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SURABAYA – Seiring dengan 
naiknya penghasilan biasanya 
akan diiringi naiknya gaya hidup. 
Bahkan di momen saat menjelang 
Lebaran yang akan datang bebe
rapa hari lagi, sebagian ma sya
rakat  telah menerima Tun ja
ngan Hari Raya (THR).

Guru Besar Fisip Universitas 
Airlangga (Unair), Bagong 
Suyanto mengatakan, momen 
tersebut dijadikan kesempatan 
bagi masyarakat untuk membeli 
berbagai barang yang bersifat 
sementara hanya untuk sekadar 
tampil wah saat mudik ke 
kampung halamannya.

“Kebanyakan orangorang 
kalau pulang ke kampung hala
mannya cenderung membawa 
barang banyak, dan itu menjadi 
simbol kesuksesan yang di 
dapat dari kota,” ujar Bagong.

Perilaku ini terlihat misalnya 
pada objek yang menekankan 
unsur ke se nangan hidup se
perti fashion, makanan, ba
rang me wah, tempat nong
krong, serta mem beri jawaban 
atau respons positif terhadap 
kenik matan hidup.

Namun disadari atau tidak, gaya 
hidup tersebut justru me miliki 
dampak kurang baik ter hadap 
keuangan tiaptiap pri badi. Gaya 
hidup konsumtif da pat dikatakan 
sebagai pem bo rosan. 

Sementara pemborosan itu 
sendiri bisa dimaknai se ba gai 
suatu perilaku yang ber le bih
lebihan melampaui apa yang di

Bawa Barang 
Banyak Jadi 

Simbol Sukses 
 bu tuhkan. 

“Ketika masya ra kat masih 
me miliki daya beli, gaya hidup 
kon sumtif memang menga syik
kan, kita bisa membeli segala 
sesuatu yang menunjukkan 
status sukses,” papar Bagong.

Tanpa disadari, perilaku ini 
akan menjadi kebiasaan yang 
mengendap dan membentuk 
karakter yang sulit diubah 
apalagi di hilangkan. “Karena 
sifat ma nusia untuk mencari 
kenikmatan dan menjauhi 
kesengsaraan. 

Selain itu ada faktor malu, 
faktor kenya ma nan yang akan 
menyiksa diri kita ketika sudah 
mempunyai peng hasilan dan 
ingin memuaskan gaya hidup,” 
pungkas Bagong. (gin/rud)
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PULANG KAMPUNG: Puluhan calon penumpang di Terminal Purabaya, menuju ke shelter pemberangkatan bus sesuai 
dengan tujuan masing-masing, pada H-4 perayaan Idul Fitri 2018, Senin (11/6). 


