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KAYA, ENAK DAN PERLU 
Ada dua buku yang belakangan 

ini populer di kalangan kelas 
menengah ke atas kita. Kedua· 8 

nya buku terjemahan. Sumbernya? ! 
Dari mana lagi jika bukan Amerika ~ 
Serikat (AS), "kakak tua" warga ~ 
kapitalistik Dunia Ketiga seperti Z 

Indonesia. Buku yang pertama ber
judulMegatrends 2000 tulisan Patri
cia Aburdene dan John Naisbitt. 
Yang kedua Revolusi Kapitalisme, 
karangan Peter Berger. 

Popularitas kedua buku itu da
lam masyarakat lapisan menengah 
kita jauh lebih menarik ketimbang isi kedua buku itu 
sendiri. Tingkat popularitas keduanya di dalam ma
syarakat kita -:.~ bi~a lebih tinggi dan mencolok 
ketimbang di AS sendiri. 

Rahasia dari popularitas kedua buku itu di Indonesia, 
pada hemat saya, disebabkan oleh adanya kevakuman 
yang berkepanjangan di Indonesia akan suara seperti yang 
dinyanyikan secara nyaring oleh Megatrends 2000 dan 
Revolusi Kapitalisme. Inilah suara pembelaan dan penghi
buran bagi kaum konglomerat dan pemeluk ideologi 
kapitalisme. 

Suara demikian mungkin tidak akan tedalu diperlukan 
di Indonesia seandainya di Indonesia tidak bertumbuh 
konglomerat dan komunitas pemeluk ideologi kapitalis. 
Kebutuhan itu semakin teras a mendesak sejak pertum
buhan konglomerat di Indonesia diikuti oleh berbagai 
bent uk kritik dan makian seperti dalam lagu Bento karya 
Iwan Fals atau poster para mahasiswa demonstran. 

Jadi kaya memang enak. Tapi di Indonesia sulit untuk 
menjadi kaya tanpa dimusuhi, tanpa sedikit pun rasa malu 
atau rasa salah. Di sini banyak orang miskin dan 
"kecemburuan sosial". Kedua buku itu mungkin juga 
tidak selaris sekarang ini, seandainya pada tahun-tahun 
yang lalu di Indonesia pernah ada juru bicara yang mampu 
membela kaum konglomerat dan pemeluk ideologi 
kapitalisme terhadap berbagai kritik dan makian. 

Semen tara ini banyak orang kaya yang berusaha 
mengobati problem psikologis mereka dengan berbon
dong-bondong giat mengikuti ibadah kea
gamaail atau aksi bakti-sosiaI. Gejala ini 
gamblang selama dasawarsa 1980-an. 
T empat -tempat ibadah dipenuhi kaum ber 
parfum wangi dan bermobil mengkilap. 
Ada juga gejala religiusisasi bidang-bidang 
kehidupan pasar kapitalisme yang tadinya 
sangat sekuler. Misalnya pembacaan ayat 
suci pada siaran radio swasta niaga at au 
khotbah di ruang disko. Produksi film 
remaja tak lagi menampilkan profil remaja 
yang hanya konsumtif, manja dan suka • 
berkelahi, tapi kini ditambah dengan sifat. 
suka sembahyang. Bahkan pentas musik , 
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padat-mj,lal bisa ditampilkan seba
gai sebwih ungkapan takwa. 

T entu saja ini bukan berarti tidak 
ada orang miskin yang beribadah. 
Juga bukan berarti semua orang 
kaya yang beribadah hanya beriba
dah atas dorongan sa kit psikologis. 
Tentu saja sulit bagi siapa pun 
untuk memahami motivasi religiusi
tas orang lain. Yang dapat diamati 
secara agak gamblang ialah sebuah 
kontradiksi sosial yang memungkin
kan sebuah hipotesa rasional-Iogis. 

. Di satu pihak semakin lama semakin 
banyak orang Indonesia yang semakin kaya, efi pihak lain 
tidak adanya pembelaan retorik yang tangguh dan 
eksplisit bagi mereka ini saat muncul gelombang kritik 
terhadap kepincangan sosiaI. Lalu yang kit a saksikan ialah 
padatnya kegiatan agama diisi oleh kaum berharta ini. 

Kegiatan agama dan bakti-sosialll~~ hanya memberi
kan obat pembasuh rasa salah dan in~lu di antara mereka 
yang diuntungkan oleh sistem kapitalisme. Kedua buku 
yang disebutkan di atas memberikan pembelaan lebih 
radikaI. Mereka berusaha menunjukkan bahwa kapitalis
(me) itu "baik dan benar". Menjadi kaya itu bukan lagi 
"malu tapi pedu", tapi kini sudah "enak dan pedu". 

Buku semacam Megatrends 2000 di masyarakat asalnya 
merupakan bacaan hiburan ringan. Buku semacam itu tak 
dibahas para ilmuwan sosial atau masuk ke daftar buku 
yang wajib dibaca mahasiswa untuk kuliah. Di Indonesia 
buku ini dikutip dan dibahas di antara para intelektual 
paling terkemuka. Seperti halnya fast-food yang di AS 
menjadi makanan khas para kuli bisa saja di Indonesia 
menjadi simbol menu kaum elite. 

Buku Revolusi Kapitalisme dimaksudkan penulisnya 
sebagai sejumlah proposisi, hipotesa atau dugaan yang 
menurut penulisnya sendiri "belum pasti benar", sehing
ga masih perlu diuji dan diperdebatkan secara ilmiah. Di 
Indonesia, buku semacam ini tidak mungkin dapat 
diperdebatkan secara ilmiah atau non-ilmiah. Perdebatan 
semacam itu bisa mengundang dakwaan subversif "ek
strem kiri". Akibatnya, buku itu di Indonesia bukan lagi 

tampil sebagai "proposisi" tapi telah 
menjadi pernyataan "tak terbantahkan". 
Ia hanya bisa - karena hanya boleh -
dipuji. Mirip dengan Rambo yang dalam 
film yang dijamin akan selalu berjaya. 

Popularitas sebuah buku, betapapun 
ilmiahnya, tidak dengan sendirinya men
ceritakan kualitas buku itu. Popularitas 
itu dapat berkisah ban yak tentang corak 
masyarakat yang membuatnya populer, 
betapapun asingnya masyarakat itu bagi 
penulis bukunya sendiri. D 
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