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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia adalah bagian dari suatu ekosistem yang harus diperhatikan eksistensinya. 

Manusia harus menciptakan lingkungan budayanya menjadi enak dan nyaman. Orang 

yang dapat menjaga keadaan lingkungan tersebut, dalam tradisi spiritual Jawa sering 

dinamakan mampu berbuat hamemayu hayuning bawana (Suwardi Endraswara, 

2003:134). Tidak hanya manusia Jawa saja tetapi banyak falsafah yang samapun dimiliki 

berbagai macam suku di Indonesia.  

Indonesia merupakan salah satu Negara di Dunia yang memiliki berbagai suku 

bangsa, yang menyebabkan Indonesia menjadi Negara yang multikultur. Masyarakat 

yang ada di Indonesia tidak asing lagi dengan kata kebudayaan karena semua masyarakat 

di Indonesia memiliki kebudayaan. Masing-masing daerah mempunyai kebudayaan yang 

berbeda karena suatu kebudayaan diperoleh melalui proses yang dilakukan individu-

individu sebagai hasil dari interaksi antar individu, individu dengan kelompok, maupun 

kelompok dengan kelompok sehingga kebudayaan ini bersifat sama atau dimiliki 

bersama.  

Kebudayaan mengatur hidup kita setiap saat. Mulai dari kita lahir sampai kita mati, 

disadari atau tidak, ada tekanan terus menerus pada diri kita untuk mengikuti tipe-tipe 

kelakuan tertentu yang telah diciptakan orang lain untuk kita. Kebudayaan juga 

merupakan perangkat teknik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi 

dan dengan orang lain (Parsudi Suparlan, 1984: 83-84).  Kebudayaan itu merupakan 

warisan dari leluhur sehingga historis masing-masing daerah berbeda satu sama lainnya.  

Terkadang makna kebudayaan diartikan sangat sempit karena mereka hanya 

mengetahui bahwa kebudayaan itu hanya sebatas kesenian dalam bentuk tarian ataupun 



benda-benda seni hasil kerajinan masyarakat. Melihat dari pengertian kebudayaan sendiri 

adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam  kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009: 

144). Hal tersebut berarti bahwa seluruh tindakan manusia dari jaman dahulu hingga 

sekarang, baik yang nyata maupun tidak nyata adalah wujud dari kebudayaan.  

Kebudayaan yang sangat beragam, berbeda satu dengan yang lain membuat suatu 

daerah memiliki identitas budaya sendiri. Identitas budaya itu termasuk dalam kearifan 

lokal yang ada di daerah-daerah masing-masing. Kearifan lokal merupakan warisan 

budaya yang harus dipelihara dan dikembangkan sehingga tercipta budaya yang lebih 

baik tanpa meninggalkan budaya dahulu.  Kearifan lokal tersebut juga memuat tradisi-

tradisi yang dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat. Tradisi itu merupakan 

warisan dari leluhur yang diturunkan secara turun menurun kepada generasinya yang di 

dalamnya terkandung nilai-nilai yang dianggap baik sehingga masyarakat dapat 

menjalankan dan melestarikan kebudayaan tersebut.  

Salah satu kebudayaan yang masih kental dengan kearifan lokalnya yaitu 

kebudayaan Jawa, karena masih menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya. Dalam 

kosmologi Jawa ada anggapan bahwa manusia mempunyai hubungan yang tidak 

terpisahkan dengan alam semesta atau adikodrati yang dimanifestasikan ke dalam Tuhan 

Yang Maha Esa atau Hyang Akarya Jagad, Hyang Dumadi, Hyang Wisesa dan 

sebagainya. Di sini kedudukan manusia adalah sebagai bagian dari alam semesta, Tuhan 

Yang Maha Esa. Manusia adalah jagad cilik (mikro kosmos) dan Tuhan adalah jagad 

gedhe (makro kosmos) dan segala manifestasinya.  

Jagad cilik dengan jagad gedhe harus selalu berada dalam hubungan yang 

harmonis, selaras, seimbang. Keharmonisan hubungan jagad cilik dengan jagad gedhe 

harus dijaga agar tidak terganggu. Bila hubungan antara jagad cilik dengan jagad gedhe 



tidak harmonis dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan yang mengganggu 

keterangan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan hidup manusia dan masyarakat, 

bahkan akan timbul malapetaka alam semesta. Karena itulah manusia perlu menjaga 

kelestarian hubungan yang seimbang antara manusia sebagai jagad cilik (mikrokosmo) 

dengan alam semesta atau alam kodrati sebagai jagad gedhe (makrokosmos). Upaya 

manusia untuk menjaga kelestarian hubungan yang harmonis, seimbang dengan jagad 

gedhe itu adalah melalui upacara ritual, upacara adat atau upacara tradisional atau 

dengan cara ”laku” yang lain seperti tirakat, prihatin, dan tapa (Hartono dkk, 2003: 1). 

Kosmologi Jawa menafsirkan fungsi dari keduanya bermakna bagi kehidupan 

manusia dalam konteks upaya menjaga hubungan dengan alam semesta atau jagad gedhe. 

Fungsi selanjutnya adalah menjalin hubungan dengan Tuhan sehingga menyadarkan 

manusia berkehidupan rukun dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari.  

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar penduduknya terutama yang tinggal di 

pedesaan, hampir dipastikan masih banyak yang melakukan tradisi yang berkenaan 

dengan kepercayaan dan tata cara kehidupan masing-masing desa. Sarana pencapaian 

dari sumber material untuk mencapai obsesi pengabdian diri yang bisa diakses melalui 

kebayakan orang Jawa, namun semua itu pencapaiannya tetap menggunakan logika dari 

obsesinya, tetap saja, melalui “tradisi”, sangat mirip. Bahkan, sebagian dari daya tarik 

gagasan-gagasan seperti “nilai-nilai tradisional bersama”, atau lebih baik lagi, “warisan 

budaya” itu terletak pada dihapuskannya secara implisit isu-isu kelas, kekuasaan, isu 

penguasa, terhadap yang dikuasai (Hartono Hadikusumo dalam John Pemberton, 1994: 

15).  

Masing-masing tradisi memiliki makna dan simbol yang berbeda. Meskipun 

demikian kesemuanya menggambarkan kearifan lokal dari masyarakat yang memiliki 

nilai tinggi. Salah satu daerah yang masih melestarikan kearifan lokal adalah Daerah 



Istimewa Yogyakarta. Tradisi-tradisi yang ada diadakan setiap setahun sekali. Tradisi 

tersebut sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar karena mereka sangat 

menghormati setiap tradisi yang ada di daerah masing-masing.  

Tradisi Suran di Dusun Modinan yang masyarakat sekitar masih melestarikan 

kebudayaan sebagai warisan nenek moyang. Tradisi tersebut diadakan setiap tanggal 7 

Muharram (Sura) malam tangal 8 Muharram (Sura) sehingga antusias masyarakat sangat 

tinggi. Dapat dilihat ketika upacara tradisi Suran diselenggarakan terdapat sesaji yang di 

dalamnya terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna sehingga hanya orang-orang 

yang terjun langsung menangani acara tersebut (Lurah, Sesepuh, Juru kunci, dan orang 

kepercayaan dari keturunan Mbah Demang)  yang dapat memahami hal tersebut.  

Tradisi Suran Mbah Demang ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten 

Sleman. Sudah 7 kali Dinas mengadakan Kirab Budaya yang didalamnya berisikan 

rombongan pembawa gunungan, Kendhi Ijo, rombongan jathilan, hadroh, prajurit-

prajurit dan sebagainya. Dipertengahan acara gunungan dan Kendhi Ijo tersebut 

diperebutkan, mereka percaya bahwa bila mendapatkannnya akan mendapat berkah. 

Tetapi terkadang dalam acara kirab budaya tersebut orang-orang saling desak-desakan, 

anarkis dan ada juga yang sampai terjatuh untuk mengambil gunungan.  

Partisipasi juga terwujud dalam Suran Mbah Demang ini yaitu adanya keterlibatan 

warga Desa Banyuraden dalam kirab budaya, keturunan Mbah Demang yang menjadi 

panutan dalam acara tersebut, dan masyarakat yang datang untuk mengambil air dan 

gunungan Kendhi Ijo. Semua itu tidak lepas dari kekompakan dan kerjasama warga Desa 

Banyuraden untuk menunjang terselenggaranya tradisi Suran Mbah Demang tersebut.  

Guna mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam melestarikan kearifan 

lokal Suran tersebut maka dilakukan serangkaian penelitian, yang diharapkan dapat 

memberikan wawasan kepada generasi muda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 



meneliti tentang partisipasi masyarakat pada pelestarian tradisi Suran Mbah Demang 

sebagai kearifan lokal di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Adanya perubahan pada tradisi Suran Mbah Demang sebagai kearifan lokal di Dusun 

Modinan, Desa Banyuraden.   

2. Banyaknya simbol dan makna pada sesaji yang tidak semua masyarakat yang datang 

diacara tersebut mengetahui.  

3. Terjadinya keributan pada saat puncak prosesi acara kirab budaya untuk 

memperebutkan gunungan dan Kendhi Ijo.  

C. Batasan Masalah  

Berdasakan identifikasi masalah melalui beberapa uraian diatas, maka dalam ini 

permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk 

memfokuskan perhatian pada penelitian agar diperoleh masalah dibatasi pada 

”Partisipasi Masyarakat pada Pelestarian Tradisi Suran Mbah Demang sebagai Kearifan 

Lokal di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman”. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah diatas, maka dapat diajukan satu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi tradisi Suran Mbah Demang?  

2. Bagaimana kearifan lokal dalam tradisi Suran Mbah Demang? 

3. Bagaimana partisipasi masyarakat pada prosesi tradisi Suran Mbah Demang? 

 

 



E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi Suran Mbah Demang. 

2. Untuk mengetahui kearifan lokal dalam tradisi Suran Mbah Demang.  

3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada prosesi tradisi Suran Mbah Demang. 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan menafaat bagi semua pihak. 

Manfaat ini secara umum diklasifikasikan dalam dua manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

menambah referensi atau informasi yang berkaitan dengan tradisi.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian ilmu 

sosiologi dan masyarakat di Dusun Modinan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat 

digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan pengetahuan tentang 

tradisi Suran. 

b. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

menambah wawasan sosiologis tentang Suran Mbah Demang.  

c. Bagi Peneliti  



Memberikan bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

selama dibangku kuliah ke dalam karya nyata. Selain itu juga untuk 

mendapatkan gelar sarjana.  

d. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai pelestarian tradisi Suran Mbah Demang di Dusun Modinan, Desa 

Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. 


