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"JENUII ah. blcam soal 
mahaslswa tenls." Inl diu cap
kan Bejak talmn lalu olch 
sejlllnhh (bekas) aktiv1s ma
haslswa. Sayang. mereka 
tidak menjelaskan alasannya. 
Dugaan bisa dfperttmbang
kan. 

Di aotara.yang buruk 
Per'lama. toplk gerakan 

mahaslswa terIalu banyak 
dlbiearakan oleh para aktlv1s 
mahaslswa sendlrt. Oltambah 
bebempa slmpatisan terdekat. 
Jumlah mereka tldak besar. 
Akfball1ya. rentang wawasan 
persoalan tldak bisa meluas 
(dml menlmlt) seandafnya 
topik Inl dlperblncangkan 
!cblh banynk warga masyara
kat dmi kelompok latar bela
kang yang berbeda. 

Kedlla. bahaya logis dart 
perblneangan dari-oleh-ten
tang scsama aktlv1s menJadl 
narsistik. Bedart df tempat. 
Atall jika dikatakan dengan 
ISlllah}avortt para aktivls itll 
sendlri. perblncangan lIu 
bagaikan "masturbasl" pslko
logi-sosial. Gejala semacam 
inl lcblh menonjol melanda 
seniman Indonesia mutakhir. 

Para aktivfs mahasfswa 
belum separah para senfman. 
Tapl Udak akan terlalu sullt 
bagl mereka IIntllk menyusul. 
Pada tingkat konsep. slogan. 
dan eita-elta. bafk senfman 
mauplln aktlv1s mahaslswa 
selalu Ingln mengabdfkan 
kcglatnn pada nl1al kemanusl
aan universal atau kepentlng
an plhak lain. Tapl dalam 
prakleknya. semangatroman
tik yang menggebu dan frus
trasf menghadaplrealita 
rnembuat mereka leblh asylk. 
terpukau. dan sfbuk pada 
kegiatan/gerakan Itu sendlrl. 
Keterplsahan mereka dari 
kelornpok warga lain menjadf 
scbab dan (sebagal IIngkamn 
set an) sekalfgus akfbat keada
aninI. 

Semua 'Inf bukanlah ke
caman tcrhadap senlman dan 
aktlvls mahasfswa. Istilah 
"narslstlk" dan "masturbasl" 
harus dlpahami sebagaf klas
an yang pas konteksnya. Da
lam siluasf "abnormal". maka 
penylmpangan pertlaku men
jadl "normal". Oalam pen/am 
atau dalam sltuasl df Iuar 
pcnJara yang represif seperti 
penJam. masturbasl dan nar
sisme menJadf sangat wajar 
dan mekanfsme pertahanan-
diIi yang menyehatkan. . 

Dalam sltuasl yang represlf, 
pllthan tldak blsa banyak. 
Pfllhan berklsar dan yang 
kumng jelek ke yang lebih 
jelck. Oi ant.'}ra masturbasl. 
melaeur alau dfperkosa. jlka 
dfgunakan bahasa klasan 
yang kinf populer. Melaeur 
dan membfarkan dfrt diperko
sa mungkin dialamf banyak 
Intelcktual.. kaum bfrokrat 
teknokrat dan profeslonal 
(dunfa pemdilan dan jurnalis
me. mlsalnya). Sejelek-je!ck 
senfman alau mahasiswa 
narsfstfk bermasturbasl mere
ka tidak lebih parah. rusak 
alauJelck ketfmbang sebagian 
besar rekan-rckan mcrcka I 

sesama kelas menengall. Mas
turbasf seUdak-tldaknya lebfh 
"brrsih", 

Tapf sehaius-baglls- clan 
senikmat masturbasl. kfla 
bisa mcmahaml kcjenuhan 
sebagian dan mereka yang 
mcrasakan ovcrdosls. 

Politik berbahalla 
Ada sebab lafn yang leblh 

fundamcntalmengapa perbln
cangan tenlang gerakan ma
haslswa sullt mencapai fakta 
paling benar. atau meneart 
strategf ke masa dcpan yang 
paling Jltu. Berbeda dari pam 
senlman. gerakan mahaslswa 
sceam hakikl dldefinlsikan 
sebagaf gerokan anti sistem 
dan s1atus quo. 

Wajarlah jikii kita tak ba
nyak mcndengar suara para 
aktlvis radikal yang mcmbela 
para petanf dalam perdebatan 
dl medill massa (en lang ge
rakan mereka :;endlrt. Bukan 
mercka ogah berdebat dl fo
rum Intelektual hanya sebatas 
kata-kala. Tapf upa untung
nya bagf mcrcka untuk mem
bongkar kekuatan scndlri dan 
"mellgkoreksl" berbagaf keke
linlan yal1g muncul dalam 
perdebatan dl rnedfa massa? 

[)cngan demlkian perbin
eangan . tenlang toplk sepcrti 
Inl tidak bfsa berslfat netrol. 
Apalagl jfka perblncangan 
berlangsung dalam masyara
kat yang tata-soslalnya se
dang dilawan oleh gerakan 
mahaslswa itu sendirl. Baha
sa yang, berplhak, scperU 
dalam lapomn perang yang , 

01 sfnf letak dflema sebagl
an aktiv1s mahaslswa. Sebagal 
aktiv1s mereka mendfsfplfnkan 
dfr! untuk takUs dalam berpo
Iitlk dl luar lalur resml. Ter
masuk membfarkan kekclfru
an pcrsepsl publlk tcnlang 
mereka. Sebaga! mahaslswa 
mereka didfdik setta pada 
keterbukaan, kejujumn. dan 

I kebcriaran. Juga dalam ber
bahasa. 

belum usaf, maka korban; 
pcrtama dan nfscaya adalah : 
fakta-fakta yang jujur. tepat, : 
dan lengkap. 

Contohnya yang gam pang II 

dan gamblang begin!. Kila tak ' 
lT1ungkln pada masa fnl mem- . 
perdebatkan kekuatan mula
khlr para aktfvls mahasfswa 
til media massa. Atau mena- I 

kar sejauh mana kila bolch 
'opUmfs/pesfmls atas hasll 
yang blsa dfeapal oleh gemk- , 
an mahaslswa. Karena dengan 
"membongkar" infonnasf. atau 
"membedah" analomf, atau 
membebcrkan data-data ke
kuatan gerakan Inl dl media 
massa. berartl kita sudah 
mcnggembosl sebaglan dari 
kekuatan itu send IIi. Karena I 

slfall1ya yang anti slstem. 
gcrakan mahaslswa dipaksa 
menyembunylkan rahasla 
kekualannya Itu dan forum 
resnd. 

lronfsnya jelas. Oengan 
menutup-ntltupl dirl dan 
bcrgcrak df jalur non resmi, 
gerakan mahaslswajuga kehl
langan kcsernpatan menertma 
dukungan dar! khalayak yang 
sebenarnya bcrslmpaU telapf 
tldak paham ten tang gerakan 
mereka. Atau tidak tahu ba
galmana caranya membantu 
gcmkan mahaslswa Itu. 

Jlka penalamn dl atas da
pal diierlma. maka konscku
ensfnya dapat dfpertfmbang
kan. Agaknya pembahasan 
fcntang gerakan mahasfswa 
ditakdirkan "mengkhfanati" 
fakla dan realllas maupun 
kadang-kadang terhadap para 
aktiv1s gemkan Ilu scndlri. 
Darf satu sudut, bisa dlkata
kan bahwa semakln kcllru 
atnu ngawur perblncangan dl 
dcpall umum tentanggcmkan 
mahasiswa. semakin mcngun
tungkan gerakan !tu sendlri. 

Perblncangan yang 'keliru 
blsa mengarah pada dua ke
mungklnan. Pertama, perbin
cangan ltu terlalu membesar
besarkan kckuatan gerakan 
mahaslswa. Inl menjadl sema
cam propaganda. Kedua. per
blncangan yang terlalu pcsl
mls dan mCl'cmchkan menJadf 
'semar.arn pelfndung bagllaju
nya gcrakan mahaslswa df 
luar jalur resmi. 

, Antara ide dan aksi 
Urafan dl alas tJdak menga

takari bahwa gerakan maha
slswa tidak blsa dibahas. Atau 
pembahasan Itt:! tidak ada 
gunanya. Yang dlkatakan 
hallyalah kodmt dan hambat
an yang sangat mendasar dan 
settap keglatan bcrbahasa dl 
bawah bayang-bayang kekua
saan. Salah satu dllsta terbc
sal' yang klta pelajart dl seko
lah falah bahasa menlpakan 
alat untllk menyatakan fakta 
alau pikimn. Padahal bahasa 
sertng berfungsl menyensor. 
menyembunyikan. menyang
kal dan mcmalsukan (sctidak
tidaknya sebaglan) realita 
serLe'} pikiran. Tidak saja kcpa
da orang lafn tapf juga dlri 
sendfri. 

DI tengah serunya perbill
cangan ten tang gcrakan ma
hasfswayang telah menjelllih-' 
kall sebaglan pfhak. tulisan 
M. 1110rtg (Bernas, 31/05/91) 
layak dlhargaf tfn.ggi-tinggl. 

Tulfsan Inl mcrupakan salah 
satu puncak tulisan terbafk 
yang pernah ada tentring 
toplk Inl. Klta bfsa bcrbeda 
pendapa! dar! Thonq dalarr 
beberapa hal fsl tulfsannya. 
Tapf sullt menyangkal keung
gulan tullsan Inl dalanl hal 
wawasan hlstoris, keecrmatan 
dala. kcterbukaan sikapnya, 
sfstemal1ka berplkirnya dan, 
keJclasan berbahasanya. 

Beberapa pcrsoalan rnaslh 
layak dfperthnbangkan \cbfh 
lanjut dari ulasan Thoriq 
tersebut. Tullsan sepert! yang 
dfajukan Thoriq sudah terlalu 
lama perlu dltulfs dan dfpublf
kasfkan. Tullsan flu mengko
rcksi seJumlah kesalahan data 
df kalangan umum. tanpa 
rnembongkar "rallasla" gcrak
an yang mungkln masih sen
sfUr. Mengapa tlilfsan Itu baru 
muncul hanya dalam mngka 
berdebat dengan sesama ak
tfYls? Jlka'ThoIiq benar bah
wa sesama akUvls tldak semu
a memahaml secara benar 
tentang sejarall geraltannya 
sendfrt, bagafmana khalayak 
umum dapat memahami dan 
menghargal mcreka? 
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Oalam menulis 1110rlq ma
sih dfkuasal emosf negatlf 
pad a kcgenltan sejumlah 
fndfv1du dari kubu yang dlse
but "kelompok studt". Aklbat
nya, dfkotomi yang menyesat
kan ten tang gerakan "ide 
versus aksl" muncul lagl. 
Oalam kenyataannya, berba
gal kt:gfatan kubu pro aksf 
yang anti ide Juga merupakan 
sebuah gerakan Idc. Mcreka 
turun ke Jalan menertakkan 
ide (bukan batuk atall bersln). 
Mereka menggelar fde dl pos
ter dan mlrnbar bebas. Mere
ka berbondong-bondong me
nuJu peJabat tJnggi pemertn
tahan dan OPR untuk me
nyampafkan Ide. Scmuanya 
merupakan unjuk-Informas!. 

Memang ada perbedaan 
kadar polftik maupun ptaktis 
antam informasf dalam dfsku
sl tertutup dan df mimbar 
terbuka atau Jalanan. Ada 
beda Informasl tentang kesu
IlLan konkrit peLanI dan Infor
masl "teoreUk" ten tang jagat 
mya. Ada beda bertukar Infor
masl dengan pejabat militcr 

. dalam Intcrogasi dan diskusf 
[dalam seminar akademik. 

Tapl semuanya tetap berlang
sung dalam dataran fnfonna
'sl. Bahkan "aksl" bakar dfrt 
para aktfv1s dl Korea SeIatan 
leblh tepat disebut unJuk
informasl ketfmbang gemkan 
"aksl". Lebih bcrmakna slmbo
Ilk (sepcrtl bahasa) ketimbang 
matertal seperti perjuangan 
gertlyawan bersenJata. 

Oengan menulls artlkel 
bagusnya \tu. Thoriq sendlri 
menyatakan perlunya meinbe
rtkan Ide yang (dianggapnya) " 
benar, mengoreksl tde yang 
keliru. 
, Oemonstrasl berbeda dari 
dfskusl bukan karena lebih 
"aksl". Oemonstrasl merupa
kan bentuk pembangkangan 
atau penyangkalan terhadap 
sensordao legttimasl komurU
kasl pollUk formal yang diba
kukRn. Seminar dan diskusl 
rcsm! . yang bagaimanapun 
galaknya maslh tunduk pada 
kerangka komunlkasl resm!. 
Oemonstrasf berslkap oposlsl 
karena forum dan formatnya 
flu sendlri. Bukan fsl yang 
dlnyatakan dl dalamnya. Inf
lah radikalfsasl demonstrasf. 

Thoriq termasuk akUvls 
yang (maslh) meromantislr 
nllal "keberanfan melawan" 
pada gemkan' mahasfswa. 
Tanpa mengumngl pcnghar
gaan terhadap nllatlnl. sudah 
tlba saatnya mahaslswa atat! ' 
non mahaslswa berplklr !cblh 
Jauh. Setfap gerakan tfdak 
diukur dart keberanfan atau' 
semangat kerjanya, tapt hasil
nya. Para aktlv1s mahasiswa 
sertng lupa bahwa apa yang 
mereka banggakan" sebagaf 
"keberanlan" scbcnarnya me
rupakan aklbat dari hak Ist!
mewa sebagaf kelompok yang 
dfuntungkan sistem. 'Banyak 
orang diam dan "takut" kare
na tak menlkrnaU pcrlilldung
an ala mallaslswa . ••• 
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