Si BENNY
Benny seorang anak dari keluarga yang cukup mampu dan merupakan keluarga yang
berpendidikan cukup pula. Pendidikan Dasar dan Menengah telah ia selesaikan dengan lancar dan
dengan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Kini ia memasuki Perguruan Tinggi dan menjadi
seorang mahasiswa dari Fakultas Teknologi.
Tetapi mengapa sekarang keadaan Benny telah menjadi berubah?
Benny yang tadinya merupakan anak yang tekun belajar jarang-jarang ke luar rumah, kini
telah berubah sarna sekali. Kini ia telah menjadi seorang pemuda. Kini ia tahu apa itu cinta apa itu
pacaran, apa, itu nonton, apa itu kluyuran, apa itu pesta, apa itu dugem, dan bahkan ia tahu apa
itu obat-obat narkotika. Sebagian besar waktunya tidak dipergunakan untuk kuliah dan untuk
belajar, melainkan untuk itu-itu juga. Ia sering pergi ke luar rumah sampai larut malam.
Apakah hasil dari perbuatan Benny itu ? Tahun pertama ia gagal untuk naik tingkat.
Sejak nampak gejala-gejala yang kurang baik dari Benny ini, orang tuanya sudah selalu
memberi peringatan-peringatan. Tetapi selalu mendapat jawaban yang tegas dari Benny: "Saya
sudah dewasa. Saya sudah tahu kewajiban saya".
Dengan kegagalan tidak naik tingkat ini, orang tua Benny memberikan peringatan yang
keras. Bahkan orang tuanya menawarkan untuk memberi izin kepada Benny untuk kawin, kalau
memang ia sudah ingin. Dan biarpun ia sudah kawin, orang tuanya tetap sanggup untuk
menanggung segala pem biayaan hidupnya dan kuliahnya.
Rupa-rupanya Benny menjadi sadar. Tetapi ia menolak untuk kawin.
Kini Benny menyadari, bahwa jalan hidup yang ditempuh masa yang lalu itu adalah tidak
benar. Ia tahu dengan pasti, bahwa ia harus mengubah cara hidupnya. Ia harus mengalihkan
kegiatan-kegiatan yang merugikan kepada keaktifan-keaktifan yang menuju kepada tujuannya
semula. Benarkah demikian ?
Benny telah sadar. Benny telah tahu dengan pasti apa yang harus dilaksanakan.
Tetapi nyatanya ? Benny tidak mau, atau tidak mampu untuk mengadakan perubahan
dalam hidupnya. Ia tidak dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang itu-itu juga.
Dan bagaimanakah akhirnya ?
Akhirnya …… tampaklah Benny disebuah reparasi sepeda di bawah sebatang pohon di
sudut jalan, dengan pakaian yang kumal.
Ia harus bekerja sebagai reparasi sepeda untuk menyambung hidupnya. Harta warisan dari
orang tuanya telah dihabiskan berfoya-foya dikala ia masih muda.

Tidak mempunyai pembawaan yang baikkah ia? Hal itu tidak mungkin. Sebab, pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah telah ia selesaikan dengan baik.
Apakah lingkungan tidak memberikan kesempatan? Lingkungan telah terbuka luas, dengan ia
telah masuk di Perguruan Tinggi.
Apakah faktor biaya kurang? Biaya cukup tersedia. Orang tuanya menyediakan segalanya.

Nah … yang menjadi pertanyaan sekarang …
Lalu apakah itu memang sudah menjadi nasib atau takdir si Benny? Kenapa semua itu bisa
terjadi kepadanya? Analisislah dengan penjelasan, sebab-sebabnya menurut anda!
Sebagai kunci jawaban, silahkan cermati dan ambil makna dari komik di bawah ini !

