
Remaja 
TAK lama sesudah geger aborsi di sekitar Ja

karta, kita mendengar berita penggrebegan 
pesta seks di kalangan remaja Semarang. Di te
ngah suasana lesunya moneter, keeelakaan 
transportasi, bene ana alam, dan keprihatinan 
sosial-politik, soal-soal seperti seks dan aborsi 
bisa sedikit membantu melanearkan komu
nikasi massa yang sudah teramat sumpek. 
Mirip tari kontemporer yang diperagakan 
polisi di pusat-pusat kemaeetan lalu-lintas di 
Bangkok dan Manila. 

Tanpa pertolongan peristiwa pesta seks dan skandal aborsi, ko
ran-koran dan majalah dipaksa memuat-ulang berita dan komen
tar yang sesungguhnya serius dan aktual, tetapi sudah ludes nilai
beritanya karena diulang-ulang. Misalnya kekerasan massal. pe
rampokan, korupsi besar-besaran, PHK, atau naiknya harga-harga 
kebutuhan hidup. 

Biarpun hanya untuk semen tara waktu, publik dan kaum berwe
nang menemukan kambing hitam yang dapat dihujat bersama-sa
ma: yakni remaja dan mereka yang dituduh amoral. Maklum saat 
ini bukan hanya berlangsung krisis moneter, tetapi juga krisis mu
suh, akibatnya juga krisis identitas nasional. 

Dulu ada komunis, ektrem kiri atau ekstrem kanan. Mereka seea
ra resmi dapat dijadikan musuh bersama demi memperkuat persa
tuan dan kesatuan. Tapi kini makin susah saja kita temukan setan, 
penjahat, atau dalang beneana sekaliber komunis. 

Kecelakaan Silk Air berkabut misteri hampir seeara total. Naik
nya harga minyak goreng atau turunnya nilai rupiah siapa harus 
dipersalahkan? Ketika ada pejabat di negeri jiran menyalahkan 
spekulan asing, orang malah menertawakannya. Kebakaran hutan 
terjadi setiap tahun. Dan mung kin masih berulang tahun depan. Te
tapi tidak ada yang ditahan, diperiksa, diadili dan dihukum berat. 
Kelaparan besar di Irian Jaya, salah siapa? Pengusutan korupsi di 
Bank Indonesia tidak terlalu menarik publik. Kalah dari kasus 
aborsi dan pesta seks. 

*** 
BAlK aborsi dan pesta seks sesungguhnya bukan barang baru. 

Semuanya tidak perlu bikin kejutan publik, kalau saja lebih banyak 
orang berlangganan majalah dan koran yang rajin menjual fakta 
dan fiksi di seputar soal seksualitas dan kriminal. Media seperti itu 
punya ciri murah meriah dan tak berlagak intelektual. 

Erotika vulgar bahkan dijajakan blak-blakan di pusat-pusat ke
sibukan masyarakat kota ber-Paneasila. Setiap hari dan berlang
sung bertahun-tahun. Bentuknya poster-poster film. Tak ada pera
saan risi, tak ada rasa sungkan. Juga tak ada prates atau amarah 
dan bakar-bakaran oleh massa. Maka agak aneh jika pesta seksual 

di Semarang atau praktek aborsi di Jakarta kemarin ditampilkan 
ibarat petir di musim kemarau. 

Yang kurang biasa dari kasus belakangan ini adalah besarnya 
perhatian yang ditumpahkan hampir semua media massa besar. Ka
rena media massa seperti itu dikonsumsi orang-orang yang juga 
telanjur dianggap terhormat, liputan itu mendapat bobot istimewa. 

Di kalangan mereka yang dianggap kaum baik-baik soal-soal se
perti aborsi dan pesta seks tidak dominan dalam senda gurau mere
ka. Bukannya mereka bebas dari praktek semaeam itu. Mereka le
bih tertarik dan terbiasa bergosip eksklusif tentang politik nasional, 
suksesi, bursa saham, utang swasta, likuidasi bank, atau nasib mega 
proyek mereka di tahun 1998. 

Sebagian lain dari kalangan elite kita lebih tulus mengabdi pada 
nilai-nilai moral. Masalah-masalah kebutuhan dasar mereka aman 
dan mapan. Di tengah ketidakberdayaan menghadapi krisis mone
ter; mereka masih mengeeap superioritas moral ketika mengikuti 
aneka berita seks dan aborsi. 

Dengan kata lain maraknya isu aborsi tidak hanya berkisah ten
tang mereka yang tunasusila. Meledaknya berita dan ulasan pesta 
seksual di Semarang tidak hanya berkisah ten tang kaum remaja 
yang "salah asuh ". Semua itu juga berkisah tentang kita-kita yang 
memberikan berbagai tanggapan terhadapnya. 

*** 
SUDAH lama terbukti, remaja dimana-mana lebih banyak tahu 

ten tang seks ketimbang yang diduga atau diperbolehkan kaum de
wasa. Lagi-Iagi kaum dewasalah yang terlambat menyadari ini. 
Dan kalau belakangan hari kaum dewasa menyadari ketidak-tahu
annya, mereka kaget-kagetan. Lalu menghukum kaum muda yang 
terlebih dulu paham duduk perkara. 

Sekitar sepuluh tahun lalu di Semarang dan beberapa kota lain 
sejumlah mahasiswa dihukum karena melaporkan hasil penelitian 
yang membuktikan bebas dan meluasnya perilaku kegiatan seksu
al kaum muda. Di akhir tahun 1997 ada kemajuan. Sejumlah tokoh 
mendesakkan masuknya pendidikan seksual bagi para remaj(rke 
dalam kurikulum di sekolah dasar maupun lanjutan. 

Usulan itu pantas dipertimbangkan serius. Pendidikan seks bagi 
remaja pantas didukung jika didasari semangat saling menglwr
mati, saling mempereayai dan saling bela jar. Ada banyak yang .00-
pat dipelajari kaum remaja dari mereka yang lebih tua. TIdak hanya 
tentang seksualitas. Tetapi juga ada eukup banyak yang perlu di
pelajari kaum dewasa dari kaum remaja. Termasuk tentang Silks 
mereka. 

TIdak sulit "pendidikan seksual" terperosok menjadi slogan ba
gus untuk sebuah proyek indoktrinasi. Tujuan akhirnya adalah 
membakukan sejenis seksualitas yang "baik dan benar". Pendidik
an semaeam itu menolak dialog dan hanya menuntut kepatuhan. Ia 
membatasi dan mengendalikan perilaku yang diajar, serta meng
hukum pelajar yang dianggap menyimpang dari buku pelajaran. 

Sudah terlalu banyak eontoh praktek "pendidikan" semaeam itu 
di bidang-bidang yang tidak berkaitan dengan seks. Untunglah re
maja dan siswa di mana-mana tidak sebodoh yang diduga para pe
natar dan guru!*** 
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