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'&ggaknya apa yang resmi
D nya dibilang "Gerakan 

isiplin Nasional" di
maksudkan sebagai perjuang
an memerangi menggebu-ge
bunya gairah konsumerisme, 

Padahal kedua kecenderun
gan kontemporer itu sebenar
nya bersaudara sekandung, 
baik gairah konsumtifmaupun 
disiplin nasional, sarna-sarna 
berinduk pada kapitalisme in
dustrial bermerk pembangun
an. 

Begini duduk persoalannya 
menurut yang empunya do
ngeng. Dari benih-benihnya 
yang terdalam, kapitalisme 
memang sudah mengidap dua 
unsur yang saling bertentang
an. 

Persis seperti Pandawa dan 
Kurawa dalam kisah silat Hin
du berjudul Mahabharata. A
tau yin dan yang menurut sau
dara-saudara kita di Asia Ti
mur. 

Kapitalisme 
Unsur kapitalisme yang per

tama adalah kerja keras, ce
katan, efisien, rasional, dan 
ekonomis. Memburu bakat 

, kreatif dan inovatif. Mengung
'gulkan produktivitas. Bersi
, kap sehemat dan raj in mena
. bung. 

Unsur-unsur ini menghasil
kan sosok homo· economic us. 
Dalam terjemahan Indonesia
nya ada dua versi. Bagi yang 
kurang suka, tersedia terjema-
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han yang sudah diberi bumbu 
negatif, istilahnya "binatang 
ekonomi". Bagi yang mendu
kung, istilah asing itu diterje
mahkan menjadi "(jiwa) wira
swasta". 

Tokoh karikatural yang dap
at dianggap mewakili unsur 
kapitalisme semacam itu di 
lingkungan masyarakat Indo
nesia dan Asia Tenggara ada
lah kaum pedagang peranakan 
Cina. 

Paling tidak begitulah citra 
mereka di Indonesia. Citra et
nik tersebut tidak tiba-tiba ja
tuh dari langit. Ia merupakan 
.produk dari suatu masyarakat 
di zaman tertentu. Ruang ge
rak mereka sebatas dunia usa
ha dan lapangan bulutangkis. 

Baru sesudah dekade 1990-
an citra itu sedikit merebak 
beraneka. Beberapa konglom
erat dari etnik minoiitas itu 
tampil baca puisi. Binatang e
konomi "semestinya" tak suka 
puisi. 

Dalam citra karikatural se
maeam itu, para pedagang per
antauan Cina dianggap punya 
tradisi hebat menguras ke
ringat habis-habisan, seakan 
mereka hid up hanya untuk 
bekerja. 

Langkahnya lincah, taktik
nya lihai. Hasilnya menga
gumkan. Biar pun sudah dike
pruk dengan Keppres, dan di
intimidasi dengan berbagai 
pungli, usaha dagang mereka 
tetap meluncur ·mantap. 

Gairah versus Disiplin 
Paling tidak penampilan 

begitu mitos oleh Ariel Heryanto mereka. 
kaum awam. Semua IllI 
Kenyataannya --~--,-----~~~---,~,,~~~~~~--. men d 0 ron g 
tentu lebih rumit, Apalagi se- dua yang mutlak bagi kapital- bangkitnya gairah bergaya hi
sudah raksasa kapitalisme isme, tapi sekaligus bertolak dup dan konsumerisme. Perso
menggeUat di seantero Asia belakang sifatnya dari semua nifikasi untuk berkonsumsi ria 
Tenggara satu dekade tera- yang telah disebutkan tadi. I ini terpaksa diambil dari ne-
khir. Kapitalisme di Baratjadi Tak mengherankan bila ma- geri-negeri Barat. Sulit men-
seret. syarakat yang masuk era kapi- dapatkan tokoh-tokoh lokal. 

Unsur-unsur kapitalisme talistik menjadi bingung. Raja-raja dan bangsawan 
yang disebutkan tadi punya Dituntut bekerja keras dan pribumi memang dikenal pun
andil inspirasi besar bagi eita- berhemat, sekaligus dirang- ya kebiasaan konsumsi hebat, 
cita Gerakan Disiplin Nasion- sang bertubi-tubi menjadi ma- baik dari segi jumlah, keane
aI, khususnya kerja keras, ker- khluk yang konsumtif dan ber- karagaman perilaku dan objek 
ja sarna, efisien, tepat-waktu, foya-foya, konsumsi mereka. Juga ting
berhemat, dan tekun. Seeara Profil karikatural Cina pun- kat kemewahan dan tingkat 
negatif cita-cita ini menuntut ya sosok yang dieemooh, di seleranya, tapi mereka lain 
kemampuan menahan diri dan samping yang dikagumi dan dan sulit ditiru. 
menahan nafsu, dicemburui. Biar pun kaya- Perilaku konsumsi para 

Tapi Gerakan Disiplin Na- raya, mereka dianggap tak pu- bangsawan terlalu rumit ber
sional tidak hanya bersumber nya selera budaya, Di mana- belit. Kerumitan itu ditata 
dari unsur-unsur kerja keras, mana pakai kaos singlet dan menurut sis tern religi, kekera
produktivitas dan berhemat sandal jepit. batan, diskriminasi gender, 
yang dipersonifikasikan pada Toko dan kantor usahanya di dan aneka pantangan. Kurang 
stereotipe peranakan Cina. sela-sela ketiak kampung yang eoeok untuk dinamika pasar 

Ada sumber inspirasi lain sempit dan becek. Restoran kapitalisme dan konsumen 
yang ikut melengkapi, yakni mereka jorok, bising, dan ber- massal di kota yang dipaksa 
budaya keprajuritan. Taat pa- bau. Potongan rambutnya pa- hidup fleksibel dan pragmatis. 
da asas, patuh pada atasan, yah. Biearanya pasaran. 
tahan banting, dan rapi. Sebelum tahun 1980-an, su- Tak Kebetulan 

Orang Serakah 
Tapi kapitalisme bukan eu

rna kerja keras berproduksi. 
Kapitalisme juga menjanjikan 
kenikmatan bersantai. Bah
kan membutuhkan orang-o
rang yang serakah mengkon
sumsi produk-produk yang di
pasarkan. 

Itu sebabnya ada unsur ke-

lit sekali membayangkan foto Maka teladan bagi konsu
model, bintang film dan ikla!Il, men kontemporer diambil dari 
atau cover-person Indonesia Barat, lewat iklan majalah, 
bertampang orientaL aeara televisi serta film Holy-

Kalau ada, biasanya berasal wood. Tak kebetulan tampang 
dari Hongkong, Jepang, atau bule dan indo laris untuk me
Taiwan. Bukannya tak ada masarkan barang-barang kon
peranakan di tanah air ini sumtif lokal. 
yang eakep. Tapi situasi pema- Semua itu menunjukkan be
saran dan euaea politik waktu tapa rumitnya posisi sosial ge
itu belum cukup mendorong rakan disiplin yang ingin me-

ngejar kerapian dan efisiensi. 
Walau diberi embel-embel "na
sional", kampanye gerakan di
siplin sulit mempertebal pa
triotisme. Bukan saja gerakan 
itu berkonteks khusus me
tropolitan, dan menjadi kebu
tuhan mendesak untuk kota
kota besar Indonesia. 

Ia sekaligus bersifat global, 
karena bersumber dari kebu
tuhan kapitalisme global sejak 
di zaman kolonial. Misalnya 
kerja keras, ketekunan, berhe
mat, militan, kebersihan, sam
pai kebiasaan antre. Semua ini 
merupakan unsur-unsur pe
nunjang keberhasilan kapital
isme di mana pun. 

Jangan dilupakan pula ba
gaimana unsur-unsur itu bisa 
berwatak subversif bagi se
jumlah tonggak yang meno
pang tata sosial yang dianggap 
khas Timur dan jatidiri nasio
naL 

Contohnya, kampanye antre 
seperti yang sekarang di-ga
lakkan di masyarakat Sura
baya dan sekitarnya. Filsafat 
mendasar dari antre adalah 
individualisme. Sulit melatih 
orang Indonesia menghormati 
antre tanpa merongrong ide
ologi "kekeluargaan". 

Hal yang sarna berlaku un
tuk prospek demokratisasi, 
keterbukaan, dan hak asasi di 
alam Demokrasi Pancasila. 

Ternyata kapitalisme bisa 
menjadi kekuatan yang tak di
sengaja penting dalam me-

rongrong otoriterisme. Tentu 
saja tak semua bentuk kapital~ 
isme dalam semua zaman ber
tingkah demikian. 

Bila progresif, kapitalisme 
tak kalah hebat daripada de
monstran mahasiswa, Komnas 
HAM, seniman, atau jurnalis 
dalam membiakkan keterbu
kaan. Cara mereka berbeda. 

. Begitu pula motivasinya. 
Lihat pengalaman teknologi 

komunikasi. Awalnya aksara 
hanya untuk kaum bangsa
wan, atau pujangga dan ulama 
yang setia pada penguasa ke
raton. Kini berkat aksara ada 
petisi, selebaran gelap, lapor
an hak asasi, dan spanduk de~. 
monstran. , 

Mesin faksimile, internet, 
dan telepon genggam dispon
sori kapitalisme untuk mem
buru harta dan laba. Kini se
mua benda canggih itu menja
di alat perjuangan kelas me
nengah kota. 

Kriminalitas, demonstrasi, 
atau pemogokan buruk tak 
berkurang bila tanah terus
terusan dimakan untuk pem
bangunan jalan raya, pus at 
pertokoan, bendungan, fasili
tas pariwisata, atau lapangan 
golf. . 

Tanpa semua itu, bagaimana 
penanam modal bisa tertarik 
berusaha? Tanpa pemodal be
sar, bagaimana mungkin kapi
talisme berkembang? 

Penulis adalah budayawtm 
tinggal di Salatiga. 
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