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Sekapur Sirih

Pull syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa yang atas
rahmat dan hidayah Nya akh rnya kam dapat mewujudkan Jurna Peneltian
dan Pengembangan Pemerintah Prov nsi DIY Jurna ni merupakan
penerbitan yang kelma, seh ngga tentunya mas h terdapat berbagai
kekurangan dan lauh dar yang kamj harapkan. Oleh karena iiu saran dan
masukan dar berbagai p hak sangat diharapkan untuk peningkalan Juma in .

Untuk JLrrnal Peneltian dan Pengembangan Volume V, Nonror 6,
Iahrr,2A12ln disalikan 10 (sepu uh) hasil peneltian d bidang pemerintahan
soslal bLrdaya, ekonom dan fisik (sarana prasarana) dengan harapan dapal
rnenambah referensi penelitian dan pengerrbangan di Daerah lstimewa

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
berperan seia dan memberkan sumbangan penrikiran guna tersusunnya
Jurnal Peneitan dan Pengembangan Volume lV, Nomor 6 Tahun 2012 ini.
Harapan kami meaui meda ni dapat terja in inieraks dan tukar nformasi
antar penelti dan praktisi d ingkungan masyarakat i miah dan pemerintahan
daerah guna meningkatkan peran penelilian dan pengenrbangan di
Daerah stimewa Yogyakarta.

Redaksi
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KONSEP HAMEMAYU HAYUNINC BAWANA
SEBACAI UPAYA RECOYERY

BENCANA ALAM GUNUNC MERAPI

DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANC
Oleh :

Dra. Sri Harti widyqstuti, M.hum. (sriharti@unY.oc id)

ABSTRAK
Objek penetitian ini adalah iabaran kansep Memayu Hayuning Bawana

masyarakit Desa Kriniing, Kecamalan Dukun, Kabupaten Magelang.. Tuiuan

penelitian ini adalah nenemukan dan mendeskripsikan kansep Memayu Hayuning
'Bawana 

masyarckat Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang

Pen;litian ini nenggunakan pendekatan kualitalif naturalistik. Pemerolehan
data dilakukan dengan obserr'asi be?artisipasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis induklif Pemeriksaan keabsahan
dala dengan cara tiangulasi sumbet dan metode

lfasil penelitian menuniltkkan jabaran konsep Menayu Hayuning Bawana

masyarakat Desa Kriniing, Kecanatan Dukun, Kabupalen Magelang adalah 1

adaiya pandangan bahwa alam adalah sahabat seiati, 2 konsep pemeliharaan

lingkungan sesuai dengan kearifan lokalnya, 3 konsep pemeliharaan sosial berupa

adZnyi a) konsep goting rayong yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, b)

adaiya kepatuhai yanA kual terhadap sesepuh sebagai figu sent/al sehingg.a

masyarakai mudah diatir, c) kepasrahan diikuti keyakinan lerhadap kebesaran Allah,

d) adanya semangat kerja keras, dan 4 konsep pemeliharaan spiritual

l. PENDAHULUAN tentrarn dan nyaman. Konsep Memayu

1.1 Larar Berakans y#J" |X,::y-*" 
l1'"1,f?:i!!ii::l

lvlasyarakai Jawa mempllnyaj i:ng[ung"n ian masyarakat yang tidak
kearifan lokal yang merupakan lradisi mJmp,_inyai dampa( negatif, karena
hrrun-temurun. Kearifan lokal tersebut konsep 

'lni mengedepanian harmonr
sudah mawulud dalam berbagai bentuk lingkungan. Dewaia ini konsep tersebut
mulai dari wuiud ide filosofi yang ba;vat-ditinqqatkan oleh penquasa dan
melandasi cara bedikir masyarakat masyarakat.-iat itu teqadi k;rena pola
Jawa. Wujud selanjutnya adalah perilaku pola industri dan kemajuan teknologi
atau lindakan yang merupakan penge- ;udah sedemikian menguasai suluruh
iawantahaf dari ide. lde perllaku lini kehiduoan manusia aerutama Llntuk
tersebut meninggalkan jejak-jejak yang masyarakat perkotaan dan plnggiran.
mawujud dalam bentuk artefak sebaga niiOiinya tinyax terjadi kes;lahan
hasil karya manusia- pengelolaan lingkungan yang diakibat-

Salah satu bentuk kearifan lokai kan'human erior, dan iugi kelAal-
Jawa adalah konsep filosoii Memayu seimbangan alarn kerena tingkah
Hayuning Bawana, konsep ini. pada manusialang tidak mempertimbangkan
masa lalu dipakai oleh para raja dan tepentingan ilam hanya mementingkan
penguasa di Jawa untuk memerintah keuniungan.
€kyat sehingga tercipta keadaan aman
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Proses ndustrialisasi ie ah
menjad kekualan pentng yang selan
memperkenalkan suatu poa organisasi
produks yanq baru iuqa memaksa
penyes!aian nlai dan norma dalam
rnasyarakat. Pada saat masuknya pasar
dalam masyarakat petanl yang muai
mempengaruh kuliLrr agraris khususnya
menyangkut tekanan Lde dan praktik
pasar. Sejak lt! maka c ri-c r okal
masyarakai mu a bergeser Konsep
konsep kearfan okal sepert konsep
Memayu Hayuning Barvara sudah t dak
lekat ag dalam masyarakat.

Peirenqahan Oktober 2010
Yogyakaara d anda bencana a am
Cengan melet!snya gunung N4 erap
sehingga terjadi korban harta benda
rnaupun kerusakan sarana prasaran dan
infrastruktur yang sangat beral. Daerah-
daerah yang semLr a t dak d pred ks
menjad daerah yang terkena ahar
ding n rnaupun ava justru menjad
daerah yanc rusak parah ak bat wedhus
gembe dan lahar d ng n'. D antara
kawasan yang rusak akbat bencana
tercbut ada ah Desa Kr nj ng Keca-
matan Dukun Kabupaten I!4age ang
Desa tercebui berjarak 9 km dari puncak
Merap Semua desa tersebut adaah
desa yang sangai asr dengan lahan
pertan an yanq subur seda rnempunya
keh dupan budaya yang sangat kuat.

Desa Krnjng, Kecarnatan DLrkun
Kabupaten lMage ang terd ri alas 10
dus!n ya tu dusun Trono, Pugeran.
Trayen, Gendelan Kepi . Ngag ik.
Semen, Krajan, Tempe dan [4unthuk.
Desa tersebut mempunyai 610 KK Desa
terseb!t menjad rusak parah karena
letusan gunung [4erapi, kerusakan
me iputi lahan pertanian dan pedenakan
sap Sarapa sekaranq ar bersh masih
su it di dapat lalan mas h banyak yang
rLrsak keadaan semakin parah dengan
adanya lahar dinqin Vanq iuqa mengena
desa tersebut. Kond s ps ko og s
masyarakat masih banyak yang depresi.
Sampai saat n kehdupan masyarakal
untuk makan. banyak bergantung
kepada bantuan loqislk yang diderm-

akan rnasvarakat Dpiihnva desa n

sebactai settno peneltan karena pada
masa sebelum terjad bencana Merapi
daerah n merupakan daerah yang
subur baik lahan pertan an maupun
ahan budayanya Kearifan oka sampa
saat ni mash terlaga d daerah itu.
Diharapkan dengan kondsi yang defirj
kran maka dapat diiarlk informas
tentang jabaran konsep Memay!
Hayuntng Bawana yang seslral dengan
kond s rnasyarakat tersebut sehngga
dapat mampu menladi penggerak
recovery terhadap traunra bencana yang
te ah ierjadi.

1.2 Perumusan lvlasalah
Bagaimana deskrips konsep

l,,lemayu Hayuning Bawara dan fungsi
n ai-niai da am jabaran konsep Memayu
Hayun ng Bawana untuk masyarakat
Desa Krinj ng, Kecarnatan Dukun,
Kabupaten tulage ang?

'1.3 Tujuan Penelitian
Peneltian ini bearuj!an untuk

meneTr]ukan dan menlabarkan konsep
Menayu Hayuning Bawara yang sesuar
dengan kond s rnasyarakat di Desa
Krinj ng. Kecamatan Dukun, Kabupaten
Magelang. Pene ian ini juga beftuluan
untuk menemukan nia daam konsep
Llemayu Hayunilg Bawara bagi masya
rakat di Desa Kr nj ng, Kecarnalan
Dukun Kabupaten N4agelang.

1.4 lllanfaat Penelitian
1 Dengan pene iian in d harapkan

dapat menemukan dan firendiskr p-
s kan labaran konsep Merrayu
Hayuning Bawana yang sesuai
dengan kond s masyarakat di Desa
Krinjing, Kecamatan D!kun. Kabu
paten l\4age ang

2 Dari peneltian ni d harapkan mampu
rnenlar ng pendapat masyarakal ter
kait dengan labaran konsep Memayu
Hayuning Bawana dan nrenerapkan
masyarakat di Desa Krinjing,
Kecamatan Dukun Kabupaien
l\4acle ano.

JLR\^I PE\EI,ITIA\ DA\ PI\G[]ILI.\\C.\\ PF\IERI\T,\H DAERAII DI\
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II. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan pene it an in ada ah

kualrtatif natura istik karena objek yang
dangkat merLrpakan oblek denoar atar
beakang alamiah. Dalam penelitian ini
ierjad pencermatan proses dengan
desan peneitan yang bersfat s€men
lara.

2.1 Pemilihan Setting
Setting peneltran dalam dimensl

tempat ada ah Desa Kr nj ng Keca-
matan Dukun, Kabupaten Mageiang
yang terd r dar 10 dusun Darl jumah
dusLrn tersebut d amb I tga. T ga dusun
tersebut adalah dusun Trono, Trayem,
dan Pugeran. Dusun-dusun yang
d pefiimbangkan dapat mewakii setting
masyarakat d dusun-dusun Desa
Kr nling Kecarnatan Dukun. Pertmbanq-
an utama dari tiga setting itu karena
masing-masng dlrsln teretak di lokasi
yang mudah dijangkau dari laan raya
seh ngga memudahkan dalam proses
peneliian. Keterjangkauan ini penUng.
sebab pene it an ni memanfaatkan
penda arnan nforrnasi dan bukan
banyaknya dusun untuk mencar
generalisasi.

sett ng waktu dtentukan dengan
memperhatikan kesempatan penduduk
masyarakat desa untuk me akukan
wawancaTa. Penentuan waktu ditentu,
kan dengan pendekatan persona dan
santa. Setting memperhat kan hetero-
genitas masyarakat dLrsun. Untuk itu
untuk menjaring data diakukan denoan
menjunjung et ka peneiitran. Penelit
melakukan pendekatan dengan perne-
rintahan desa, jajaran dusun. sesepuh
desa tokoh mesyarakat, dan pemuda.

2.2 Teknik Penentuan lnformasi
lnforman kunci yang menjadr

sumber data dtentukan dengan mode
larrngan, selanjutnya informan tambahan
d tentukan secara srowbo// yaitu
dengan mengikut saran nforman kunci
menggelnd ng ke informan berikutnya
sampai dterrukan data jenuh. Adapun
yang dimakslrd data jenLrh adalah ketika

diaklkan pengga an data secara terls
menerus sudah tidak ada informasi banr
lagi.

lnforman tidak dibedakan jenis
kelamin, luga t dak d batasi umur.
dengan kata la n setlruhnya diper
akukan sama. adapun informan yang
ditunluk adalah Kepala Desa, Kadus
Ketua Pern!da, Tokoh l\4asyarakat,
Sesepuh IVasyarakat Adapun anggota
masyarakat yang dijadikan informan
ada ah petani, pedagang, peternak,
yang dinilai masih memeihara sistem
kearfan okal.

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengamb lan data mengg!nakan

konsep Ohud (ceertz, 1983:67) yaitu
dengan cara Nier lksperien. Nier
Eksperian ada ah angkah pengamblan
data dengan cara masuk ke apangan,
maksudnya penelti terjun tangsung ke
pemllk budaya yaitu masyarakat. Uniuk
mengga i data tentang konsep Memayu
Hayuning Bawana drlakukan dengan
parlisipan ovservatlon dan ndeph
inlerview, untuk memperoeh data yang
terpercaya d lakukan pengarnatan
secaTa terus meneTLrs dan wawanca€

2.4 Teknik Analisis Data
Analsis data untuk menggali data

tentang jabaran kansep l\,lemayu
Hayuning Bawana menggunakan cara
ndukt f kerr!dan did skripsrkan secara
etnografi. D skr psi etnoqraf diaklrkan
untuk menamp lkan kanleks ldemayu
Hayuning Bawana dengan pendekatan
emik. yalu gambaran makna budaya
menurut orang-orang yang berada d
budaya tu.

Perraknaan d lakukan secara
komprehensif sehingga dapat d pahami
karcep Memayu Hayuning Bawana
yang dalam istlah Geertz (1973 93)
sebaga model fott dengan Memayu
Hayuning Bawana sebaga model ol
rnasudnya adaiah pengertian Memayu
Hayuning Bawana daam taiaran ideal
denga. 

^.4enayu 
Hayuning Bawana

18 iiP,ti":"):';lir,iN 
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dalam konteks masyarakat Desa
Krinjng, untuk tu penelt melakukan
kontektla sas Atas dasar ha tu
digunakan konsep pemaknaan Honik-
n'rann 1'1963:16 181 yang dlsebut
Ltnderstanding. Pemer ksaan keabsahan
adta untuk mencapa keabsahan data
maka d lakukan pemer ksaan data
melalui tr angu as sumber dan rfetode

III, HASIL DAN PEIV]BAHASAN
3.'1 Diskripsi Lokasi Penelitian
3.1.1 Tempat

Desa Kr nl ng. Kecarnatan
Dukun Kablrpaten l,4age ang Propns
Jawa Tengah berlarak 9 knr dar pLrncak

Gunung l\4erapi. Desa tersebut terdr
atas T 0 Dusun ya 1Lr DLlsLrn Trono,
Dusun Pugeran Dusun Trayen, Dusun
Gende an Dusun Kepi . Dusun Ngag k
Dusun Semen Dusun Krajan Dusun
Tempel, dan Dusun M!nthuk dengan
jurn ah penduduk mencapai6l0 KK.

Semu a desa tersebut adaah
desa yang sangat asr dengan ahan
pertan an yang subur serta mempLrnyai
kehidupan budaya yang sangat kuat
Saat n desa tersebut menga am
kerusakan parah karena etusan Gununq
[{erap. kerL]sakan meiput lahan per-
tan an dan pertenakan.

Sebaqai qambaran lenokap
ientang keadaan tempat d Desa Kr nl ng
akan d uraikan keadaan sa ah satu
d!sun yang djadikan sebagai oblek
pene tan yatu Dusuf Trono. Dusun nr

temasuk sa ah satu dusun yang berada
paling puncak yang mendekati kak
Gunung N4erapl Luas dusun n 7 Ha
dengan kondsi fisik geografs pegung'
anan Dusun n mempunya larak ke
kota kecamatan sejauh 7 km dan 32 km
ke kota Kabupaten l,4agelang

DLrsLrn yang meml k 289
pendudLrk tercebut hanya 2 orang yafg
d kategorlkan termasuk kaya da am
pendalaan parl s patif sedangkan 96%
termasuk miskin. Hal n dapat dlhat
dari strLrkt!r mata pencaharan nrereka
yang mayor tas ada ah petan

Dar qarnbaran dL atas dapat
d s mpu kan bahwa raasyarakat yang
berada di bawah kakl GLln!ng [4erapi
tersebut sangal menggantungkan keh
dupan mereka pada keberhas lan hasi
panen dari pertanian yang dmiik dan
kerja goiong royong sebagal bentuk
kebercamaan da am menye esaikan
semua permasa ahan yang d hadaplnya.

3.2 Jabaran Konsep Memayu
Hayuning Bawana

Memayu Hayuniig Ba$tana
rnerLrpakan sebuah konsep yang raeng
katkan hubungan antara alam sernesta
dengan manusa sebaga makhLuk yang
ada dl a am semesta Ketenkatan
manus a dengan alamnya mer!pakan
h!blrngan sal ng memb!tuhkan dan
sa ing menjaga

l"4engac! pada nt sar buku
Memayu Hayuning Bawoto yang
d tu s oleh Budya Pradlpta yang pernah

luga disarnpa kan di G oba Summ i
(Pertemuan Puncak Dun a) sebagai
agenda for AcIian bagi United Religlons
,risrarve kata Memayu betasa .la|
kata hayu (cantik. jndah atau selamat)
dengan mendapat a\!a an ma menjad
mamayu (rnempercant k mernper ndah
atau men ngkalkan kese arnatan) yang
diucapkan sering ser ng sebaga

Kala Hayuning betasa dat kala
hayu dengan mendapatkan kata gant
kepLrnyaan ring (nya) yang berarti
cantiknya indahnya atau selamatnya
(kese anratannya) terjernahan bebasnya
dati mem ayu hayu ning: mengusahakan
keselamatan kebahag aan dan kesejah-

Kala Bawono berafii dln a
dalam pengert an duna batn liwa atau
rohanl Sedangkan untuk pengei(lan
ahir ah ragawi, atau jasman ahnya
diperg!nakan kata buwono yang berat
duna daam arti fsk Bawono terdir
dar tga macam arti dan makna yatu:
Secara kese uruhan telemahan bebas
dar Memayu Hayuning Bawono
ada ah rnengusahakan (mengupayakanJ

.JI]R\ \I- PE\fLI I I'\\ D1\ PE\(;f\IBA\(JA\ PL]IIiRI\T\H DI\ERI{II DI\
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kese amatan, kebahagiaan, dan
kesejahteraan hidup d duna. Sepl ,rg
pam h, Memayu Hayunig Bawono
(credo) Sept ing pam h rame ing
gawe, Sastro Cetho Harjendrc
Hayuning.

Pergeftar Memayu Hayuning
Bawana ir menegaskan bahwa
segenap t!buh manlsia di daam jwa
dan tubuh jasrnan nya sal ng ber,
hubungan dan beftaitan secara
sembang dengan energ alam semesta
yang membawa energ hawa dengan
nafs! yang ada d jwa, yanq keduanya
t dak b sa d p sahkan di mana manus a
h d!p, bermata pencaharian, dan
kemud an mat Semua tu sangat
berhubungan erat dengan a amnya
Tempai manus a secara angsung
nrauPun t dak langsLrng memenuhi
kebutuhan hidupnya, mengamb I

rnanfaatnya untuk mempertahankan
daur h dupnya

Beg i! luga fenonrena yang ada
d Desa Kr nling Kecamatan Dukun,
Kabupaten l"4agelang, Provinsi Jawa
Tengah Konsep Memayu Hayuning
Bawara TnLrnc! pada saat pasca
bencana erups Gunung l\4erapi pada
tahun 2010 yang au sebaga sarana
recovery bagi masyarakat desa
setempat. Hal itu akan djabarkan pada
bag an selanjutnya

3.3 Konsep Memayu Hayuning
Bawana masyarakat Desa
Krinjing, Kecamatan Dukun,
Kabupaten l\,lagelang.

3.3.1 Memayu Hayuning Bawana
Desa Krinjing, Kecamatan
Dukun, Kabupaten lllagelang.

GunLrng L4erap sebagai sebuah
gunung yang aktf d d!nia mempunya
karakter yang khas dan sewaktu-wakiu
bsa meetus dengan berbaga akbat
berupa kerusakan lnqkunoan, harta
benda, maupLrn kematian bagt masya
rakatnya. D satu sisi Gununq lvlerap
merupakan surnber nafkah dan berkah
bag nrasyarakat di sekitar ereng

Gunung N4erap . Penduduk banyak
bergantung terhadap kondisi tanah,
keadaan a am seh ngga beraklbat pada
suburnya berbagai tanaman yang
rnereka tanarn sebaga sumber
penghas lan mereka sebagai petani
Untuk tu penduduk yang tinggal d
ereng GunLrng N/lerap terutama Desa
Krnling memandang inqkunoan tempai
tlngga nya d lereng Gunung ft,lerap
sebaga ternpat yang nyaman hanya
belarak 9 km dar p!ncak GunLrng
Llerap Para petan rnengganggap
ketika Gunung L4erap meletLrs disebLrt
sebaga sedang marah" dan ket ka
rnengeluarkan suara karena proses
akan kelLrarnya magma dar da am perut
bum d sebut sebagai "batLrk-batuk

3.3.1.1 Alam adalah Sahabat Sejati
Alam daiam ha in cun!ng

Merap t dak per u d takut karena
merupakan tempat tingga yang sudah
dihun selak nenek rnoyang yang tngga
di Desa Krinjng Apab a GLrnung N,4erap
da am kond s aktviias vLr kan k yang
tingg maka danggap cunung Merap
sedang me akukan pembers han d I
maupun Sedang rnarah Ha itu
dungkapkan oleh Bapak Krd, salah
seorang informan kunc yang tinggal d
daerah n. Oeh karena itu. ngkungan
yang rner!pakan ahan keh dupannya
peru d tata agar dapat menad slmber
penghas lan dan pendapatan bagi
masyarakat desa yang ada di sektar
Gunung N,4erap

Pendapat bahwa aam adaah
sahabai mengandung konsep penlagaan
yang kuat terhadap ingkungan N4anusia
tidak akan meawan alam atau yafg
lebih jauh ag mengeksploitas
lngkungan karena d anggap bahwa
lngkungan a am terutama Gunung
l\4erapi merupakan bagian dar
keh dupannya yang harus dilaga

3.3.1.2 Konsep Pemeliharaan
Lingkungan
Dari observasi part s pasi yang

diakukan. rnasyarakat Desa Krini nq
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tampak sangat memperhatikan keadaan
ahan. tanarnan, ternak. rLrmah SoSa
dan sp ritua nya Peme iharaan tanaman
n-re Put Pengamatan secara terus-
menerlrs terhadap kecenderungan
kecocokan tanaman dengan tanah. baik
rne alui upaya nrodern maupun
berdasarkan kearfan lokal yang teah
d m lk secara turL.rn temL]run d daerah
tercebut Dar setting tempat tampak
bahwa tanaman yang dtanari unluk
sumber pendapatan dan rnakanan
penduduk adaah sayur sayuran raisa-
nya buncs worte lagung, cabe. ko,
sawl oncang, seedr adas, brokoi dan
buah buahan sepefi semangka dan
me on Tanaman tanaman lersebut
ditanam da am ska a besar Vano sudah
dibuat s stem pemasarannya o eh
penduduk Peme iharaan tanaraan
secara modern juga d lakLrkan di w layah
desa n seperti pemanfaatan pupuk urea
dan penyenrprotan hama.

Dalam hal bercocok ianam
penduduk di Desa Krifling rnas h
memanfaatkan kearfan loka yang ada
sepert : 1) mereka t dak menanam
kacang panlang karena udara terla !
dngln; 2) Bawang merah dan bawang
put h juga t dak dLtanarn karena
ketidakcukupan airi dan 3) strow berry
tidak d lanam karena kondlsl tafah
terau panas dan tidak cocok !nt!k
d tanarn tanarnan tersebut

Berdasarkan wawancara yang
diak!kan terhadap informan dapat
didiskrips kan bahwa masyarakat secara
arif menanam sayuran didasarkan atas
kebutuhan dan fungs Ada lenis-lenls
tanaman yang ditanam skaa kecl dan
hanya d gunakan untuk rnemenuh
kebLrtuhan keuarga untuk itu masya'
rakat melakukan penanaman dengan
s stem tumpang sarl

Jenis lernak d Desa Krnjng
ada ah ayarn, sap kerba!, dan t k
!ntuk mendukung keberlangsungan
kebltuhan ekonom pelan . Ha ni
ddasarkan pada hasl obseryas yang
te ah diakukan dalam pene itian inl
Pada waktu cadangan lang petani

rnenPS, rnaka teur ayam dan tk akan
d iual untuk memen!h kebutuhannya.
l"4asyarakat menganggap bahwa !ntuk
memenuh kebut!han makan rnaka
b natanq peiharaan tersebut ter!tama
te ur ayam dan tik menlad produks lauk
pauk bag kebltuhan nrereka sehar-
har Sernentara unlLrk sapi dan kerbau
akan djual apabia terdapat kebut!han
yang eblh besar. Hewan ternak sep-ort
ayam dan lt k dibaratkan sepert
'labungan sementara sapi dan kerbau
d baratkan seperti "deposito .

Dari observas yang te ah
d lakukan, tampak bahwa Peme jharaan

rlrnah di desa Kr nl ng dapat di
golongkan sebagai rurnah yang
memenuh standart layak h!ni, bahkan
dapat dkatakan sebaga hunan yang
nyaman larak antara rumah yang satu
dengan yang an sangai deal sauran
a r d bangun dengan sjstem yang baik
dan bersifat permanen. jalan desa s!dah
diakLrkan pengerasan ha aman dan fs k
rumah tarnpak rap dan bersh dengan
komposs warna yang pas sehingga
menjad hLrnian ya ng nyarnan.

3.3.1.3 Pemeliharaan sosial
Masyarakat Desa Kr nl ng mas h

ffrelaksanakan upacara daur hidup dan
keg atan yang bers fat kebersaraaan
untuk rnernpertahankan keeratan sosia
dan hubungan rnasyarakat. Sepeft
!pacara pengantin, ruwahan, nyadran,
qotong royoncr pernbanqunan rLrraah dan
ja an. Serauanya menunlukkan n lai
komunal yang sangat kenta

3.3.1.3.1 Konsep Gotong Royong
Berdasarkan observas part s -

pas yang d akukan, kondls sosial
masyarakat D!sun Trono Puqeran
Gendean, dan Trayen tampak adanya
kerukunan yang sangal kuat pada
hLrbungan antar pendLrduk dengan tidak
rnemandang status sosial rnaupun Lrs a.
Bentuk keoiatan ootono royono tu
tampak pada keLratan pembLratan
rumah, sambala, upacara tradsi daur
h dup. dan permlraan penanarnan
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tanaman pefianian Sambatan pada
pembuatan rumah diakukan oleh sern!a
penduduk dusun tercebut dari berbagai
us a bag kepa a ke uarga yang sedang
berraaks!d membangun atau mem
perba ki rumah. Hal iersebut disam
paikan o eh rnforman kunci bahwa
lepa a ke uarga cukup menyediakan
bahan pokok bangunan, se anjutnya
penduduk akan menladwal keirkut
sertaannya dalam mernbantu mern-
bangun ata! rnerenovasi sesua dengan
waktu dan kemamp!annya. Sebaga
conioh, seorang penduduk akan
menjadwalkan drinya untuk kut serta
dalam keg atan gotong-royong dan
menempatkan d r sebagai tukang atau
sebagai /ader. Disamping itLr pendud!k
juga membantu mencarikan bahan
bangunan berupa batu. pasir, bal! bata,
dan bahan bangunan yano ain serta
bantuan rnakanan bag penduduk yang
tidak mampu Anak-anak juga kut
membantu da am gotong royong
tersebut dengan cara membanlu
rnencari batu atau mengangkat bahan
bangunan dari okasi pengamblan ke
rumah yang akan dbangLrn sepLrlang
dar seko ah. Penr i k rumah t dak
menge uarkan untuk upah bag
penduduk yang ikut nrembantu.

Konsep sambatan sebagai
konsep ntj dari gotong royong nrenlad
penggerak ber angsungnya keh dupan
sosa yang rLrkun, saling menghorrnat
dan sa ng membantu. Hal n disam
paikan o eh inforrnan bahwa dusun
mereka sangat aman dan tdak pernah
terjad pertikaian antar penduduk.

3.3.'l.3.2 Kepatuhan Terhadap
Sesepuh

Penduduk Dusun Trono
merupakan penduduk yang mempunya
kondlsl sosial yang sangat stab
Sebagian besar pend!duk memiih untuk
tetap ilngga di dusunnya da anr mencari
nafkah meskpun ada beberapa orang
yang merantau. Keberadaan tokoh
sentral sangat rnernbantu pemerintah
dalam perbarkan ekonomi dan sosial

pendud!k. N4ereka patuh terhadap
sstern dan norma yang dibawa oeh
tokoh tersebut. Dalam masyarakat
sosial, kedudukan lokoh tu menjad
pengawas norma sos a Da arn
masyarakat trad s onal, pengawas sosia
berupa budaya, tradsi. dan peraturan
perner ntah namun pada masyarakat
Dusun Trono. d samping budaya, tradis ,

dan peraturan pemerintah ada ah
keberadaan tokoh masyarakat t!
send r.

Penduduk desa n rnas h
digerakkan oleh sjstem yang difgurkan
o eh tokoh dan sesepuh masyarakat. Ha
itu d sebabkan karena i ngkat pend d kan
rnasyarakat mas h rendah, sementara
kesen an dan pertunjukan yang
nrengundang masa jarang d akukan
Hburan berasa dari TV radio, dan
meda elektron k annya sedangkan
kegtatan penruda berturnpu pada
kegiatan olah raga (berdasarkan setting
pene iian)

Kepasrahan Diikuti Keya-
kinan akan Kebesaran
A ah

Sa ah satu kekuatan pendLrduk
untuk mampu bertahan daam meng-
hadap I ngkungan alarn yang sangat
keras ada ah adanya kepasrahan h dup.
DaT wawancara raenda am yang dia-
kukan maka sikap pasrah tersebut
tampak pada kejadian ketika erupsi
tangal 6 oktober 2010. ['lereka meng k!ti
petunjuk dar eluhur yang menyatakan
bahwa ket ka teladi etusan clan kond si
alam yang bLrruk Udak diperbolehkan
untuk bederiak dan pasrah pada
keadaan mas ng-masing.

Kepasrahan penduduk drkut
oeh keyakinan bahwa manusia har!s
dapat memahar. cri khas lngkungan
tempat tngganya dan rTtencaT sous
ketika terjad permasalahan lngkungan.
lMisa nya, ingkungan Gununq N4erap
mer!pakan tempat t nggal pendLrduk
yang sejak awal sudah disadar
mempunyai karakter st k yang kadang
membahayakan, o eh karena itu
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manus a harus memaham bahwa
Gun!ng I\4erap nrempunyai siklus
tedentu Ada saat Gununq [,/]erap da anr
kondlsl harn l dan melah rkan .

Dengan adanya fenomena tLr pendudLtk
akan selalu mencermat kondisi
sekalgls berdoa pada Yang N4aha
Kuasa.

N,4asyarakat percaya denoan
kepasrahan akan muncul kernudahan
pada masa yang akan datang. Hal itu
dungkapkan oleh saiah satu iniormas
kunci Bapak Darto yan.cJ T|enqanooap
bahwa mus bah l",lerapi adalah azab dar
Yang [,4aha Kuasa bagi warga. Apabia
masyarakat rnener ma dengan kepa-
srahan yang tuus maka Yang [4aha
Kuasa past akan memberkan berkah
yang me impah pu a.

3.3.1.3.4 Semangat dan Kerja Keras
Berdasarkan sett ng pene it an

sebagian besar penduduk bermata
pencaharian sebagai petani Namun
demikian, untuk rnemenuh kebutuhan
h dupnya dan mendapatkan pendapatan
yang ebih bak banyak penduduk yang
bekerla samblan sete ah raelak!kan
pekerlaan sebaga petan . Peker aan
yang d akukan adaah mencar "enlor-
erlor'dan batLr yang akan dlsetorkan
kepada penoepu dan mereka akan
r.endapatkan upah Adapun upah 1

keranjang besar erlor yang d anrb I dari
Sungai Seaowo dengan rnedan yang
sangat berai dan harus djkumpulkan
pada pengepu hanya sebesar Rp
6.000 00 Da arn satu har raia rata
mereka mendapatkan upah Rp
18.000.00.

3.3.1.4 Pemeliharaan Spiritual
Berdasarkan sett ng re ig

pendud!k didapatkan data bahwa
mayoritas penduduk beragarna ls am.
HaL itLr didLrkung oleh bangLrnan masjid
yang tersebar d seuruh dusLrn di desa
Krinjng yang berlumah kurang ebh 8
bangunan masj d Sesuai dengan
agarna Yang ada maka masyarakat d

desa n rne akukan pemelharaan

sp ritua yang d lakukan dengan kegiatan
pengajian setap 35 harl seka dengan
rneng!ndang ustadz dar luar daerah.

Di samp ng pengajan yang
diakukan masyarakat dengan se-
mangat kebersamaan yang t ngg
me akukan rtua yang berhubungan
dengan kearifan oka nya sepet
me akukan upacara-upacara trad s
wit/,tit, nyadran, ruwahan. sesaji bucalan,
mengg!nakan perlencrkapan sesai pada
upacara kemat an kemLtd an d lak!-
kannya upacara nginm danga pada
setiap ma arn .i!mat.

Peme iharaan spir tLral rnelal!
Lrpacara-upacara tersebut dapat d -
makna sebagar upaya rnanusa unt!k
menjaga harmoni agar alam dan
seisinya tdak terganggLr atau sering
d sebut sebaga Memayu Hayunilg
Eawara Masyarakat melakukan sesal',
bucala, sesungguhnya merupakan
ambang perrnohonan jin dar masya
rakat yang sedafg mempunya halat
agar Penghuni alam bak yang tampak
dan tdak iampak rnendlklng dan tdak
nrengganggu jalannya upacara.

Ha yang nrenonjo d masya-
rakat Dusun Krnjing waaupun masya-
rakat mempunya spir tua itas dan
kearfan loka yang tingg nam!n
rnasyarakat mempUnya kese mbangan
pem kiran realstjs. Sebagai contoh
ket ka mengatasi masalah penyakit,
masyarakat akan perg ke tenaga nred S,

dan anak-anak dibawa ke posyandu
secaTa Tutn Hal tu menandakan bahwa
modern sasi yang telad berja an
sembanqt dengan kearfan okal dan
pandangan h dup masyarakatnya.

Terdapat tokoh Kya Petruk yang
kemungk nan besar ada ah e!huryang
d percaya o eh ntasyarakat menlad
penjaga keamanan rnasyarakal desa
dari bahaya Gunung l\4erapi. Tokoh
tercebut d percaya oleh masyarakat
akan membantu ketika terjad bencana
Tokoh tersebut akan rnenyamparkan
tanda tanda bencana a ari melalLri
nTnrpi kepada masyarakat akan terjad
sesuatu terhadap GunLrng N4erap. N4tos
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n menladi penjaga spirtLral yang sangat
kuat terhadap masyarakat seh ngga
rnasyarakat akan tetap tenang ketika
terjad bencana Gunung l,4erap pada
tahun 2010. O eh karena tu. mitos akan
rnampu menjad pengendal sosial bag

N4 tos raasyarakat tersebut di-
padu dengan pernahaman yang mereka
dapatkan dar petugas pemerintah
bahwa disamp ng pengawas sp ritua
terdapat penjaga yang bersifat teknolog
seperti se smograf, kamera pemaniau,
dan alal-alat untuk rrengukur magma,
ava, dan ahar yang turun Disampng
tu meraka juga percaya sik us tahunan
terkait dengan keberadaan N,4erap

sebaga gu nu ng teraktf.

IV. KESIIi|PULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan has penelit an
d s mpulkan bahwa jabaran konsep
Mamemayu Hayuning Bawana yang
te ah d imp ementasikan masyarakat
dapat didiskr psikan sebagai ber kut:

4.'1.1 Alam sebagai Sahabat Sejati
Alam da arn hal ni Gunung

N4erapi tidak per u d takut karena
merupakan ternpat tnggal yang sudah
d h!ni sejak nenek nToyang yang tinggal
d Desa Krinj ng. Pandangan ini
nrengandung konsep penjagaan yang
k!at terhadap lingkungan Manusia t dak
akan me awan alam atalr yang ebih jauh
lag mengeksp oitas ngkungan karena
d anggap bahwa lngkungan alam
terutama Gunung I\4erapi merupakan
bagan dari kehd!pannya yang harus
d jaga.

4.1.2 Pemeliharaan Lingkungan
Peme iharaan I ngkungan dalam

konsep n te ah di mp ementasikan o eh
warga masyarakat d Desa Kr njng
da am hal bercocok tanam dan
berternak Uasyarakat di Desa Krinjng
rrasih menggunakan konsep kearifan
okal yanq mereka miik dalam

nrelakukan keg atan pertan an dan
peternakan

4.1.3 Pemeliharaan Sosial
4.1.3.1 Konsep cotong Royong

Konsep sambatan menjadi
konsep nti dari gotong royong menjad
penggerak berangsungnya kehidupan
sosial yang rukun saing menghorrnati,
dan sa ng mernbantu.

4.1.3.2 Kepatuhan Terhadap Sesepuh
Kepatuhan masyarakat terhadap

tokoh tersebut didasar oeh semangat
agar tdak teljadi perse isihan di keak
kemudian har Penduduk Desa Krnling
masih digerakkan o eh s stern yang
difgurkan oleh tokoh dan sesepuh
masyarakat setempat.

4.1.3.3 Kepasrahan
l,/asyarakat percaya dengan

kepasrahan akan rnLrncu kerfLtdahan
pada masa yang akan datang Warga
masyarakat Desa Kr nj ng masih
berpegang pada pandangan bahwa
apab la masyarakat TneneT ma sualu
mus bah dengan kepasrahan yang tu us,
maka Yang [4aha Kuasa past akan
member kan berkah yang me impah
p!la

4.1.3.4 Kerja Keras
Untuk menrenuhi kebutuhan

sehai har. warga masyarakat Desa
Kr nj ng masih mau bekerla keras
dengan rnencar pekerjaan samb an
tanpa memperhtungkan hasl yang akan
d dapatkan dengan rnernanfaatkan
bahan yang sudah tersed a di
lngkungan tempat mereka t ngga .

4.1.3.4.1 Pemeliharaan Spiritual
Dengan semangat kebersamaan

yang tingg warga rnasyarakat d Desa
Krnlng rnas h melaksanakan rtua yang
berhubungan dengan kearifan loka nya
sepert me akukan upacara-!pacara
trads rv/Ml nyadran, ruwahan, sesaji
bucalar, menggunakan per engkapan
sesaj pada Lrpacara kematian,
kemudlan dilakukannya upacaa ngirim
dorga pada setiap malarn Jumat
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Perne lharaan spiritua melalul
upacara-upacara tercebut dapat di-
rnakna sebaga upaya manusia !nt!k
Tnen aqa hanTton agat a arn dan
seisinya tdak terganggu atau serng
d sebut sebaga l\lemayLl Hayuning
Bawana.

Makna dar fenornena masya-
rakat tersebul mempLrnyai pengei(ian
bahwa terdapat pandangan hdup yang
uhur dan marnpu menggerakkan
keh dupan masyarakatnya menlad
mapan walaupun secara ekonom bukan
merupakan masyarakat ekonorn mene
ngah keatas dan berpenddkan tnggi,
pandangan tersebut berpusat pada
pandargan Memayu Hayuning Bawana.
Skap in luga merupakan saah satu
bentuk recovery masyarakat pasca
bencana di desa tersebut.

4.2 Saran
Karcep Memayu Hayuning

Bawana sebagai konsep kearlfan lokal
Jawa terbukt mempunyai peranan yang
amat pent ng bag ketahanan h duP
rnasyarakat. O eh karena itu. maka
konsep ini hendaknya dapat dimpe-
mentas kan pada konsep pemerlntahan
d semua tingkatan
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NO JUDUL PENELITIAN TAHUN
SUM BER

DANA
1 2011N LA -NILA I,4ORAL ANTARA BUDI

PEKERT JAWA DAN KONFUSIAN SI\4E

C NA MELALUI PERBANDINGAN
PERIJMPAMAAN SEBAGA

KERJASA]VA

LANGKAH PENTING DALAM
I\4EN NGKATKAN HUBUNGAN ANTAR
ETNIS

2 KONSEP IVIE]\4AYU HAYUN NG BAWANA
SEBAGA UPAYA RECOVERY
N4ASYARAKAT GUNUNG N,lERAP] PASCA
BENCANA AI A]\I

2A1A UNY

3 PEN4ETAAN KESENIAN TRADIS ONAL
DAN TRADISI LISAN PADA MASYARAKAT
GEOKULTURAL S TUS RATU BOKO
KECAMATAN PRAN'IBANAN DIY

2010 STRANAS

4 N4ETODE BASEJAI\4 UNTUK
PEI.4BELAJARAN BAHASA.]AWA D

SEKOLAH I,4ENENGAH ATAS DIY

2009 BAPPEDA

KONSEP KEPEMIMP]NAN DALAM CER TA
WAYANG

2409 LEMLIT UNY

6 DAMPAK SERTIF KASI GURU PADA
KINER.JA GIJRI] D DIY

2408 BAPPEDA
PROV]NSI
DY
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