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Abstract 

A cultural approach is a strategic and humanistic way to order social activities. The government 
policy in ordering the social dynamics can run with harmony when this is underpinned with the 
government political intentions deeply rooted in the local wisdom.  Nguwongke, meaning 
‘humanizing’, is the local wisdom which becomes the ‘essence’ of the political policy belonging 
to the Mayor of Surakarta, considering that all the Surakarta individuals are empowered, equally 
treated by their leader. The communities are not viewed through the attitude of sapa sira sapa 
ingsun‘who you are who I am’, nggugu karsaning priyangga ‘imposing personal interests’. 
There is no gap in the social strata between the community and their leader. The sidewalk 
vendors are invited to discuss the relocation of their trading sites in harmony through kirab 
boyongan ‘the process of relocation’ without any violence. Alon-alon waton kelakon ‘slow but 
sure to reach the goal’ is a strategic policy managed by the Mayor of Surakarta. It takes time 
and patience to do the relocation, but it is not done through kebat kliwat gancang pincang ‘done 
hurriedly leading to cause victims’.This policy is implemented in order that the community is 
empowered as human-beings for their betterment for ngangkat drajat ‘improving social status. 
A local wisdom is constructed to empower the next generation of the community. Cultural 
propositions verbally represent a cultural heritage in the form of language. The cultural testators 
have an opportunity to earn the knowledge in the cultural propositions given to them. Alon-alon 
waton kelakon and other propositions are cultural expressions for empowerment and wisdom for 
those who want to learn about them. Any wisdom culturally meant can be used locally with 
global perspectives and has universal values related to the recent times. Alon-alon waton 
kelakon cannot be denied to have global ideas. Linguistics means as theoretical means to 
analyze the meanings of culturally prepositional wisdom.  

Keywords: local wisdom, policies, propositions, culture, linguistics. 
 
 
 
 
I.  Pendahuluan 

Pada dasarnya kebudayaan diciptakan untuk mengatasi keterbatasan manusia 
dalam penyelenggaraan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebudayaan 
memiliki peran sebagai pranata sosial yang dihayati bersama. Setiap warga masyarakat 
memiliki kesempatan untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup mereka sesuai 
dengan “pandum”, peran dan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. 
Kebudayaan mengajarkan para warganya untuk memahami peran sesama manusia dan 
lingkungan alam dalam mewujudkan kedamaian dan ketenteraman, memayu hayuning 
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bawana ‘menciptakan suasana ketenteraman dunia’. Kebudayaan juga mengajarkan 
kesadaran kepada siapa pun yang memperoleh peran sebagai pemimpin untuk manjing 
ajur-ajer ‘lebur menyatu’ bersama dengan warganya. Seorang pemimpin selayaknya 
multiperan sesuai dengan proporsi di tempat ia berada, ing ngarsa sung tuladha, ing 
madya mangun karsa, tut wuri andayani ‘saat berperan sebagai pemuka (ia) 
memberikan keteladanan, saat berada di tengah-tengah masyarakat (ia) membangkitkan 
semangat, saat berperan sebagai pengikut (ia) memberikan dorongan dan kekuatan’.  

Kebudayaan, sebagai sebuah pranata yang melekat pada kehidupan manusia, 
rupanya tidak selalu menjadi panduan dalam praktik kehidupan bermasyarakat di masa 
kini. Semua orang sudah dianggap mengerti kebudayaan yang dimilikinya. Tuntutan 
kehidupan dunia modern yang dipenuhi dengan persaingan ekonomi dan politik, 
nampaknya, mengarahkan kebudayaan merupakan objek yang tidak lagi perlu 
dipelajari. Walaupun para tokoh masyarakat mengajak warganya untuk menghayati 
kebudayaan leluhur, tetapi tidak jelas apa yang harus dihayati dari kebudayaannya. 
Kebudayaan menjadi sesuatu yang abstrak yang tidak memiliki nilai-nilai strategis. 
Kebudayaan tidak mendatangkan nilai ekonomis yang menarik minat masyarakat untuk 
mendayagunakannya. Bukan hanya di masyarakat, kebijakan pemerintah pun tidak 
mendayagunakan kebudayaan sebagai instrumen untuk membangun kehidupan 
bernegara. Kalau pun ada, kebudayaan mengalami penyempitan makna. Kebudayaan 
diberdayakan untuk menghasilkan nilai ekonomis dengan cara memamerkannya, antara 
lain melalui industri pariwisata. Pengelolaan kebudayaan dalam sebuah Departemen 
Kebudayaan dan Pariwisata pada waktu yang lalu menunjukkan adanya pandangan 
bahwa kebudayaan dapat disandingkan dengan kepariwisataan, yang secara politis 
digunakan untuk meningkatkan devisa negara melalui pariwisata. 

Studi tentang kebudayaan menjadi sebuah bidang studi yang kurang diminati. 
Rahyono (2009: 52-53) menyatakan bahwa kebudayaan telah mengalami penyempitan 
makna. Wujud kebudayaan adalah kesenian. Kebudayaan adalah hal-hal yang terkait 
dengan tradisi dan warisan leluhur yang berbentuk kesenian. Seseorang akan 
memperoleh gelar “budayawan” jika ia seorang seniman, orang yang berkesenian, atau 
orang yang selalu berbicara tentang kesenian tradisional. Situasi yang demikian 
menjadikan kebudayaan menjadi sesuatu yang ekslusif. Kebudayaan dipandang bukan 
lagi mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Kebudayaan yang dimiliki bersama-
sama hanya diperlukan untuk membangun kesenian, kepribadian, dan identitas, tanpa 
memberdayakan bahwa kebudayaan juga diperlukan untuk membangun kecerdasan, 
teknologi, kemajuan bangsa,1 dan peradaban manusia secara menyeluruh. 

Keterbatasan serta perbedaan kemampuan manusia dalam membangun 
kehidupan sehari-hari bermuara pada perbedaan kesempatan dan perolehan kebutuhan 
ekonomis. Tidak semua orang berkecukupan apalagi berkelimpahan dalam pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari mereka. Ada orang yang memiliki perusahaan sangat besar, ada 
yang perusahaan kecil, perusahaan rumah tangga, direktur, karyawan atau pekerja 
harian. Ada yang menjadi pedagang besar yang memiliki pasar dan cabang distribusi di 
berbagai tempat, ada pula yang menjadi pedagang kaki lima (PKL) yang terpaksa 
berjualan di pinggiran jalan, menempati prasarana umum yang tidak diperuntukkan 
sebagai tempat kegiatan berjualan, atau di sisa tanah bangunan pertokoan milik orang 

                                                 
1 Sutrisno (2009: 43) menyatakan bahwa kebudayaan adalah potensi yang ada di tiap orang mulai dari 
kemampuan kognitif, yaitu potensi untuk merangkum pengetahuan tentang realitas secara akal budi. 
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lain. Bagi pedagang kaki lima, kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan berdagang 
di tempat yang mereka inginkan hanya jika pihak-pihak yang berwewenang tidak 
melakukan penertiban, atau pemilik lokasi tidak bersikeras melarangnya. 

Segala kegiatan masyarakat dalam usaha mencari nafkah tentu tidak lepas dari 
penataan demi kepentingan dan ketertiban umum. Pihak pemerintah daerah yang 
memiliki wewenang dan sekaligus tugas untuk menata ketertiban umum berkewajiban 
melakukan penataan dan penertiban demi kepentingan bersama. Melalui peraturan 
daerah (Perda), aparat pemerintah daerah bertugas untuk mendorong terciptanya 
ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang muncul adalah, 
bagaimana peraturan daerah tersebut berdaya guna untuk menciptakan ketertiban umum 
dan sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Kekuasaan 
politik dan ekonomi berkemungkinan mengarahkan kebijakan yang tidak memihak pada 
masyarakat ekonomi lemah, bahkan cenderung menyengsarakannya. Hal ini dapat 
terjadi apabila kebijakan penertiban tidak disertai dengan semangat pembinaan 
masyarakat serta pemihakan pada masyarkat ekonomi lemah yang memerlukan bantuan 
keberpihakan. Kalangan ekonomi kecil, pedagang kaki lima, yang tidak terbina dengan 
baik cenderung memanfaatkan lokasi-lokasi di tempat umum, di tempat kerumunan 
orang, yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk menggelar lapak tempat menjajakan 
dagangannya. Dengan dalih untuk ketertiban dan kepentingan umum, pedagang kaki 
lima digusur secara paksa. Kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan di perkotaan, di 
lokasi pedagang kaki lima sering terjadi perkelaian antara aparat dan masyarakat kecil 
yang mencari nafkah sebagai pedagang kaki lima. 

Penertiban pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari (dikenal dengan sebutan 
PKL Monjari) pada tanggal 23 Juli 2006 merupakan contoh kasus unik yang selayaknya 
menjadi pemelajaran bagi pemerintah, baik pemerintah Pusat, pemerintah di berbagai 
daerah di Indonesia, maupun bagi pemerintah kota Surakarta sendiri. PKL Monjari 
adalah pedagang kaki lima di sekitar Monumen Perjuangan 45 di Banjarsari Surakarta. 
Jumlah PKL yang dipindahkan (bukan digusur) adalah 989 PKL. Permasalahan yang 
perlu menjadi pemelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Ide cemerlang apa yang mendasari pemindahan PKL Monjari di Surakarta tahun 
2006 dapat berjalan dengan damai dan tanpa kekerasan? 

2. Apa yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan proses pemindahan PKL 
Monjari tersebut? 

3. Kearifan lokal apakah yang diterapkan untuk mendasari kebijakan pemerintah 
tersebut? 

II.  Aspek Metodologi Penulisan Makalah 

Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian teks kearifan lokal2 dan penelitian 
lapangan pada kasus Kirab Boyongan PKL Monjari. Teks kearifan lokal yang 
digunakan sebagai data penelitian adalah proposisi (ungkapan) budaya dalam bahasa 
Jawa yang berupa paribasan, bebasan, dan saloka. Penelitian lapangan dilakukan 
melalui rekaman video dan foto-foto yang telah disusun oleh Humas Pemerintah Daerah 
Kotamadya Surakarta. Berdasarkan video dan foto-foto dokumentasi peristiwa lapangan 
tersebut ditemukan gambaran peristiwa lapangan yang terjadi pada saat pemindahan 
(Kirab Boyongan) PKL Monjari tahun 2006. Selain melalui data dokumentasi tersebut, 
                                                 
2 Lihat Rahyono (2009). 
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penulis ini juga melakukan wawancara mendalam dengan aparat Humas Pemerintah 
Daerah Kotamadya Surakarta. 

III.  Kebudayaan sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa 

Kebudayaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan hasil usaha manusia 
yang dipahami dan dihayati serta menjadi milik bersama melalui proses belajar untuk 
mengatasi keterbatasan manusia dalam mempertahankan dan memfasilitasi keberadaan 
hidupnya.3 Berdasarkan definisi tersebut komponen kebudayaan terdiri atas: 

1. proses pemikiran, 

2. produk pemikiran, 

3. pemahaman dan penghayatan bersama, 

4. kepemilikan, 

5. proses belajar, 

6. keterbatasan manusia, dan 

7. pemertahanan hidup.  

Komponen pertama menuntut setiap manusia yang berkebudayaan melakukan 
proses pemikiran dalam rangka menjalani kehidupannya. Manusia tidak dapat berdiam 
diri tanpa berpikir. Secara alamiah, pikiran manusia terus bekerja untuk menemukan 
jalan keluar bagaimana manusia dapat lepas dari kesulitan yang dihadapinya. 
Permasalahan yang muncul adalah, tidak setiap orang mendayagunakan pikirannya 
secara maksimal agar orang tersebut mampu mandiri, tidak hanya menggantungkan 
pada hasil pemikiran orang lain. Orang yang tidak mendayagunakan pikirannya adalah 
orang yang tidak memiliki ide-ide untuk mengatasi masalah. Orang-orang yang 
demikian biasanya hanya melakukan hal-hal menurut kebiasan yang sudah ada, entah 
kebiasaan itu berdampak baik atau buruk bagi dirinya atau bagi orang lain. Seorang 
pejabat pemerintah dituntut untuk mendayagunakan pikirannya hingga menemukan ide-
ide cemerlang untuk mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat. Kebijakan-
kebijakan, baik kebijakan politik maupun sosial-ekonomi, selayaknya ditetapkan 
berdasarkan ide-ide cerdas si pejabat. Komponen budaya yang kedua adalah ide-ide 
cerdas serta pengejawantahannya, baik dalam bentuk tindakan maupun benda-benda 
yang menjadi instumen pengelolaan negara dan masyarakat. 

Bentuk-bentuk tindakan serta benda-benda ciptaan manusia menjadi sebuah 
budaya apabila telah dipahami, dihayati, dan menjadi milik bersama. Apabila bentuk-
bentuk tindakan dan benda-benda tersebut masih bersifat individual, maka hal itu belum 
merupakan budaya. Setiap orang perlu melakukan proses belajar terhadap segala 
sesuatu yang dihadapinya di lingkungan hidupnya agar dapat memahami dan 
menghayati budaya yang dimiliki bersama. Proses pembelajaran dan pemelajaran 
budaya berjalan secara alamiah dari waktu ke waktu dan berkesinambungan, tidak 
berbeda dengan proses pemelajaran bagaimana manusia bisa berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa. Hudson (1990:75-84) menyajikan pandangannya bahwa 
kebudayaan merupakan pengetahuan yang dipelajari dari orang lain, baik melalui 
pengajaran secara langsung maupun dengan cara memperhatikan perilaku orang lain. 
Proses pemelajaran (kebudayaan) berjalan melalui proses pemikiran yang meliputi 

                                                 
3 Lihat Rahyono (2009: 46) 
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pengingatan, penyimpulan, pengategorisasian, dan pengungkapan kembali dalam bentuk 
proposisi (pernyataan). 

Rasa memiliki bersama sebuah kebudayaan pada warga masyarakat pendukung 
budaya terwujud dalam sebuah kepatuhan terhadap pranata sosial yang dibangun dalam 
budaya yang dimilikinya. Budaya “gotong royong”, misalnya, merupakan sebuah 
kesepakatan sosial bagi masyarakat pendukungnya untuk melakukan kerja sama sosial 
demi kepentingan bersama, tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. Setiap orang yang 
terlibat, dengan kesadarannya, melakukan kegiatan tersebut sebagai sebuah kebutuhan, 
bukan sebagai tindakan keterpaksaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah selayaknya juga 
disusun berdasarkan kepentingan bersama agar masyarakat merasa memiliki apa yang 
diatur dalam kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kearifan lokal yang menjadi roh 
budaya masyarakat perlu diletakkan sebagai konsideran utama dalam sebuah kebijakan 
pemerintah. Rasa memiliki membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang ditetapkan 
oleh pemerintah.  

Budaya kebersamaan yang direpresentasikan dalam bentuk “gotong royong” 
menunjukkan adanya kesamaan upaya anggota masyarakat untuk memayu hayuning 
bawana ‘menciptakan suasana ketenteraman dunia’ dengan cara bekerja sama saling 
membantu untuk mengatasi keterbatasan manusia. Manusia adalah mahkluk sosial yang 
tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk dapat menjalani hidup dalam sebuah 
masyarakat yang tata tentrem kerta raharja ‘serba tertata aman-tenteram dan selamat’, 
setiap warga masyarakat perlu memahami dan menghayati budaya yang dibangun 
bersama. Tanpa pemahaman dan penghayatan terhadap budayanya, maka kedamaian 
akan terusik, pemertahanan hidup menjadi sulit. Danesi (2010: 49) menyatakan bahwa 
tanpa budaya manusia akan sangat sukar mempertahankan hidup. 

Pada dasarnya kebudayaan yang diciptakan memiliki visi keadiluhungan.4 
Berangkat dari pandangan itu, kebudayaan berperan membuat harkat dan martabat 
manusia, dari waktu ke waktu, meningkat menuju ke taraf kebudayaan yang luhur, serta 
berperan untuk menciptakan suasana ketenteraman dunia ‘memayu hayuning bawana’. 
Namun demikian, kehadiran sifat-sifat buruk manusia dapat mengarahkan kebudayaan 
berkembang ke arah yang sebaliknya. Harkat dan martabat manusia mengalami 
degradasi karena manusia menggunakan kebudayaan untuk menguasai orang lain 
dengan kesewenangannya. Kebudayaan digunakan untuk mengalahkan, bukan untuk 
mengangkat derajat dan martabat orang lain. Kepentingan politik dan ekonomi 
mengarahkan pihak yang berkepentingan mengesampingkan kearifan budaya yang 
menguntungkan dari segi politik dan ekonomi. 

Rahyono (2009: 3) menyatakan bahwa kearifan dalam budaya adalah segala hal 
yang dihasilkan dari sebuah kecerdasan dan kebijakan manusia yang dapat digunakan 
oleh sesamanya sebagai sarana pencerdasan pula. Kearifan dalam budaya diciptakan 
oleh para leluhur (generasi pendahulu) guna mencerdaskan generasi penerusnya. Dalam 
budaya Jawa, salah satu bentuk representasi konsep kearifan dirumuskan dalam bentuk 
proposisi. Proposisi kebudayaan (ungkapan budaya) merupakan representasi verbal 
warisan budaya dalam wujud bahasa. Para pewaris kebudayaan berkesempatan 
memperoleh ilmu pengetahuan yang dikandung dalam proposisi kebudayaan yang 
diwariskan kepadanya. Van Peursen (1976: 141-142), seperti yang dikutip oleh 
Rahyono (2009: 83) menjelaskan bahwa hasil pemelajaran manusia terhadap 
                                                 
4 Lihat Rahyono (2009: 32) 
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kebudayaan dititipkan kepada bahasa. Bahasa merumuskan hasil pemelajaran tersebut 
untuk diwariskan kepada generasi penerus. Generasi penerus dapat mempelajari warisan 
budaya melalui rumusan dalam bahasa. Generasi penerus dapat menghafalkannya, agar 
tidak ada butir-butir warisan budaya yang hilang. 

IV.  Kearifan dalam Proposisi Alon-alon waton kelakon 

Proposisi dalam bahasa Jawa yang berbunyi alon-alon waton kelakon ‘perlahan 
tetapi pastikan terlaksana’ merupakan salah satu ungkapan budaya yang telah lama di 
kenal, baik pada kalangan masyarakat Jawa maupun masyarakat dari etnis lain. Bagi 
sebagian masyarakat Jawa dan masyarakat etnis selain Jawa, proposisi alon-alon waton 
kelakon dapat menunjukkan sifat-sifat orang Jawa yang serba lamban, kurang enerjik. 
Pada era modern dewasa ini, sikap yang serba lamban tidak tepat lagi diterapkan. Secara 
ekonomis, segala tindakan yang serba lamban memiliki konsekuensi biaya yang tinggi. 
Pemaknaan yang demikian, menurut penulis ini, sah-sah saja, karena secara semantis 
denotatif proposisi tersebut dapat dimaknakan demikian. Segala sesuatu yang akan 
dicapai dilakukan dengan cara alon-alon ‘perlahan-lahan’. Jika pemaknaan yang 
demikian yang dianut, maka proposisi alon-alon waton kelakon memiliki nilai-nilai 
yang tidak baik. Apabila pemaknaan ini ditelusuri, penulis ini menduga, bukti-bukti 
lapangan yang ditemukan barangkali juga produktif. Pembenaran terhadap pemaknaan 
proposisi berdasarkan fakta lapangan perlu dilakukan melalui penelitian yang 
mendalam. Pembuktian terhadap kebenaran atau ketidakbenaran makna proposisi ini 
dapat menjadi pencerahan terhadap kebenaran atau kekeliruan terhadap pemaknaan 
proposisi tersebut. 

Di pihak lain, yakni sebagian masyarakat Jawa (termasuk penulis ini) yang tidak 
hanya berpikir secara semantis denotatif, proposisi alon-alon waton kelakon diciptakan 
bukan untuk membawa titipan ketidakarifan warisan budaya. Proposisi alon-alon waton 
kelakon tidak dirumuskan untuk menyatakan pesan bahwa untuk mencapai sebuah 
tujuan dilakukan dengan perlahan-lahan, tidak perlu secara cepat. Hoed (2011: 119) 
yang mengutip Barthes (1957) menjelaskan bahwa pada saat konotasi menjadi mantap, 
konotasi itu akan menjadi mitos, dan ketika mitos menjadi mantap, maka mitos tersebut 
akan menjadi ideologi. Mengacu pada teori ini, proposisi alon-alon waton kelakon 
bukanlah pernyataan yang denotatif, tetapi mengandung konotasi. Konotasi yang ada 
pada proposisi tersebut telah mantap dan menjadi mitos.5 Pada jamannya, proposisi 
alon-alon waton kelakon bahkan dapat dikatakan telah menjadi ideologi. Penulis ini 
menggunakan teori pragmatik untuk memaknakan proposisi alon-alon waton kelakon 
yang mengandung konotasi tersebut. Sebuah proposisi adalah sebuah tuturan yang 
dikomunikasikan kepada peserta tutur dengan disertai daya ilokusi tertentu yang 
ditujukan agar kawan tutur menanggapi pesan yang dikomunikasikan. Sebuah pesan, 
dalam hal ini pesan kearifan, secara pragmatis tidak dibahasakan secara utuh. Pesan 
yang diinformasikan lebih banyak daripada  kata-kata yang merumuskannya.6 

                                                 
5 Supriyono (2005: 98) menyatakan bahwa mitos-mitos mengantarai bagaimana manusia bergulat dengan 
dunia luar dan dengan sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, mitos merupakan salah satu 
simpul kolektif yang kokoh dalam masyarakat. 

6 Yule (1996:3) dalam membahas tentang empat ranah pragmatik menyatakan: “Pragmatics is the study 
of how more gets communicated than is said”. Pragmatik memberikan pemahaman tentang bagaimana 
pendengar/pembaca membuat kesimpulan terhadap tuturan yang ditujukan kepadanya agar interpretasi 
makna yang dihasilkan sama dengan pesan yang dimaksudkan oleh penutur (lihat Rahyono, 2012: 206). 
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Kembali pada pemaknaan yang pertama terhadap proposisi alon-alon waton 
kelakon di atas, makna ketidakarifan yang diberikan pada proposisi itu terjadi secara 
wajar tanpa ada rekayasa semantis. Sikap sebagian orang Jawa yang tidak memiliki etos 
kerja yang serba gerak cepat, sikap nrima ‘menerima kenyataan’ bahwa dirinya tidak 
beruntung dari segi ekonomi dan tanpa merasa perlu mengubahnya, merupakan fakta 
yang ditemukan di masyarakat. Tentu saja, fakta ini perlu dikaji lebih lanjut tentang 
faktor-faktor yang menjadi latar belakangnya. Dalam membahas tentang dekonstruksi 
mitos, Hoed (2011), seperti yang dipaparkan di atas, sebuah proposisi yang telah 
menjadi mitos dapat berubah menurut konteks jamannya. Proposisi aja dumeh, 
contohnya, makna denotatifnya adalah ‘jangan suka mentang-mentang’ dan ‘jangan 
sombong’. Hasil dekonstruksi terhadap mitos tersebut, proposisi aja dumeh dipandang 
sebagai sesuatu yang buruk, karena mengisyaratkan sikap ‘tidak boleh maju’ dan ‘tidak 
boleh menonjolkan diri’. Pada era modern ini, seseorang harus berani menyatakan 
kompetensi yang dimiliki agar kepercayaan orang lain terbangun dan mendorong 
kemajuan bagi orang yang berani tampil ke depan. Jadi, bukan aja dumeh yang 
dikedepankan. Sama halnya dengan pemaknaan proposisi alon-alon waton kelakon. 
“Ajakan” untuk serba perlahan tanpa perlu gerak cepat dalam mencapai sebuah tujuan 
merupakan hasil dekonstruksi mitos proposisi alon-alon waton kelakon. 

Mengacu kembali pada fungsi budaya sebagai pencerdasan manusia, pemaknaan 
terhadap proposisi-proposisi warisan budaya selayaknya dilakukan secara cerdas pula. 
Para pencipta proposisi kebudayaan tentu menggunakan kecerdasannya untuk 
merangkum dunia pengalaman melalui pengendapan yang mendalam, serta 
merepresentasikan hasil pemikiranya ke dalam proposisi. Pencipta proposisi tidak 
sembarang memilih kata-kata. Secara semantis, setiap kata memiliki makna yang tidak 
pernah secara absolut sama dengan kata yang lain. Cruse (1991: 268) menjelaskan 
bahwa: two lexical units would be absolute synonyms if and only if all their contextual 
relations were identical. Pada kenyataannya, hampir tidak mungkin ditemukan dua kata 
yang secara kontekstual di semua konteks dapat saling menggantikan. Artinya, setiap 
kata memiliki makna yang tidak pernah sama secara absolut.7 Pencipta proposisi alon-
alon waton kelakon tidak memilih kata rindhik-rindhik ‘perlahan-lahan’yang artinya 
mirip dengan alon-alon ‘perlahan-lahan’. Perbedaan komponen referensial yang 
menyertai kedua kata tersebut adalah kehadiran komponen lain selain komponen makna 
‘kecepatan gerakan berpindah tempat’. Kata alon tidak hanya mencakup komponen 
‘kecepatan gerakan berpindah tempat’ seperti pada kata rindhik. Kata alon tidak hanya 
digunakan untuk menunjuk ‘kecepatan gerakan berpindah tempat’, tetapi lebih luas dari 
itu, yakni gerakan yang tidak terkait dengan perpindahan tempat. Selain itu, secara 
nonreferensial, kata alon juga mengandungi komponen makna kontekstual 
‘pengendalian emosi’. Hal yang sama terdapat pada kata waton yang mirip dengan kata 
angger ‘asalkan’. Kata waton mengandungi komponen makna ‘hukum yang wajib’ 
yang tidak dimiliki oleh kata angger. Pemaknaan proposisi alon-alon waton kelakon 
yang pertama memilih pemaknaan kata waton sebagai ‘asalkan’ yang tidak 
mengandungi komponen makna ‘hukum yang wajib’. 

Pemilihan kata-kata yang digunakan untuk merumuskan proposisi alon-alon 
waton kelakon menunjukkan bahwa pencipta proposisi tersebut secara cermat memilih 
kata-kata yang sesuai dengan pesan yang ingin dikomunikasikan kepada siapa pun yang 

                                                 
7 Lihat Rahyono (2012: 135). 
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tersapa oleh proposisi alon-alon waton kelakon. Oleh karena itu, pemaknaan yang 
sebaiknya dilakukan adalah pemaknaan yang bukan semantis denotatif, tetapi 
pemaknaan pragmatis terhadap perkembangan mitos yang telah pernah menjadi 
ideologi. Jadi, pemaknaan terhadap proposisi kebudayaan perlu diupayakan untuk 
menemukan ideologi yang dibangun dalam proposisi tersebut. Pemaknaan yang bersifat 
dekonstuktif bukan berarti keliru, tetapi pemaknaan tersebut dilakukan dari sudut 
pandang yang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini, proposisi 
alon-alon waton kelakon mengandungi nilai kearifan sebuah strategi tindakan yang 
menyatakan kecermatan bertindak, kehati-hatian, atau perhitungan yang matang. 
Sebuah tujuan harus tercapai dan secara terus menerus harus dilakukan secara cermat 
melalui tahapan dan prosedur yang sesuai konteks‘empan papan, tidak disertai dengan 
tindakan emosional yang asal cepat yang berakibat kebat kliwat gancang pincang ‘serba 
cepat yang mendatangkan korban’. Ideologi yang dikandungi dalam proposisi tersebut 
adalah sebuah kesabaran dalam menghadapi penghalang tercapainya sebuah tujuan, 
tanpa harus berhenti melakukan tindakan. Setiap orang dituntut kecerdasan untuk 
mencermati semua tindakan yang dilakukan dan sekaligus menemukan solusi 
pemecahan masalah yang menghalangi. Seorang pemimpin selayaknya memiliki 
kecerdasan yang tepat guna untuk mengatasi tercapainya sebuah tujuan yang telah 
menjadi kebijakan publik. Kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 
pemerintahan tidak berarti digunakan untuk menunda sebuah tindakan, tetapi digunakan 
untuk dapat menerima tantangan dan menggerakkan tantangan itu hingga menjadi 
dukungan. 

V.  Praktik Berkebudayaan dalam Kirab Boyongan PKL Monjari 

Pendekatan budaya merupakan sarana strategis dan manusiawi untuk melakukan 
penataan kehidupan sosial. Kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan sosial dapat 
berjalan penuh kedamaian apabila disertai dengan kebijakan politik yang berakar pada 
kearifan lokal. Kebijakan dan eksekusi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota 
Surakarta pada pemindahan PKL Monjari pada tahun 2006 menunjukkan kepekaan 
budaya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Kearifan budaya menjadi roh 
dalam menetapkan dan mengeksekusi kebijakan tersebut. Nguwongke ‘memanusiawi-
kan’, demikianlah proposisi kearifan yang menjadi roh kebijakan politik Walikota 
Surakarta. Budaya adalah kehidupan manusia dari hari ke hari, yang tidak dengan 
mudah diubah. Prinsip nguwongke ‘memanusiawikan’ tidak dapat berjalan jika sikap 
memanusiawikan itu hanya temporal, diterapkan sewaktu-waktu, apalagi dilakukan 
dengan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan kepentingan orang lain yang ingin 
diuwongke. 

Eksekusi pemindahan PKL Monjari pada tahun 2006, yang jumlahnya mencapai 
989 PKL, dilakukan melalui proses yang panjang selama empat bulan. Walikota 
Surakarta, Djoko Widodo mengatakan: “Pertemuan pertama, paguyuban PKL diajak 
makan siang pertama, mereka sdh curiga lebih dahulu. Langsung menolak.” Penolakan 
yang dilakukan oleh para pedagang tersebut disikapi dengan penuh kesabaran. 
Pertemuan demi pertemuan dilakukan, selama empat bulan dalam puluhan kali 
pertemuan. Seluruh warga masyarakat dipandang sebagai insan-insan yang bermartabat, 
setara dengan siapa pun yang menjadi pemimpin, bukan dipandang dengan sikap sapa 
sira sapa ingsun ‘siapa kamu siapa saya’. Seorang Pejabat duduk dan makan bersama di 
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satu meja untuk memperbincangkan sebuah kebijakan pemerintah tentang kegiatan 
berdagang pada para pedagang kaki lima. Rasa memiliki Kota Surakarta beserta 
monumen-monumen kebudayaan yang ada di lokasi PKL ditanamkan kepada semua 
orang. Kebijakan pemerintah yang ditetapkan menjadi sebuah kesepakatan bersama. 
Sebuah kebijakan menjadi milik bersama baik pihak pemerintah maupun warga 
masyarakat yang menjalani aturan dalam kebijakan tersebut. 

Sikap nggugu karsaning priyangga ‘memaksakan kehendak pribadi’, baik yang 
ada pada para pedagang kaki lima, yang biasanya semaunya sendiri menempati lokasi 
yang tidak pada tempatnya, dan pada pihak pemerintah sendiri yang mementingkan 
tercapainya kebijakan, diluluhkan dalam pertemuan-pertemuan dialog yang nguwongke. 
Tidak ada perbedaan strata sosial antara warga masyarakat dengan pemimpinnya. 
Masyarakat diajak berpikir cerdas untuk mengatasi masalah PKL. Dengan berpindah ke 
lokasi yang tertata, nilai ekonomis akan meningkat secara signifikan tanpa 
mengorbankan harkat dan martabat warga masyarakat sebagai manusia yang beradab. 
Mengacu pada pernyataan Sutrisno (2009: 24) tentang teks pencerdasan kehidupan 
bangsa, pencerdasan semestinya menjadi perjuangan orientasi peradaban kesetaraan 
politis sesama warga, menghindari kekerasan, dan tidak bertindak demi orientasi kuasa 
dan politisasi. 

PKL Monjari tidak digusur dengan rudha peksa, rawe-rawe rantas malang-
malang putung ‘pemaksaan, meratakan dengan kekerasan semua penghalang’. Proses 
komunikasi untuk mengeksekusi kebijakan dilakukan dengan kearifan alon-alon waton 
kelakon. Tindakan pemindahan PKL Monjari pada tahun 2006 bukan sebuah tindakan 
eksekusi sebuah kebijakan penggusuran, tetapi sebuah peristiwa budaya yang 
adiluhung, diboyong menuju ke tempat yang terhormat. Kirab Boyongan adalah prosesi 
barisan yang dilakukan oleh serombongan orang menuju suatu tempat yang baru. Dalam 
konteks budaya Jawa, sesuatu/orang yang dikirab dan diboyong adalah sesuatu/orang 
yang dihormati, berpindah menuju ke tempat yang lebih baik dengan cara yang 
terhormat.  

Sebuah kecerdasan, ide cemerlang seorang pemimpin dalam melaksanakan 
kebijakan pemerintah. Seorang pemimpin mampu memahami kearifan budaya yang 
pasti akan disepakati oleh seluruh warga masyarakat. Sebuah upaya penataan kota yang 
ditujukan untuk mencapai ketertiban dan kenyamanan bersama tentu harus dilakukan 
dengan cara yang tertib dan nyaman. Perpindahan tempat tidak dimaknai sebagai sebuah 
keterpaksaan tetapi sebagai sebuah peningkatan harkat dan martabat manusia yang 
berbudaya. Bagaimana upaya tersebut dapat terlaksana? Alon-alon waton kelakon, 
itulah jawabanya. 

VI.  Kebudayaan dalam Praktek tatanan Kehidupan Global 

Pendekatan Budaya Kirab Boyongan merupakan strategi praktis pranata budaya 
dalam konteks global yang dilakukan untuk memindahkan PKL Monjari. Alon-alon 
waton kelakon ‘perlahan demi kecermatan dan pastikan tercapai’, bukan dengan kebat 
kliwat gancang pincang ‘serba cepat yang mendatangkan korban’ adalah kearifan lokal 
yang berlaku dalam tatanan kehidupan global. Warga masyarakat modern yang telah 
mengenal berbagai jenis ilmu manajemen yang datang dari manca negara, bisa jadi 
tidak mengenal kearifan lokal alon-alon waton kelakon yang tepat guna mengelola 
permasalahan sosial yang seringkali tidak dapat terpecahkan secara manusiawi.  
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Kearifan yang dimaknakan dari proposisi kebudayaan tidak hanya berlaku 
secara lokal, tetapi memiliki nilai-nilai global yang secara universal berlaku pula dalam 
konteks kekinian. Kirab Boyongan merupakan praktik berkebudayaan yang 
dilaksanakan secara alon-alon waton kelakon tidak dapat disangkal bahwa strategi 
tersebut berlaku secara global. Sebuah kebijakan tidak dilakukan untuk menyengsarakan 
rakyat, tetapi untuk ngangkat drajat ‘meningkatkan harkat dan martabat’ warga 
masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan sosial dapat berjalan penuh 
kedamaian apabila disertai dengan kebijakan politik yang berakar pada kearifan lokal. 
Nguwongke ‘memanusiawikan’, demikianlah proposisi kearifan yang menjadi roh 
kebijakan politik Walikota Surakarta. 

VII.  Kesimpulan  

Kebudayaan mengajarkan kepemimpinan yang arif, kesadaran kepada siapa pun 
yang memperoleh peran sebagai pemimpin untuk manjing ajur-ajer ‘lebur menyatu’ 
bersama dengan warganya. Seluruh warga masyarakat dipandang sebagai insan-insan 
yang bermartabat, setara dengan siapa pun yang menjadi pemimpin, bukan dipandang 
dengan sikap sapa sira sapa ingsun ‘siapa kamu siapa saya’, tidak nggugu karsaning 
priyangga ‘memaksakan kehendak pribadi’. Walikota Surakarta, dalam peristiwa Kirab 
Botyongan PKL Monjari, telah  menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang 
multiperan sesuai dengan proporsi di tempat ia berada, ing ngarsa sung tuladha, ing 
madya mangun karsa, tut wuri andayani ‘saat berperan sebagai pemuka (ia) 
memberikan keteladanan, saat berada di tengah-tengah masyarakat (ia) membangkitkan 
semangat, saat berperan sebagai pengikut (ia) memberikan dorongan dan kekuatan’. 

Politik, ekonomi, atau hukum pernah diwacanakan sebagai “panglima”, tetapi, 
setahu penulis ini, kebudayaan tidak pernah terpikir atau bahkan tidak pernah muncul 
pewacanaan tentang kebudayaan sebagai “panglima”. Kirab Boyongan di Surakarta 
menunjukkan bahwa Kebudayaan layak dan mampu dijadikan “Panglima”. 
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