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KENAPA HARUS “MAHA”SISWA BUKAN “MBAH”SISWA?

Dede Trie Kurniawan*

Kata MAHASISWA memang Unik. Mungkin sempat tersentil semacam

pertanyaan konyol. Kenapa harus diberi nama Mahasiswa? kenapa tidak

mbahsiswa saja? pada kesempetan ini akan dijelaskan mengapa makna MAHA

melekat pada kata siswa di negri ini. Tidak semua warga Indonesia dapat

merasakan atau pernah berstatus sebagai mahasiswa. Sebuah status yang sangat

sacral dan penuh arti bagi bangsa ini. kenapa langka? karena memang tak

banyak masyarakat dapat mersakan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Jadi bersyukurlah Kita sekarang menjadi semacam manusia “langka”

disekumpulan 250 juta warga Negara Indonesia. Penuh arti? Banyak sejarah yang

terukir dinegri ini oleh mahasiswa. jadi sadarkah kita sekarang berada di

moment yang sangat langka? dimana masyarakat mulai memandang kita

“berbeda”?

Mahasiswa; "maha" dan siswa, seakan menyetarakan dengan penyebutan

nama Allah; maha kuasa, maha pencipta, dll. Hal ini mencerminkan sebuah

idealisme, harapan dan cita-cita yang tinggi. Diketinggian itulah kita dapat

melihat betapa indah dan luasnya bumi ini, tetapi diketinggian itu pula terkadang

kita tebuai dan bingung kemana, dimanaakan berpijak nantinya. Terdapat

Potensi yang dimiliki Oleh Mahasiswa karena mereka berada pada moment yang

sangat langka yaitu pada massa yang dikatakan penuh semangat, penuh

kreatifitas, sangat dinamais yaitu pada saat masa MUDA..

potensi dan tanggung jawab mahasiswa
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Secara fitra, masa muda merupakan jenjang kahidupan manusia yang

paling optimal. Dengan kematangan jasmani, perasaan dan akalnya, sangat wajar

jika pemuda-mahasiswa memiliki potensi yang besar dibandingkan dengan

kelompok masyarakat lainya. Kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan banyak

dimiliki pemuda mahasiswa. Pemikiran kritis mereka sangat didambakan umat.

Di mata umat dan masyarakat umumnya, mereka adalah agen perubahan (agent

of change) jika masyarakat terkungkung oleh tirani kezaliman dan kebodohan.

Mereka juga motor penggerak kemajuan ketika masyarakat melakukan proses

pembangunan. Tongkat estafet peralihan suatu peradaban terletak di pundak

mereka. Baik buruknya nasib umat kelak, bergantung pada kondisi pemuda dan

mahasiswa sekarang ini.

Namun, potensi tinggallah potensi. Ibarat pedang yang sangat tajam;

ketajamannya tidak menjadi penentu bermanfaat-tidaknya pedang tersebut.

Orang yang menggenggam pedang itu-lah yang menentukannya. Pedang yang

tajam terkadang digunakan untuk menumpas kebaikan dan mengibarkan

kemaksiatan, jika dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya,

jika berada di tangan orang yang bertanggung jawab, ketajaman pedang itu akan

membawa manfaat. Demikian juga dengan potensi mahasiswa. Potensi yang

begitu hebat itu bisa dipergunakan untuk menjunjung tinggi kebaikan, bisa juga

untuk memperkokoh kejahatan dan kedurjanaan. Itulah sebabnya, begitu banyak

contoh pemuda-mahasiswa yang berjasa menjadi pilar penentu kemajuan suatu

peradaban, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang mengakibatkan runtuhnya

sendi-sendi peradaban, dan menghancurkan kemuliaan suatu tatanan

kehidupan.

Mahasiswa sebagai bagian utuh dari bangsa indonesia memiliki peran dan

fungsi yang penting, strategis dalam mengisi kemerdekaan bangsa dan indonesia

melalui pengembangan ilmu pengetahuan, minat dan bakat, serta kesejahteraan

yang bervariasi kerakyatan humanis menuju tercapainya masyarakat madani.



3

Luar biasa tanggung jawab yang cukup besar yang disandang oleh kaum

Mahasiswa ini. Sadar kah kita?

5 tipe Mahasiswa (berangkat dari ide dasar Emha Ainun Najib)

1. mahasiswa "Wajib"

Tipe mahasiswa wajib ini memiliki ciri :

 keberadaannya sangat disukai, dibutuhkan, harus ada sehingga

ketiadaannya sangat dirasakan kehilangan.

 Dia sangat disukai karena pribadinya sangat mengesankan, wajahnya

yang selalu bersih, cerah dengan senyum tulus yang dapat

membahagiaan siapapun yang berjumpa dengannya.

 Tutur katanya yang sopan tak pernah melukai siapapun yang

mendengarnya, bahkan pembicaraannya sangat bijak, menjadi penyejuk

bagi hati yang gersang, penuntun bagi yang tersesat, perintahnya tak

dirasakan sebagai suruhan, orang merasa terhormat dan bahagia untuk

memenuhi harapannya tanpa rasa tertekan.

 Akhlaknya sangat mulia, membuat setiap orang meraskan bahagia dan

senang dengankehadirannya, dia sangat menghargai hak-hak dan

pendapat orang lain, setiap orang akan merasa aman dan nyaman serta

mendapat manfaat dengan keberadaannya

2. mahasiswa "Sunnah"

Ciri dari mahasiswa tipe ini adalah :

 kehadiran dan keberadaannya memang menyenangkan, tapi

ketiadaannya tidak terasa kehilangan..

 Kelompok ini hampir mirip dengan sebagian yang telah diuraikan,

berprestasi, etos kerjanya baik, pribadinya menyenangkan hanya saja

ketika tiada, lingkungannya tidak merasa kehilangan, kenangannya tidak

begitu mendalam. Andai saja kelompok kedua ini lebih berilmu dan
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bertekad mempersembahkan yang terbaik dari kehidupannya dengan

tulus dan sungguh-sungguh, niscaya dia akan naik peringkatnya ke

golongan yang lebih atas, yang lebih utama.

3. mahasiswa "Mubah"

Ciri khas mahasiswa tipe ini adalah :

 ada dan tiadanya sama saja. Sungguh menyedihkan memang menjadi

manusia mubadzir seperti ini, kehadirannya tak membawa arti apapun

baik manfaat maupun mudharat, dan kepergiannya pun tak terasa

kehilangan.

mahasiswa tipe ini adalah orang yang tidak mempunyai motivasi, asal-

asalan saja, asal datang kekampus, asal ada, asal bisa dapat absen tidak

memikirkan kualitas, prestasi, kemajuan, perbaikan dan hal

kemampuannya. Sehingga kehidupannya pun tidak menarik, datar-datar

saja. Sungguh menyedihkan memang jika hidup yang sekali-kalinya ini tak

bermakna. Harus segera dipelajarilatar belakang dan penyebabnya,

andaikata bisa dimotivasi dengan kursus, pelatihan, rotasi kerja, mudah-

mudahan bisa meningkat semangatnya.

4. mahasiswa "Makruh"

Ciri dari karya mahasiswa kelompok ini adalah :

 adanya menimbulkan masalah tiadanya tidak menjadi masalah.

Bila dia ada dikampus akan mengganggu ketenangan dan suasana

walaupun tidak sampai menimbulkan kerugian besar, setidaknya

membuat suasana tidak nyaman dan kenyamanan dalam menimba ilmu

dikampus dapat terwujud bila ia tidak ada.
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 Misalkan dari penampilan dan kebersihan badannya mengganggu, kalau

bicara banyak kesia-siaan, kalau diberi tugas dan pekerjaan selain tidak

tuntas, tidak memuaskan juga mengganggu mahasiswa lainnya.

5. mahasiswa "Haram"

Ciri khas dari kelompok ini adalah :

 kehadirannya sangat merugikan dan ketiadaannya sangat diharapkan

karena menguntungkan. mahasiswa tipe ini adalah mahasiswa termalang

dan terhina karena sangat dirindukan "ketiadaannya". Tentu saja semua

ini adalah karena buah perilakunya sendiri, tiada perbuatan yang tidak

kembali kepada dirinya sendiri.

 Akhlaknya sangat buruk bagai penyakit kronis yang bisa menjalar. Sering

memfitnah, mengadu domba, suka membual, tidak amanah, serakah,

tamak, sangat tidak disiplin, pekerjaannya tidak pernah jelas ujungnya,

bukan menyelesaikan pekerjaan malah sebaliknya menjadi pembuat

masalah. Pendek kata di adalah "trouble maker".

BERGERAK

Sesungguhnya mahasiswa memiliki peran, fungsi, dan posisi yang sangat

strategis dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sebagai insan akademis

mahasiswa diharapkan memiliki dua peran. Pertama, peran untuk selalu

mengembangkan diri sehingga menjadi generasi yang tanggap dan mampu

menghadapi tantangan masa depan. Kedua, peran yang akan muncul dengan

sendirinya apabila mengikuti watak ilmu itu sendiri. Watak ilmu adalah selalu

mencari dan membela kebenaran ilmiah. Dengan selalu mengikuti watak ilmu ini

maka insan akademis mengemban peran untuk selalu mengkritisi kondisi
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kehidupan masyarakatnya di masa kini dan selalu berupaya membentuk tatanan

masyarakat masa depan yang benar dengan dasar kebenaran ilmiah

Perguruan tinggi sebagai tempat mahasiswa beraktivitas mempunyai Tri

Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi landasan tugas mahasiswa. Melihat

kondisi bangsa yang sedang terpuruk Tri dharma perguruan tinggi ini harus

disinkronkan dengan 3 peran mahasiswa yaitu sebagai Guardian of value

(penjaga nilai), Iron stock, dan Agent of Change (agen perubahan) agar dapat

menjawab tantangan bangsa. Yang perlu diperhatikan adalah saat mahasiswa

mengetahui perannya, pemahaman akan peran tersebut adalah pemahaman

yang menyeluruh bukan parsial. Karena saat peran mahasiswa dipandang parsial,

yang akan terjadi adalah mahasiswa sebagai penjaga nilai akan merasa selalu

benar, sehingga kurang bisa membedakan antara nilai-nilai kebenaran dan tidak.

Sebagai agent of change, mahasiswa hanya akan merasa dia adalah agen

perubah yang harus merubah kondisi bangsa ini, yang terkadang merubah tanpa

tahu esensi dan konsekkuensinya seperti apa.

Mahasiswa yang berfungsi sebagai insan akademis (Insan akademis yang

dimaksud di sini adalah insan yang memiliki dua peran. Pertama, peran untuk

selalu mengembangkan diri sehingga menjadi generasi yang tanggap dan mampu

menghadapi tantangan masa depan. Kedua, peran yang akan muncul dengan

sendirinya apabila mengikuti watak ilmu itu sendiri. Watak ilmu adalah selalu

mencari dan membela kebenaran ilmiah,,,konsepsi kemahasiswaan) harus bisa

berpikir ilmiah untuk mencari kebenaran. Selanjutnya dalam posisi mahasiswa

sebagai middle class, diharapkan mahasiswa bisa menjadi penghubung antara

rakyat dan pemerintah.

Dengan menyadari peran, fungsi dan posisi sebagai mahasiswa akan timbul

sense of crisis peserta akan hal-hal yang seharusnya dilakukan, dihubungkan

dengan kondisi bangsa.

Kontribusi adalah buah, hasil yang nyata dari keseluruhan pemahaman dan

kesadaran yang mereka miliki akan kemanusiaan dan kemahasiswaannya.
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Kesadaran akan kemanusiaannya sebagai manusia pembelajar, dan kesadaran

akan peran, fungsi, dan posisinya sebagai mahasiswa.

“Saatnya berkarya, saatnya bergerak dan saatnya bertindak”

”Selamat Berkarya Anak Muda”

(dHeTik’11)
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