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Abstrak  

Globalization is identical to the hegemony of superpower country. Superpower 

countries create culture of global consumerism and new socio-political 

scheme. Regional identity has the potential to become fragile. Culture as soft 

power becomes an important aspect in the counter hegemony. The success of 

cultural development shows the strength of culture that is able to bring up 

people's sense of belonging to the culture. Surakarta City, popularly known as 

Solo City, is a unique region with cultural activities. Solo City has various 

cultural festivals that seem to reverse the logic of foreign hegemony towards 

Solo, as an effort to 'bring the local into the global'. This study aims to find out 

how the Solo City Cultural Festival acts as a counter hegemony in the era of 

globalization. The purpose of this study was to determine the relationship of 

cultural identity in its role as a counter hegemony. The research method is a 

qualitative descriptive study conducted with a phenomenological and 

ethnographic approach. The main theory used is counter hegemony theory 

supported by Stephen M Magu's research (2015) related to the implementation 

of vice versa from global and local relations. The results of the study found that 

cultural festivals play a role as a forum for a variety of actor resources that are 

able to create solutions to the problems of foreign hegemony faced together. 

The involvement of various elements of the community in the cultural festival 

makes the community have a sense of belonging to local wisdom. 
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Pendahuluan 

Teknologi yang semakin berkembang mendorong semakin intensnya globalisasi. 

Imbasnya, kompleksitas dan interdependensi ekonomi, sosial hingga budaya juga 

semakin intens. Kondisi ini menempatkan entitas global pada situasi dan realitas yang 

sama, berupa  interaksi konstan sebagai proses perubahan yang berlangsung simultan 

(Köchler, 2000 : 3-18). Interdependensi global ini berlangsung di seluruh negara, tanpa 

terkecuali. Negara besar atau kecil, lemah atau kuat, akan harus mengalami perubahan 

sebagai dampak dari perkembangan globalisasi multidimensi. Dinamika negara-

negara dunia ini secara bersamaan turut merapuhkan identitas kedaerahannya.  



Halifa Haqqi 

 

2 

Era globalisasi mempengaruhi kondisi nasionalitas, budaya dan identitas bangsa. 

Dalam penelitiannya, Tomlinson menemukan bahwa globalisasi dan budaya 

sesungguhnya dua hal yang akan selalu saling bersinggungan. Globalisasi terletak 

pada jantung budaya modern, sementara praktik budaya terletak pada jantung 

globalisasi (Tomlison, 1999 : 1). Konsep ini berarti risiko budaya itu dapat terjadi 

akibat interaksi globalisasi yang berlangsung secara paralel. Budaya pada kelompok 

tertentu selalu mengalami interaksi dengan dinamika sosial, politik dan ekonomi. Hal 

ini yang menjadikan aspek-aspek ini saling berpengaruh.  

Setiap negara memiliki pilihan untuk diam dan terbawa arus globalisasi atau 

melakukan perlawanan terhadapnya. Bagi yang ingin melawan, mereka membutuhkan 

alat untuk melakukan counter hegemony. Satu aspek penting yang dianggap berpotensi 

sebagai counter hegemony adalah budaya. Budaya dideskripsikan sebagai “soft-

power” (Luce, 1941: 62). Hal ini berarti bahwa budaya punya kekuatan dalam 

menantang hegemoni asing dan menjaga eksistensi nilai-nilai lokal. Hanya saja, 

tingkat kekuatan budaya dalam merasionalkan hegemoni masih sangat relatif. 

Seberapa kuat budaya sebagai soft power bergantung pada kekuatan budaya itu sendiri 

(Nye, 2004).  

Pendekatan budaya bertujuan menciptakan keunikan lokal. Pemahaman serta 

keterlibatan intens pada aktivitas budaya dan identitas budaya membutuhkan sinergi 

dari berbagai elemen masyarakat. Pada konteks inilah, pemerintah daerah dapat 

mengambil peran penting. Salah satu daerah yang menunjukkan gairah dalam 

menghadapi hegemoni era globalisasi adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta yang 

juga populer dengan sebutan Kota Solo adalah wilayah dengan keunikan khas dari 

aktivitas kebudayaannya yang kental.  

Lash dan Urry (1994) dalam penelitiannya menemukan bahwa peran industri budaya 

adalah aspek yang sangat penting untuk membangun citra daerah yang kuat. Di Kota 

Solo, citra kota budaya diusung sebagai ciri khas menuju identitas global melalui 

aneka produk budaya (Lash and Urry, 1994). Hal ini sekaligus mempertegas adanya 

hubungan lokalitas, budaya dan ekonomi yang saling terkait. Salah satu usaha 

membangun citra budaya di Kota Solo ini sangat tampak dari penyelengaraan aneka 

festival budaya yang menjadi agenda rutin.  

Festival Budaya Kota Solo menjadi komoditas untuk melancarkan geoekonomi dan 

geopolitik dalam menangkal hegemoni asing yang masuk seiring dengan semakin 

ramainya globalisasi. Dalam mendukung hal tersebut, Kota Solo telah memiliki 

tagline berupa “Solo the Spirit of Java”. Tagline ini secara tersirat membawa sebuah 

pesan budaya bahwa Solo ingin mewujudkan sebuah Kota masa depan yang berpijak 

pada Solo masa lalu. “Solo masa depan adalah Solo masa lampau” menjadi ikon 

turunan untuk mewujudkan visi misi dari “Solo the Spirit of Java”.  
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Untuk menjual Kota Solo sebagai kota dengan identitas budaya yang kental, 

diadakanlah serangkaian kegiatan berbalut festival budaya. Festival budaya dianggap 

sebagai kegiatan yang mampu merangkul berbagai aspek dan elemen masyarakat. Ikon 

ini sekaligus menjadi isyarat bahwa Solo ingin mewujudkan kembali kesejahteraan 

dan kejayaan masa lalu melalui pemikiran, aktifitas dan simbol nilai-nilai budaya yang 

dimiliki (Satriya, 2017 : 44). Hal inilah yang diulas dalam penelitian ini, yakni untuk 

mengetahui bagaimana peran festival budaya Solo sebagai counter hegemony di era 

globalisasi.  

Metode Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan didukung 

pendekatan fenomenologi. Metode ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk 

naratif deskriptif bersifat menyeluruh disertai interpretasi seluruh aspek kehidupan 

guna menggambarkan kompleksitas kehidupan tersebut. Fokus penelitian terletak pada 

aspek festival budaya yang diselenggarakan dalam rangka memperkuat modal sosial 

dan kearifan lokal masyarakat Kota Solo sebagai perwujudan upaya counter 

hegemony. 

Tinjauan Pustaka: Konsep Globalisasi dan Counter Hegemony 

Globalisasi didefisinikan sebagai perluasan, pendalaman serta percepatan dari 

interkoneksi dan interdependensi dunia yang terletak di berbagai aspek kehidupan, 

baik dari aspek budaya hingga kriminal, keuangan hingga spiritual (Archarya, 2013 : 

937). Berbagai aspek kehidupan manusia hampir tak bisa lepas dari dampak proses 

pengglobalan ini. Globalisasi turut bertumbuh seiring dengan perkembangan teknologi 

yang berlangsung sangat cepat.   

Globalisasi ini pun sering dikaitkan dengan aspek yang mempengaruhi transisi 

hegemoni (Jessop, 2002:113). Globalisasi menjadi sebuah jalan internasionalisasi 

yang selama ini lebih banyak berbasis pada transformasi modal dalam skema ekonomi 

politik. Skema ini berlangsung sangat luas dan masif sehingga dampaknya pun juga 

cukup besar. Kondisi ini menyebabkan globalisasi banyak bersinggungan dengan 

struktur kekuasaan dan pada akhirnya berpengaruh pada negara.  

Globalisasi menjadi konsep yang menyeluruh. Bagi suatu negara, kehadiran proses ini 

tidak bisa diabaikan. Globalisasi mendorong hadirnya meta narasi yang berkaitan 

dengan identitas nasional. Berbagai kekuatan dapat melebur dalam proses ini. 

Terutama, integrasi pasar yang berlangsung dalam globaliasi mengikis nilai-nilai 

bangsa dan nasional hingga menggantikannya dengan narasi global (Medovoi, 2005: 

169). 

Proses ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk tren, yakni suatu pembangunan yang 

mengarah pada keseragaman budaya global, atau adanya tumpang tindih ideologi yang 

saling memperkuat. Pada interkoneksi global, pengaruh yang paling kuat akan 
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dipegang oleh budaya yang paling kuat pula. Nilai-nilai ekonomi, teknologi dan militer 

bergantung pada superioritas (Koechler, 2018). Hal inilah yang menjadi sorotan 

dinamika global dan menempatkan globalisasi sebagai bentuk lain dari hegemoni. 

Hegemoni sendiri adalah sebuah diskursus yang oleh Jonathan Joseph diartikan 

sebagai sebuah proses berksinambungan antara berbagai faktor yang menjadi 

penyebab terbentuknya outcome tertentu (Joseph, 2002: 162). Merujuk pada arti 

etimologi, hegemoni berarti “memimpin”. Roger Simon mengatakan bahwa hegemoni 

bukan merupakan hubungan dominasi menggunakan kekuasaan, akan tetapi suatu 

hubungan persetujuan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.” (Simon, 

1999: 19). 

Secara ontologis, hegemoni adalah usaha-usaha yang muncul secara spesifik dan 

terarah demi menciptakan struktur tertentu yang dikehendaki. Pada poin ini, hegemoni 

memiliki dasar objektif berupa kondisi material tertentu. Pondasi hegemoni berpijak 

pada ide pokok untuk membangun struktur sosial yang dapat menciptakan kondisi 

sesuai dengan yang diinginkan (Joseph, 2002: 214-15). 

Antonio Gramsci berpandangan bahwa hegemoni adalah proyek kekuasaan yang 

dilakukan dengan metode persuasif dan koersif. Bagi Gramsci, hegemoni tidak cuma 

dimaknai sebagai instrumen atau strategi revolusi dengan meletakkan negara sebagai 

titik akhirnya. Lebih dari itu, hegemoni dianggap sebagai sarana untuk memahami 

masyarakat yang bertujuan untuk mengubah masyarakat tersebut (Simon, 1999: 99).  

Hegemoni tidak hanya memproduksi kekuasaan saja, melainkan juga membuat 

bangunan aliansi sosial-politik maupun ideologis, hingga tujuan akhirnya dapat 

diperoleh persetujuan secara sukarela, mandiri, rasional, dan partisipatif. Hegemoni 

bagi Gramsci tidak hanya dilakukan dengan modal kapital semata. Ada aspek lain 

seperti budaya yang diusung melalui ideologi yang dianggap cukup kuat untuk 

menancapkan power hegemoni. Hegemoni dianggap dapat lebih cepat menyebar 

ketika terdapat kebudayaan yang menyebar sebagai ideologi. Ideologi inilah yang 

menjadi hal umum dan mudah diterima oleh masyarakat (Ratna, 2010 : 181). 

Kehadiran hegemoni dapat menimbulkan pertentangan tertentu. Adanya sistem nilai 

dari suatu daerah dapat menciptakan counter pressure terhadap hegemoni. Kelompok 

kelas yang menyadari akan adanya dominasi kelas lain dapat melakukan suatu 

penentangan, yang dikenal sebagai counter hegemony. Kesadaran ini mendorong 

anggota kelompok masyarakat  mencapai taraf kesetaraan atau tingkat yang lebih maju 

dari hegemon. Gramsci berpendapat bahwa hegemoni tandingan dapat berjalan ketika 

ada dukungan dalam bentuk peran aktif dan akomodatif, serta adanya pemberdayaan 

civil society (Simon, 1999: 204). Upaya counter hegemony tidak bisa terlepas dari 

kondisi yang berlangsung pada akar rumput, sebagai wadah yang melegitimasi nilai-

nilai hegemoni tersebut.  
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Menurut Taum, counter hegemony dapat dilkakukan dalam tiga cara, yakni 

perlawanan keras, perlawanan pasif dan perlawanan humanistik. Perlawanan keras 

dilakukan dengan melakukan tindakan bertentangan terhadap hegemon, perlawanan 

pasif dilakukan dengan kediaman atau tidak melakukan kehendak hegemon 

mainstream, sementara perlawanan humanistik dilakukan dengan sikap dan tindakan 

tanpa kekerasan untuk menghadapi hal-hal mainstream dari hegemoni yang 

ditimbulkan (Taum, 2015 : 98 – 104). 

Alat yang dapat digunakan untuk counter hegemony salah satunya adalah budaya. 

Aspek budaya selalu bersifat dinamis. Budaya tidak akan mengalami kondisi statis 

karena ia memiliki karakteristik untuk selalu berubah. Namun, perlu dipahami bahwa 

perubahan kebudayaan bukan karena ditinggalkannya nilai-nilai dasar yang ada, 

melainkan karena penyesuaian terhadap agen budaya ini, yakni manusia. Hal inilah 

yang menjadikan budaya mampu menjadi alat yang kuat dalam counter hegemony. 

Manusia bertindak sebagai agen budaya yang memiliki nilai dinamis sehingga turut 

membuat budaya memiliki identitas yang berarti (Zurich, 2018 : 1-4). Sifat 

kemanusiaan yang erat dengan kegiatan interaksi antar manusia lain berimbas pada 

perubahan kebudayaan yang dianutnya. Perubahan nilai budaya ini dipengaruhi oleh 

berbagai hal, seperti ekonomi, sosial, politik, religi, komunikasi dan juga teknologi 

(Magu, 2015 : 632). Teknologi dan civilisasi global baru berpengaruh terhadap 

dinamika logika budaya. Budaya global bepotensi untuk membangun dominasinya 

terhadap identitas budaya nasional.  

Marshall McLuhan menyebutnya sebagai “global village” (Koechler, 2018), yakni 

suatu kondisi identitas budaya yang berkembang sehingga semakin kompleks. Pada 

akhirnya, budaya ini akan teridentifikasi sebagai budaya baru karena karakteristiknya 

yang baru. Kondisi inilah yang disebut sebagai “globality” (Koecler, 2011 : 5). 

Lingkungan global secara simultan terus berpengaruh terhadap budaya sehingga 

mengikis identitas budaya nasional.  

Banyak yang menyebut multikulturalisme sebagai ancaman. Sementara itu, individu 

maupun komunitas tidak bisa membangun tameng untuk menghindari adanya interaksi 

global. Pengaruh budaya global terhadap identitas nasional adalah hal yang tak 

terhindarkan. Pada kondisi interkonektivitas global ini, budaya bisa berperan lebih 

banyak. Budaya tidak hanya bsia menjadi instrumen kemanusiaan, melainkan bisa 

menjadi alat yang membentuk identitas suatu bangsa (Köchler, 2018 : 1-4). 

Hasil dan Pembahasan 

Perdebatan muncul ketika dampak globalisasi terhadap kondisi di tiap-tiap daerah 

berlangsung variatif. Hal ini turut memunculkan anggapan bahwa globalisasi 

merupakan bentuk lain dari “hegemoni para superpower”. Sebab, para negara 

superpower inilah yang sesungguhnya membentuk pola global yang baru, sebagai 

bentuk dari globalisasi. Adapun pihak yang paling banyak dituding sebagai hegemon 
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adalah Amerika Serikat atau negara-negara Barat. Hegemoni yang memunculkan 

budaya konsumerisme global, serta skema sosial politik baru, mengacu pada ideologi 

para negara superpower. Pada akhirnya, budaya global yang baru adalah hasil adopsi 

dari kepentingan mereka (Tomlison, 1999 : 327).  

Budaya global baru ini berlangsung secara luas, termasuk di Kota Solo. Solo menjadi 

satu daerah yang tak bisa lepas dari pengaruh hegemoni asing. Hal ini dilihat dari 

adanya interaksi yang berlangsung antara Kota Solo dengan masyarakat global. Salah 

satu faktor yang banyak mendorong perluasan hegemoni budaya barat adalah adanya 

interaksi ekonomi. Eksistensi budaya asli daerah berpotensi memudar akibat 

percepatan globalisasi. Adapun teknologi yang semakin maju menjadi faktor 

tambahan yang mendorong percepatan globalisasi ini.  

Kondisi ini memungkinkan pembentukan budaya global baru yang terus menekan 

eksistensi budaya lokal. Inilah yang terjadi ketika informasi menyebar dengan begitu 

mudah dan cepat melalui berbagai sarana komunikasi modern. Teknologi-teknologi 

baru berdampak pada penguatan globalisasi di berbagai aspek hingga menghasilkan 

identitas budaya baru (Ali, 2005 :11). Inilah yang disebut sebagai hegemoni asing. 

Kota Solo adalah daerah dengan kemampuan adaptasi teknologi yang cukup baik. 

Sangat mudah diamati bagaimana masyarakat Kota Solo banyak memanfaatkan 

teknologi komunikasi dan media dalam kesehariannya.  Ini menjadi celah bagi 

masuknya budaya konsumerisme global ke dalam masyarakat Kota Solo. 

Di satu sisi, kehadiran teknologi dan budaya global dapat memberikan nilai positif 

bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, eksistensi budaya lokal ikut 

terancam. Dalam menghadapi hegemoni yang dibawa oleh arus globalisasi tersebut, 

Kota Solo memiliki alat khusus. Alat yang disebut sebagai “budaya” ini memiliki soft 

power guna menghadapi hegemoni asing. Kota Solo melakukan pembangunan yang 

merujuk pada local wisdom sebagai inisiatif untuk menghadapi laju globalisasi yang 

tak terbendung. 

Kekuatan dalam program pembangunan berbasis budaya di Kota Solo terletak pada 

distribusi keterlibatan para aktornya. Tak hanya pemerintah, berbagai elemen 

masyarakat mampu melebur dan terlibat dalam aneka program pembangunan budaya 

ini, termasuk dalam fastival budaya. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri yang mampu 

menjadi tameng terhadap masuknya hegemoni asing yang berpotensi merapuhkan 

identitas budaya lokal.  

Proses inklusi berbaur dalam lokalitas guna menghidupkan kembali kebersamaan 

dalam dinamika pembangunan kota. Dalam program ini, strategi pemerintah Kota Solo 

dilakukan dengan mengembangkan citra kota budaya dengan jalan merangkum 

kekuatan sinergitas dari berbagai kelompok masyarakat. Visi pembangunan Kota Solo 

sebagai kota budaya ini pun dijalankan secara menyeluruh, mulai dari usaha penertiban 

kaki lima melalui relokasi dan pendampingan ribuan pedangang kaki lima (PKL), 
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revitalisasi hingga 35 pasar tradisional tanpa pungutan biaya dari para pedagang, juga 

aneka bantuan pengembangan usaha  demi mendukung nuansa Kota Budaya sekaligus 

menarik wisatawan (Harsasto, 2015 : 61).   

Pemerintah Kota Solo mensinergikan tema pembangunan dengan mengusung tema 

“Pengembangan Manifestasi Karakter Budaya Jawa Dalam Tata Pemerintahan, 

Ekonomi, Sosial dan Budaya Untuk Mendukung Tata Kehidupan Masyarakat Yang 

Sejahtera”. Dari tema pembangunan ini, kita bisa melihat adanya sinergi yang 

mengarah pada counter hegemony dan usaha menguatkan kearifan lokal dalam 

masyarakat secara utuh. Apalagi, pembangunan ini juga dimanifestasikan dalam tiga 

prioritas utama pemerintah, yakni dengan : (1) penguatan ekonomi kerakyatan; (2) 

pengembangan budaya Jawa untuk menguatkan citra Kota Surakarta sebagai kota 

budaya; dan (3) pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang berbasis 

lingkungan (eco-cultural city) (Harsasto, 2015 : 63).  

Penataan Kota dengan basis Eco Cultural City menunjukkan bahwa Kota Surakarta 

secara holistik menekanpan pada kekuatan karakter budaya dan lingkungan. Cara ini 

menjadi perwujudan dari peleburan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. 

Ketika nilai-nilai budaya ini mampu tertanam dengan kuat dalam kehidupan 

masyarakat, maka hegemoni asing akan sukar menggeser nilai-nilai ini. Jika merujuk 

pada penelitian Miles (2005), keberhasilan pembangunan budaya disebut sebagai 

wujud dari kekuatan budaya itu sendiri. Adapun keberhasilan pembangunan budaya 

dipengaruhi oleh keterhubungan perasaan (sense of belonging) masyarakat terhadap 

budaya tersebut. 

Ketika masyarakat memiliki sense of belonging dari berbagai pembangunan budaya, 

artinya soft power dari budaya bekerja dengan lebih baik. Kota Solo sendiri melakukan 

pembanguna yang mengarah pada revitalisasi kekhasan budayanya secara utuh dengan 

melibatkan masyarakat. Keberhasilan dari meleburkan nilai budaya dalam masyarakat 

mampu membalik logika hegemoni asing terhadap Kota Solo, sebagai usaha ‘to bring 

the local into the global’.  

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Stephen M Magu (2015), dikatakan bahwa 

konsep global berdampak pada lokal ini sesungguhnya berlaku vice versa (berlaku 

sebaliknya). Hal ini menegaskan bahwa identitas lokal dalam bentuk budaya tidak 

hanya bisa menjadi korban dalam globalisasi dari hegemoni, melainkan bisa juga 

menjadi pihak yang berpengaruh. Budaya dapat menjadi hal yang diadopsi dan 

terintegrasi dalam globalisasi melalui perangkat teknologi. Dampak positif globalisasi 

dalam hal ini adalah sifatnya yang dinamis sehingga dapat meningkatkan interaksi 

budaya. Pada akhirnya, ketika budaya cukup kuat diusung sebagai soft power, budaya 

ini akan berpengaruh terhadap struktur dan otoritas nasional hingga di level global. 

Artinya, budaya ini sukses menjadi counter hegemony terhadap asing. 
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Kota Solo berusaha menggiring kekuatan budaya ini dengan berbagai usaha, termasuk 

dalam aspek ekonomi melalui industri pariwisata. Aneka event promosi Kota Solo 

diusung dengan selalu mengedepankan kearifan lokal, seperti dengan slogal : “Solo 

Tempo Dulu”; “Solo Kotaku”, “Jawa Budayaku”; dan “Solo, The Spirit Of Java.” 

Aneka slogan ini didukung dengan penyelenggaraan berbagai event berupa festival 

budaya. Festival budaya menjadi wujud penguatan konsep city branding yang utuh 

dalam penguatan nilai-nilai budaya Kota Solo. 

Strategi city branding menurut Madan (2006) merupakan upaya untuk membangun 

identitas sebuah kota. Identitas ini merujuk pada pemikiran yang dipercaya seseorang 

terhadap kota tersebut. Dalam rangka membangun branding Kota Solo sebagai Kota 

Budaya inilah, berbagai festival budaya diselenggarakan untuk promosi wisata dalam 

konsep budaya. Tiap tahunnya, digelar sekitar 50-an event. Penyelenggaraan aneka 

festival budaya ini secara rutin diumumkan melalui Calendar Event Solo oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surakarta melalui kerja sama dengan 

Konsultan Komunikasi dan Publik (Nugroho, 2014 : 2-3).  

Beberapa contoh festival budaya yang rutin diselenggarakan di Solo dan menjadi ikon 

budaya Solo adalah Solo International Performing Art (SIPA), Solo International 

Ethnic Music(SIEM),  Solo Batik Carnival (SBC), Solo Keroncong Festival, 

International Tea Festival, KREASSO (Kreatif Anak Sekolah Solo), Gunungan 

Charity Boat Race, Solo Batik Fashion, Festival Kethoprak, Solo Carnival, Pesona 

Balaikambang, Solo Menari, Kemah Budaya, Solo Kampoeng Art, Festival Dolanan 

Bocah, Javanese Theatrical, Bakdan ing Balekambang, Sekaten, Grebeg Maulud, 

Mahesa Lawung, Mangkunegaran Performing Art, Keraton Art Festival, Tingalan 

Jumenengan Dalem, Malem Selikuran, Grebeg Poso, Grebeg Pangan, Grebeg Kirab 

Malam 1 Sura dan Wiyosan Jumenengan Mangkoe Nagoro (Nugroho, 2014 : 2-3);  

(Harsasto, 2018 : 41). Berbagai festival budaya ini diselenggarakan dengan maksud 

memperkuat city branding Kota Solo sebagai Kota Budaya hingga ke tingkat 

internasional. 

Penelitian yang dilakukan Harsasto (2018) menunjukkan bahwa sumber daya budaya 

dan festival masyarakat lokal mampu berkontribusi terhadap revitalisasi identitas 

komunitas lokal sekaligus mobilisasi masyarakat. Aneka agenda rutin festival budaya 

Kota Solo pun dapat menjadi modal sosial dalam rangka counter hegemony. Ini 

lantaran penyelenggaraan berbagai festival ini tak hanya melibatkan pemerintah, 

melainkan juga masyarakat lokal bahkan hingga masyarakat internasional (Harsasto, 

2018 : 41). 

Komunitas budaya dan aneka elemen masyarakat dilibatkan dalam usaha 

penyelenggaraan perhelatan aneka festival budaya. Mulai dari kalangan komunitas 

budaya, akademisi, hingga masyarakat umum dapat ikut terlibat untuk mendukung 

kegiatan ini. Salah satu contohnya adalah komunitas Solo Batik Carnival yang 

anggotanya merupakan gabungan dari para pecinta dan penikmat budaya. SBC 
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Community yang telah dibentuk sejak tahun 2008 ini secara rutin mendukung program 

festival budaya dari Pemerintah Kota. Tercatat telah lahir berbagai karya budaya hasil 

kolaborasi dari berbagai cabang kesenian mulai dari tari, musik, karawitan, teater 

sampai modeling (Harsasto, 2015 : 68).  

Bahkan, perhelatan SBC telah menggaung sebagai karnaval tingkat dunia. Ada 

keunikan tersendiri yang diusung dalam festival budaya yang kental akan nuansa 

kearifan lokal, yakni kostum berbasis batik. Komunitas SBC bertugas menjadi panitia 

dalam kegiatan tahunan SBC dengan mengemban tugas dalam perencanaan hingga 

pelaksanaan karnaval. Mereka merangkul para peserta yang sebagaian besar adalah 

warga masyarakat. Berbagai elemen masyarakat yang terlibat diwajibkan mengikuti 

workshop untuk merancang kostum selama berbulan-bulan. Kostum karnaval masing-

masing peserta dirancang dan digunakan peserta sendiri. Sementara pemerintah 

berperan sebagai fasilitator (Harsasto, 2015 : 68). Konsep inilah yang lebih 

meningkatkan sense of belonging masyarakat terhadap kearifan lokalnya. 

Ditambah lagi, slogan “Solo, The Spirit of Java” semakin dijiwai oleh masyarakat luas 

dengan aneka perhelatan ini. Penggunaan slogan ini sekaligus menekankan misi Kota 

Solo yang berupaya menciptakan kawasan dengan daya saing ekonomi yang kuat 

dengan basis kearifan lokal. Slogan ini sekaligus menjadi positioning Kota Solo yang 

menunjukkan ciri khusus sebagai identitas wilayah (Nugroho, 2014 : 14). Karenanya, 

upaya penyematan slogan ini pada masyarakat luas adalah hal penting. Kota Solo 

nampaknya telah mampu menempatkan budaya sebagai alat counter hegemony di era 

globalisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wiyana, Maria Pia Adiati, Rachel Dyah Wiastuti 

pada 2018 menemukan adanya keterkaitan antara penyelenggaraan aneka festival 

budaya Kota Solo terhadap citra destinasi Kota Solo. Hasil penelitian mereka 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari event budaya yang diadakan di Kota 

Solo terhadap upaya pembentukan branding kota atau citra destinasi. Aspek atau 

variabel citra Kota Solo ini yang digunakan dalam penelitian adalah planning, 

uniqueness dan culture (Wiyana dkk, 2018 : 24-31). Persepsi ini menunjukkan bahwa 

aneka festival budaya yang diselenggarakan sukses berpengaruh terhadap penguatan 

kearifan lokal budaya Solo.  

Persepsi masyarakat Kota Solo dibentuk oleh citra Kota Budaya yang dibangun 

melalui aneka festival budaya. Eksistensi lokalitas Solo di tengah gempuran hegemoni 

dan globalisasi masih tetap bertahan. Kota Solo masih dianggap sebagai kota yang 

besar karena budayanya. Potensi budaya yang membaur dengan perdagangan dan 

industri berbasis kearifan lokal bertumbuh dengan adanya keterlibatan, kerjasama, dan 

peningkatan komitmen yang muncul dari berbagai pihak. Pada akhirnya, slogan “Solo, 

The Spirit of Java” mampu menjadi kekuatan dalam rangka counter hegemony. Solo 

sebagai Kota Budaya telah menjadi city branding dan trade mark dalam setiap promosi 

dan usaha mengangkat popularitas Kota Solo ke dunia internasional. 
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Penutup 

Dengan mengusung pembangunan berbasis local wisdom, pemerintah Kota Solo 

memiliki legitimasi dari masyarakat untuk mendukung program-programnya. Praktek 

inklusi secara empirik mampu dilaksanakan secara mudah dan melebur dalam berbagai 

elemen masyarakat. Kekuatan budaya ini mampu menjadi tameng bagi hegemoni 

asing yang masuk berbarengan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Hal ini 

didukung oleh adanya keterlibatan aktor dalam program pembangunan berbasis 

budaya di Kota Solo. Berbagai festival budaya Kota Solo telah diterima masyarakat 

secara luas. Hubungan yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah bersinergi 

dalam setiap penyelenggaraan festival budaya, yang setidaknya diselenggarakan 

sekitar 50 festival per tahunnya. Festival budaya ini menjadi wadah bagi berbagai 

sumber daya aktor yang mampu menciptakan solusi atas masalah hegemoni asing yang 

dihadapi bersama.  
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