 

tidak bau. Bau tidaknya keringat mungkin bergantung pada 

jenis makanan yang kita konsumsi. Solusinya hanya ada dua; 

anda memakai parfum sesuai kebutuhan atau hindari jenis 

makanan yang menimbulkan bau yang cukup menyengat 

sehingga mempengaruhi performa anda ketika mengajar. 

Anda akan sangat risih atau mungkin tersinggung bila 

mendapati murid yang menutup hidungnya ketika anda 

berjalan sambil menjelaskan materi diruang kelas. Inilah 

mengapa perkara bau badan bukanlah perkara sepele yang 

bisa anda abaikan. Jangan biarkan murid kita il-feel (ilang 

feeling) hanya karena badan kita yang baunya membuat 

murid mual atau lebih buruk. 

 

 


