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rang kaya-raya hidup 
berfoya gila-gilaan? Ini 
tidak menarik. Bukan 
berita. Orang kaya-raya 
diminta berpura-pura 

miskin dengan " pola hidup 
sederhana"? Inibaru berita, walau 
sarna sekali bukan berita baru! 

Ramainya propaganda pola 
hidup sederhana menunjukkan 
pada kita sekali lagi betapa 
seringnya persoalan-persoalan 
material bangsa ini dicoba . 
diselesaikan dengan simbol-simbol 
moralistik. Persoalan masyarakat 
kita saat ini bukanlah kesenjangan 
gaya hidup atau mode , tapi 

"" ......... ' .. 

kesenjangan hak hidup yang paling 
asasi. Bukan kesenjangan 
berselera hiburan atau selera 
hiburan tetapi pertentangan 
kepentingan: memakan atau 
dimakan hak dan kuasa orang lain . 
Digusur atau menggusur. 
Dimonopoli atau memonopoli. 

Menjalani pola hidup sederhana 
jelas merupakan upaya yang 
mustahil , karena ia mengingkari 
hakekat " manusia" dan hakekat 
" menjadi kaya". Program itu 
utopis, sebab pola hidup 
sederhana dianggap sebagai 
sebuah pili han gaya-hidup. 
Mustahil bagi orang yang kaya 
untuk mampu , kalau pun mau , 
secara murni dan kunsekuen 
berpura-pura menjadi tidak kaya 
untuk waktu yang cukup panjang. 
Menjalani hidup sederhana hanya 
terjadi .bagi yang terpaksa 

::1 menjalaninya. Bukan karena 
~~~~~W~;!-· 15 pilihan . 

~ Pada hakekatnya, manusia suka 
l-

. ~ kaya. Tentu saja dengan cara, 
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alasan, batas dan ambisi yang 
berbeda-beda. Orang kaya dimana
mana sarna saja. Semuanya tak 
berdaya menghadapi desakan harta 
untuk foya-foya . Pada hakekatnya, 
kekayaan persis seperti kekuasaan 
atau kehormatan. Semua 
keistimewaan itu tidak bersifat 
netral. Semuanya memaksa . 
pemiliknya untuk hidup tidak 
bersahaja. Untuk menikmati dan 
membuktikan pada diri sendiri , jika . 
bukan kepada khayalak, bahwa ia 
memang lain dari yang lain. Untuk 
bertingkah berlebih-Iebihan. ' 

Mustahil mengkampanyekan 
pola hidup sederhana dalam 
masyarakat yang berhasil (dengan 
susah-payah) inenghasilkan 
sejumlah konglomerat. Semustahil 
mengkampanyekan anti-kekerasan 
dalam sebuah masyarakat yang 
militeristik. Manusia bukan semut 
yang bisa menimbun makanan 
tanpa berubah jati-diri atau gaya
hidup. Mendorong manusia 
Indonesia berlomba kaya, tapi 
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kemudian menuntut mereka 
menjadi semut sungguh absurd! 

Mari kita kurangi tuntutan pada 
orang kaya untuk berpura-pura 
tidak kaya. Kita kurangi saja 
kebencian pad a kaum jutawan atau 
penyesalan atas gaya hidup 
mereka. Kita arahkan perhatian 
kita pad a pokok persoalan inti 
bangsa ini. 

Persoalan n1ata, konkrit dan 
mendesak bangsa ini ialah: 
mengapa ada diantara kita yang 
bisa menjadi mahakaya-raya? 
Siapa mereka mengapa bukan 
yang lain? Mengapa yang lain 
mahamiskin dan menderita? Jadi 
persoalannya bukan: mengapa 
mereka menikmati kekayaan 
berfoya-foya dan tak berpura-pura 
melarat? 

Seandaihya (cuma seandainya!) 
pola hidup sederhana (yang 
mustahil itu) bisa menjadi 
kenyataan, kita belum 
menyelesaikan persoalan utama 

masyarakat ini . Jurang kaya-miskin 
masih menganga. Yang tercapai 
barulah simbol-simbol 
pembungkus jurang antara kaum 
kaya dan. kaum miskin. 
Kesenjangan kondisi hidup material 
bangsa ini sangat konkrit dan tidak 
dapat ditambal dengan simbol , 
mode atau gaya-hidup macam apa 
pun . Seperti kata pepatah : bangkai 
gajah tidak dapat dikubur dengan 
daun nyiur. 

Mengubur bangkai realita konkrit 
dengan plester simbolik sudah 
menjadi kebiasaan lama dalam 
masyarakat ini. Ambillah beberapa 
contoh lain yang sudah gamblang 
di depan khayalak . Misalnya 
masalah pembauran kaum " non
pribumi" . Masalah " non-pribumi" 
(bahkan isti lahnya sendiri) tak 
muncul kalau saja tidak 
menyangkut kesenjangan yang 
paling material : kesempatan 
menumpuk harta. Persoalannya 
bukan karena mereka secara fisik 
bertampang " lain ". Hukan karena 
bangsa pribumi berwatak rasialis. 
Bukan karena kebiasaan hidup 
mereka eksklusif, atau nilai-nilai 
tradisi leluhur mereka tak cocok 
dengan Pancasila. 

Oengan semua sifat budaya 
yang dinegatifkan itu pun , mereka 
tidak menjadi " masalah ". Tidak 
menjadi topik bahasan andaikan 
kaum " non-pribumi" itu hidup 
serba pas-pasan dan marj inal di 
sela-sela Pegunungan Tengger. 
Atau hidup ibarat suku terasing di 
belantara hutan Kalimantan atau 
Irian Jaya. 

Kenyataannya mereka bertumpuk 
di pusat-pusat kawasan huni elit di 
ibukota. Mereka menguasai puncak 
ranking konglomerat Indonesia. 
Biar pun ada banyak di antara 

. warga mereka yang melarat di 
kampung-kampung. 

Masalah itu bukannya tak 
pernah disadari orang banyak. 
Tetapi banyak orang termakan sihir 
ajaib yang mampu mengalihkan 
persoalan material itu ke hal-hal 
budaya s.imbolik. Misalnya, 
dipersoalkan nilai budaya mereka. 
Nama mereka diganti. Rumah 
ibadah mereka di-Nusantarakan . 
Bahasa mereka dilarang . Mereka 
juga dilarang merayakan hari-hari 

Manusia 
bukan 
semul yang 
bisa 
menimbun 
makanan 
tanpa 
berubah 
jati-diri 
atau gaya
hidup. 
Mendorong 
manusia 
Indonesia 
berlomba 
kava, tapi 
.kemudian 
manuntut 
mereka 
menjadi 
semut 
sungguh 
absurd! 

yang dihormati menu rut tradisi 
mereka. Oi Jawa Tengah , senam 
dari negeri mereka ditabukan . 

Penalaran program pembauran 
layak dipertanyakan secara etis . 
Tetapi kalau pun seandainya 
disepakati semua pihak dan 
berhasil dicapai , semua simbol
simbol kebudayaan ini tak akan 
merubah apa pun proses material 
yang menciptakan kesenjangan 
ekonomi di antara mereka dan 
warga negara lainnya. 

Oi Jawa Tengah beberapa bulan 
lalu para aparat keamanan sibuk. 
Masyarakat diminta waspada 
terhadap kemungkinan bangkitnya 
bahaya komunisme. Pemicunya 
adalah ditemukannya cincin-kunci 
dengan mainan yang berbentuk 
seperti palu-arit. Tak lama 
kemudian ditemukan T-shirt dijual 
sebuah supermarket besar dengan 
tulisan dan logo menyerupai partai 
yang pernah berkuasa di Uni 
Soviet. 

Karena kuatnya momok-simbol 
dalam kehidupan masyarakat kita, 
bahkan masa kampanye Pemilu 
pun sering menjadi perang simbol. 
Orang bisa saling bacok bila ada 
tanda gam bar tersobek atau jatuh 
dari tiang. Gambar bekas presiden( 
yang sudah wafat pun bisa 
dianggap sebagai simbol 
berkhasiat oleh sebuah partai dan 
ancaman oleh partai lain . Padahal , 
sejauh mana kemenangan dari 
peperangan tanda-gambar akan 
menentukan kehidupan demokrasi 
Indonesia? 

Propaganda anti gaya-hidup 
mewah tidak sepenuhnya patut 
dicela. la bisa menjadi senjata 
para korban kapitalisme terhadap 
ganasnya kapitalisme di Indonesia 
yang (untung!) masih kropos 
secara ideologis. Oi tanah air ini 
kaum kong lome rat baru boleh 
menjadi "kaya" secara ekonomi. 
Tetapi ia masih belum mampu 
melegitimasikan diri sebagai kaum 
terhormat melulu karena ia kaya. 
Hanya patut diingat bahwa 
perlawanan moralitas tak cukup 
menyelesaikan masalah yang pad a 
dasarnya bersifat material. • 
(Penulis adalah dosen Program Pasca Sarjana 
Universitas Kristen Satya Wacana, Salaliga 
yang tengah menyelesaikan desertasi doklomya 
di Monash University, Australia) 
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