REKAMAN PROSES
Jagongan Virtual Dasawarsa Erupsi Merapi 2010
“Kondisi Sumberdaya Merapi”

Selasa, 3 November 2020
Melalui Platform Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=gETCgTTnAiw)

Jagongan virtual dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 11.02 WIB.
Kegiatan ini diawali dengan pemutaran video dokumenter erupsi merapi tahun 2010.

PEMBUKAAN

Triatmojo - Moderator
Acara dibuka dengan salam dan sedikit pengantar tentang kondisi warga sekitar merapi.

Seperti halnya kopi, gunung merapi juga memesona, kopi hitam merapi sangat dicari,
sebuah ilustrasi mengapa gunung merapi dicari banyak orang, karena sumber daya
merapi sangat banyak dan didepan mata dan sangat bernilai. Sebuah penelitian doktoral,
setiap tahun sumber mineral gunung merapi ada sekitar 87 miliar yang dimanfaatkan oleh
penduduk sekitar dan yang paling besar adalah aktifitas rumput “mugud” yang
menghasilkan sebesar 36,7 miliar, satu hari satu keluarga minimal 2 kali melakukan
aktifitas mugud, ini hasil penelitian kepada warga di kawasan taman nasional. Kemudian,
hasil pasir ada 27 miliar ini belum termasuk yang bagian bawah. Kemudian air, 17.7 miliar.
Ada 43 titik mata air di atas dan yang terbesar ada di umbul lanang/umbul wadon yang
biasa disebut umbul temanten yang ada di Cangkringan, Selanjutnya kayu bakar atau
rencek sebesar 3,1 miliar, kemudian ada wisata sebesar 1,4 miliar (ini masih wisata yang
ada di atas) belum lagi yang di atas. Secara ilmiah berdasarkan riset jika ditotal ada sekitar
87,9 miliar per tahun. Sumberdaya ini dimanfaatkan oleh warga di 30 desa yang
menempel dekat dengan puncak merapi.
Gunung merapi seperti halnya kehidupan, kadang mengalir kadang berhenti. Diatas kita
sebutkan berkah, namun ada juga suatu ketika merapi disebut bencana meskipun jika kita
pikirkan lebih dalam lagi bahwa dibalik bencana juga ada berkahnya. Kita akan ngobrol
sebetulnya bagaimana bencana bisa menjadi berkah dan bagaimana pembelajaranpembelajaran dalam menyikapi untuk mentransformasi bencana menjadi berkah, hal ini
yang akan kita diskusikan selama kurang lebih dua jam kedepan.
SELINGAN FILM PENDEK

Selingan film pendek tentang warga sekitar merapi.
Suyamti – Huntap Karangkendal

Merentalkan motor trail pasca tahun 2010. Wisatawan mulai sepi sejak awal maret, bahkan
hamper menurun 100%. Sampai tanggal 1 juni wisata baru dibuka kembali dan baru mulai
ada pelanggan yang datang lagi.
Selama pandemic ini, karena wisata sepi kita beralih berkebun menanam jahe, palawija
dan sayuran yang hasilnya kita jual ke pasar.
Merapi sumber rejeki, air juga dari merapi, sejuk dan semuanya dari merapi.
Slamet Riyadi – Huntap Pagerjurang
Operator jeep lava tour merapi, awalnya hanya iseng-iseng melihat kondisi alam merapi,
kita berusaha bangkit dengan angan-angan mendirikan jeep. Awalnya jeep itu ada setelah
erupsi 2010, tepatnya Desember 2011.
Mulai Juli 2020, sempat ada peningkatan namun setelah itu kembali macet karena ada
beberapa kota yang melakukan PSBB lagi terutama dari Jakarta. Setelah PSBB dibuka lagi
kebanyakan wisatawan dari Jakarta, jadi kalau Jakarta tutup lagi kita juga sepi. Selama ini
setelah tutup total kebanyakan kami beralih tambang pasir, kemudian ada yang
merumput juga membantu orang tua.
Karena kita hidup di lereng merapi gunung teraktif di dunia maka kita harus sadar betul,
kita harus nglegewa jadi apapun yang terjadi harus kita siapkan dengan baik.
Suprihatin – Kemalang, Klaten
Menanam cabe, tomat, kembang kol, kubis, sawi dan pare untuk konsumsi sehari-hari.
Kondisi tanah disini sangat subur apalagi jika dibanding tanah di persawahan. Untuk
pupuk dan bahan kimia sangat jauh. Pupuk kami kurangi dan kami tambahkan dari
kotoran sapi sisa biogas.
Untuk masalah harga, saya rasa dampak untuk pandemic seperti ini mungkin ada sedikit
perhatian dari pemerintah untuk dorongan menanam kembali. Saya, sistemnya jemput
bola dari lahan satu ke lahan yang lain tidak sama.
Merapi untuk saya sebuah ancaman tetapi karena ancaman itu sendiri datang dari kita
bagaimana kita bisa merawat lingkungan, untuk merapi kita harus bisa memahami bahwa
alam itu memang harus kita lestarikan agar alam juga kenal sama kita.
Sukiman – Deles, Sidorejo Kemalang Klaten
Saya mengembangkan kopi, hamper 80% kopi arabika, karena disini 1200 mdpl jadi
cocoknya arabika dan kebanyakan jenis lini s dan kartika. Pada erupsi 2010 banyak atasnya

yang terserempet awan panas namun setelah dipangkas dia hidup lagi, artinya kopi ini
agak lebih tahan ketimbang tanaman lain, seperti halnya bambu juga bisa tumbuh lagi.
Dulu kami jual kopi bisa sampai satu kwintal, namun setelah pandemic tidak ada 5 kg per
bulan. Dan kami juga melakukan survey apakah kualitas kami yang jelek atau peminat
kopinya yang hilang atau kalah saing dengan produk lainnya. Ternyata memang banyak
usaha yang tutup atau usahanya mengecil adanya pengurangan karyawan dan yang
minum kopi juga sedikit selama pandemic ini.
Merapi memang pekerjaannya meletus, warganya siap, lari itu ya kalau kejadian meletus.
Tetapi mengelola alamnya ini bahwa alamnya dirusak maka merapi akan memberi cara
menyesuaikan tubuhnya dengan caranya merapi, ini yang membahayakan karena kita
tinggal di daerah yang sedang diperbaiki oleh merapi. Baiknya kita jaga erapi, hidup
nyaman dengan ancaman itu ya mengelola sumber daya alam tapi dengan cara-cara yang
baik. Arif dengan merapi.
JAGONGAN VIRTUAL

Jangonan virtual dilakukan melalui video conferences antara moderator dengan semua
narasumber.
Bagi penduduk sekitar merapi kita harus legowo. Kemudian bagaimana kita seharusnya
mengartikan legowo dengan mencari penghidupan di sekitar merapi dan dengan
berbagai jenis sumber daya yang dihasilkan oleh Merapi ini akan kita obrolkan / jagongan
dengan sedulur-sedulur kita diantaranya :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heri Pirtus dari Kaliurang
Supono dari Klangon Kalitengah Lor
Selam dari Clunthang Boyolali
Mujianto dari Samiran Boyolali
Yono Wahyono dari Deles
Pratikno dari Jurang Jero Ngargosoko Magelang

Triatmojo
Bagaimana mas pono kondisi merapi dari Klangon?
Bagaimana wisata di Klangon? Dilakukan sejak lama atau pasca erupsi 2010?
Apa yang diandalkan di wisata klangon?
Wisatawan berasal dari mana saja?
Bagaimana awal memulai usaha ini dirintis?
Siapa saja pengelola bukit Klangon?

Supono
Kondisi aman, warga dapat beraktifitas seperti biasa, mugut.
Wisata Klangon mulai dikenal pasca erupsi merapi tepatnya tahun 2012. Untuk
peningkatan pengunjung sampai sekarang luar biasa yang semula ratusan sekarang bisa
ribuan per bulannya.
Andalan wisata klangon kita punya jalur sepeda downhill, kemudian spot foto dengan
view merapi full, camping di area bukit Klangon dan sekarang mau dikembangkan
berkebun strawberry.
Wisatawan camping dari luar kota banyak seperti Purworejo, Magelang dll. Wisata
Klangon semula dilakukan promosi melalui komunitas sepeda downhill untuk membuat
event di Klangon, kemudian kita membuat area camping dan ada pesepeda yang camping
dari Jogja langsung ke Klangon. Setelah pandemic ini justru pengunjung camping bisa
ratusan permalamnya.
Pengelola wisata Klangon dilakukan bersama masyarakat, dulu kami ada julukan tim
ubyang ubyung, dari situ kami didukung penuh dari Pemerintah Desa sehingga bisa jadi
sampai sekarang. Awal mulanya tim ubyang ubyung sebanyak 20 orang dan sampai
sekarang sudah mencapai 80 an orang, mayoritas pemuda. Tetapi juga ada yang senior
untuk membimbing.
Tim ubyang ubyung awalnya sudah memiliki pekerjaan setelah lulus SMA merantau
namun kemudian kita ajak dan didukung penuh oleh pemerintah desa.
Penghasilan perbulan keseluruhan bisa mencapai 50 juta sebulannya (rata-rata). Operasi
sepenuhnya hari sabtu, minggu dan tanggal merah.
Kiat-kiat mengelola tim ubyang ubyung, kita bagi coordinator ada coordinator sepeda,
coordinator spot foto, coordinator camping, coordinator sarana prasarana, coordinator
umum dan ada ketua umumnya lalu kemudian ada pertanggungjawabannya juga
sehingga kita tetap bisa solid.
Puncak pengunjung tahun 2019 (sebelum pandemic), setelah pandemic kenaikan
pengunjung juga luar biasa, suatu kesenangan sekaligus kerepotan bagi kami juga karena
kita harus beradaptasi dengan protokol kebiasaan baru.
Apa ada yang dikontribusikan untuk Gunung Merapi?
Kita lebih ke doa, penghijauan-penghijauan dan melalui sepeda downhill kita bisa turut
menjaga alam.

--Triatmojo
Tadi kita menonton film pendek, saya tertarik dengan satu kata yakni “legowo”. Bahwa
saat ini kita tinggal di merapi dan legowo bahwa penghidupan kita dari merapi. Menurut
mas Heri legowo itu bagaimana?
Berkah yang saat ini dirasakan seperti apa?
Heri
Saya ambil konsep Living harmony with merapi, artinya bahwa itu adalah konsep praktis
yang dapat diterima ketika merapi sedang berkegiatan yang berlebihan kita mundur dulu
tapi ketika merapi baik-baik saja dalam status aktif normal kita mencari kegiatan dan
penghidupan sari situ. Kalau saya lihat lebih banyak berkahnya.
Kebetulan saya pengurus asosiasi perhotelan dan jeep merapi. Selama ini kaliurang
terkena dampak langsung tahun 1994 ketika ewan panas menabrak turgo dan masuk ke
kaliurang memakan korban puluhan tapi setelah itu kita mulai belajar dengan baik apa itu
merapi dan ancamannya. Di tahun 2008 sudah kita bikin jeep tetapi kurang laku. Tapi
setelah erupsi 2010 tepatnya lebaran tahun 2011 kita mulai jalan lagi dengan 10 jeep dan
kemudian tambah sampai 50 jeep dan 2016 an sudah naik menjadi 500 an jeep dan
sekarang hampir 1000 jeep disisi kulon ada di kaliurang dan sisi timur di kaliadem.
Dari jeep itu kemudian ikutannya banyak ada kuliner, souvenir, dan itulah berkah yang
kami rasakan. Untuk penginapan sudah lama, jeep sudah berjalan 10 tahun dan mampu
menghidupi masyarakat sekitar 6000 orang.
Sebelum erupsi kebanyakan warga adalah peternak. Wisata hanya ada di kaliadem,
sekarang sudah banyak kantong-kantong wisata baru di kaliadem, kepuh, umbul dan
lebih banyak lagi.

Pertanyaan :
Supriadi HerlambangSupriadi Herlambang_PMI Deli
Serdang_Pertanyaan : bagaimana cara memotivasi kepada masyarakat di daerah
terdampak untuk bangkit, apakah ada mendapat dukungan dari pemerintah.
terima kasih
Heri
Pertama, jeep adalah dari masyarakat. Memotivasinya, ketika membuat jeep itu tidak ada
korporasi di dalamnya sehingga masyarakat tergerak. Pada waktu itu dibatasi dengan satu
keluarga hanya boleh memiliki dua jeep, sehingga membuka peluang untuk KK lainnya.
Sehingga masyarakat merasa memiliki bersama.

Selain itu, hal ini didukung dengan keinginan wisatawan untuk melihat merapi dengan
dekat pasca erupsi 2010. Setelah terjadi erupsi jika tidak menggunakan jeep maka
wisatawan tidak dapat melihat bunker dan melihat merapi secara dekat. Hal ini juga
menambah motivasi warga.
Kita memiliki SOP dan standar yang jelas, kita menyebutnya bukan driver tetapi pemandu,
karena sebelumnya mereka sudah dibekali dengan ilmu kepemanduan, fotografi. Untuk
syarat menjadi pemandu banyak dan jeep itu layak juga banyak. Setelah kita berdiri
pemerintah masuk memberikan regulasi dan melatih kita untuk menjadi pemandu
wisatawan di lereng merapi yang baik.

Pertanyaan : Fauzi YrFauzi Yulia Rahman/Mapalaska Yogyakarta/Wonosobo/Kita
tahu bahwa masyarakat yang ada di lereng Merapi masih memegang
legenda/tradisi seperti adanya Mbah petruk, mbah semar dengan tugasnya
masing".
Heri
Tradisi masih dipegang dengan teguh. Seperti contohnya kemarin kita baru saja syukuran
peringatan 10 tahun merapi dalam bentuk kenduri sebagai budaya yang ada disini merasa
syukur berbagi bersama, jika banyak bersyukur lama-lama kita akan lupa mengeluh.
Kemarin di komunitas perhotelan dan jeep juga begitu sebagai bagian rasa syukur kepada
alam atas berkah yang diberikan.
--Triatmojo
Bagaimana kondisi merapi saat ini dari Deles mas Yono?
Bagaimana ternak madu saat ini?
Bagaimana mitigasi yang disiapkan jika erupsi merapi terjadi lagi terkait usaha-usaha
yang sudah berjalan tersebut?
Yono
Saat ini merapi tertutup kabut, angina landai. Aktivitas sekarang ada di kebun cabe dan
kebun kopi.
Madu sudah mencapai 50 koloni dan lancing 100 an koloni. Produksi sementara baru
sedikit belum banyak seperti ketika panen raya karena terbentur musim kemarau, satu
bulan lagi bunga-bunga mulai berkembang semoga bulan depan bisa panen madu
klanceng dan madu lebah.
Sekarang warga sudah saling memberikan informasi. Misal seandainya satu hari terjadi
guguran hanya sekitar sepuluh atau duapuluh itu aktifitas masih biasa, namun jika sudah
ratusan guguran terjadi dalam sehari maka kita lihat sulu posisi mana arah guguran

tersebut. Kalau seperti sayuran ya kita tinggal, untuk ternak kita bawa ke bawah, untuk
lebah ya kita tinggal, harus leganing ati.
Tanaman kopi saat ini memasuki usia 8 bulan dan mulai akan berkembang, produk kopi
arabika yang paling banyak jenis yang natural. Sapi yang dimiliki sekarang ada lima.
Usaha kopi, madu, dan ternak sudah dimulai sejak tahun 2006, diawali dengan menanam
sayuran dna kopi, sampai akhirnya ada rekan-rekan yang memberikan rekomendasi.
--Triatmojo
Selanjutnya beralih ke Mas Selam jika sudah terhubung.
Sehari mugud berapa kali?
Selam
Merumput satu kali, siangnya aktifitas seperti biasa. Usaha selain mugud untuk
menghidupi keluarga adalah beternak sapi. Tanam sayur belum mulai rencana masih
menyelesaikan panen tembakau terlebih dahulu.
Kebanyakan masyarakat di Cluntang berkebun baik sayuran maupun bunga mawar
dengan mengandalkan lahan yang dimiliki. Di tahun 2016 warga mulai berinovasi
membuat teh mawar
Wisata di desa Cluntang pasca erupsi 2010 pertama kali didirikan tikungan cinta di bukit
Clunthang. Di desa Cluntang siaga bencana berbasis masyarakat. Sebelumnya di tahun
2009 sudah mulai dirintis oleh warga kemudian 2010 erupsi dan pasca itu dibangun
bersama oleh relawan. Setelah itu tahun 2016 diambil alih oleh desa. Selama pandemic
justru ada kenaikan pengunjung pesepeda bahkan dari luar daerah juga.
Triatmojo
Setelah berbicara dengan beberapa narasumber lainnya dapat disimpulkan bahwa ada
peristiwa yang mirip yakni warga setelah berkebun, berternak kemudian mulai merambah
dunia wisata. Sampai saat ini kita mendapatkan pola yang sama.

Pertanyaan : Cholik ulsar (Sleman) : Apakah di Cluntang ada rencana evakuasi
ternak ketika erupsi? Atau ternaknya ditinggal di desa?
Selam

Sudah dilakukan identifikasi kekayaan yang ada di Cluntang termasuk ternak, untuk itu
ketika terjadi erupsi harus ikut diungsikan.
--Triatmojo
Sugeng enjang Pak Mujiyanto.
Bagaimana menanggapi berkah merapi di Samiran?
Mujiyanto
Sugeng enjang poro sederek. Merapi selalu memberikan motivasi kepada warganya.
Merapi dan warga sama-sama beraktifitas meskipun beda aktivitasnya. Merapi
menghasilkan berkah, ini sudah 10 tahun yang sebelumnya 4 tahun an ya.
Berkah dalam kehidupan sehari-hari, karena saya adalah petani maka disediakan tanah
yang subur, pakan ternak melimpah, view merapi yang luar biasa. Merapi memberikan
keindahan kepada warganya, melalui merapi mereka mendapatkan nafkah.
Saya juga menekuni pertanian, saat ini panen brokoli, sawi. Selama pandemic harga sayur
naik turun, sekarang sudah mulai naik lagi. Sayur sudah ada tengkulak di kampongkampung, di lokasi saya sudah ada 15 pedagang yang menampung hasil pertanian warga.
Saat ini yang mulai bergeliat adalah wisatanya, sekarang ada embung yang dijadikan
tempat untuk melihat view merapi, disana banyak aktifitas warga untuk mencari nafkah.
Saya baru mencoba tanam kopi dan masih perlu belajar dengan teman-teman lainnya.
Dan sementara ini saya focus di dunia pertanian. Disamping kita berdampingan dengan
merapi kita juga harus mampu bertahan hidup, sebagai informasi ada tanaman sayuran
yang kuat di tahun 2010 yakni daun loncang, yang mungkin banyak orang orang yang
belum mengetahui. Sebenarnya menarik jika dilakukan penelitian, terbukti di tahun 2010
itu tanaman yang masih bertahan dari abu merapi adalah tanaman loncang dan justru
malah subur. Ketebalan abu pada waktu itu menunjukkan tanaman loncang di Selo masih
kuat karena pada waktu itu masih bisa panen.
Dalam situasi pandemic ya berkah ya bencana, kita tetap legowo karena semua ada
hikmahnya. Selama pandemic kita bisa fokus berkebun dan akhirnya bisa panen, jadi tetap
berkarya di tengah pandemic.
--Triatmojo

Sugeng enjang Pak RT? Pripun kondisi nambang pasir manual yang dilakukan disana pak?
Pratikno
Salam kenal untuk semuanya. Hari ini tidak beraktifitas agar dapat bertukar ilmu bersama
teman-teman semua.
Penambangan pasir, batu di kali putih sudah berlangsung dari nenek moyang. Peralatan
yang dipakai hanya menggunakan linggis, sekop, yang diambil adalah pasir yang ada di
aliran sungai. Karena kami beraktivitas di sekitar aliran sungai di taman nasional maka
untuk teknis sudah ada perubahan, dulu meskipun manual penambangan dilakukan
secara arogan. Namun sekarang teknis mekanisme sehari hanya mengambil 1 rit, dari 5
desa yang ada di pangkuan lereng merapi ada kurang lebih 200 armada. Untuk 1 minggu
hanya 5 hari kerja. Disini kami mulai bertukar pikiran dengan pegiat wisata dan mulai
berangan-angan untuk meniru pelaku wisata di tempat lain. Perkembangan wisata di
Jurangjero sudah mulai menggeliat naik setelah dibuka kembali.

Dengan 1 rit satu hari apakah cukup?
Ada pemerataan penghasilan dengan peraturan seperti itu dan dirasa cukup adil.
Lapangan kerja melalui merapi dari kali putih bisa sampai semarang mulai dari depo
sampai penambangnya.

Kontribusi apa yang diberikan untuk merapi?
Kontribusi yang dilakukan ada penanaman. Kemarin kami bekerjasama dengan instansi
lain untuk melakukan pemadaman kebakaran yang pernah terjadi seperti di tahun 2015.
Setelah turun musim hujan seperti ini, mengadakan penghijauan di kawasan lereng
merapi. Saat ini, kami mensupport penggiat wisata di lereng merapi.

Pertanyaan : Amalia, Magelang : Adakah alternatif usaha selain pertanian, ternak,
wisata, dan tambang pasir di tengah pandemic yang dijalankan secara kerja sama
untuk meninkatkan pendapatan bersama?
Pratikno
Usaha yang lain hamper sama, kedepan merencanakan dibidang pariwisata. Di daerah
kami meskipun masyarakat tidak memiliki lahan yang luas sebagian masyarakat masih
beraktivitas di bidang pertanian dan peternakan.

Pertanyaan : Christian Apri Wijaya Institut DIAN Interfidei : Bagaimana keterlibatan
pemuda dalam pelestarian sumberdaya dan lingkungan warga merapi?

Pratikno
Untuk pelestarian dari masyarakat tetap menjaga kelestarian alam, menjaga kawasan di
lereng merapi dari penebangan-penebangan dari masyarakat yang belum mengetahui
dampak dari penebangan, namun setelah ada sosialisasi kepada warga pasca erupsi 2010
lereng merapi kembali hijau. Banyak pemuda yang bekerja menambang pasir disini
karena sulitnya mencari lapangan kerja, sehingga tidak sedikit lulusan SMA yang sembari
menunggu pekerjaan kemudian ikut menambang pasir.

Pertanyaan : Dwi, Jogja : Bagaimana menyiasati perbedaan hasil dari penambangan
secara manual dengan penambangan menggunakan mesin yang sudah pasti
hasilnya jauh berbeda?
Pratikno
Penambangan secara manual dapat mempekerjakan lebih banyak orang daripada
menggunakan mesin, kemudian pekerjaan secara manual akan lebih lama (jangka waktu
lebih lama).

Apa harapan panjenengan terhadap pemerintah dalam pengelolaan gunung merapi? Aa
pesan paseduluran yang dapat anda sampaikan kepada sedulur-sedulur pecinta merapi
seluruh dunia?
Pratikno
Untuk penataan di kawasan lereng merapi yang berhubungan dengan pasir dan batu kita
lebih legowo memanfaatkan hasil, menjaga kawasan. Dari sini perlu penataan yang lebih
ekstra agar kawasan lereng merapi tetap terjaga.
Pesan yang ingin saya sampaikan untuk sedulur merapi adalah semoga kita dapat tetap
menjalin komunikasi bersama-sama dapat sharing bertukar ilmu bersama karena kami
masih memiliki tantangan di bidang pertanian, peternakan maupun wisata. Semoga
kedepan ada pertemuan yang dapat menjadi media menjalin silaturahmi. Salam
seduluran, semoga lain waktu dapat berjumpa.
Supono
Harapan kami kepada pemerintah terkait pariwisata, semoga Klangon dijadikan pariwisata
yang berbasis alam. Harapan kepada teman-teman lereng merapi dapat terus
berkomunikasi untuk bertukar ilmu dan bekerjasama dalam hal wisata.
Yono
Harapannya dari pemerintah agar melakukan pendampingan kepada warga yang bertani,
beternak, berkebun di sekitar merapi untuk meningkatkan ekonomi warga. Pesan kepada

teman-teman di pertemuan selanjutnya untuk berbagi informasi untuk meningkatkan
kualitas ternak, tani dan hasil kebun. Paseduluran saklawase.
Selam
Sebaiknya dalam proses peningkatan pariwisata lebih diperhatikan lagi misalnya dalam
program CSR, program pemerintah pariwisata dengan desa berkomitmen meningkatkan
wisata bersama. Untuk teman-teman semua semoga dapat meningkatkan kerjasama dan
komunikasinya.
Mujiyanto
Bagaimana pemerintah bisa membangun kawasan wisata yang berbasis PRB mengingat
di wilayah merapi banyak tempat-tempat wisata dan bagaimana mengedukasi baik
pelaku wisata maupun pengunjungnya agar tetap aman dan nyaman dari bencana. Untuk
sedulur merapi mari bareng-bareng rengkuh merapi dengan baik karena banyak ilmu
yang merapi berikan kepada warganya dan mari kita jaga merapi bersama-sama. Kita jaga
merapi, merapi akan jaga kita.
Berkaitan dengan aktivitas merapi akhir-akhir ini untuk warga sekitar merapi jangan
sampai kita termakan hoax dan agar selalu berpedoman pada informasi dari BPPTKG.
Heri
Karena merapi tidak akan hilang dan pandemic juga belum tentu hilang monggo kita
lestarikan lingkungan merapi dengan sungguh-sungguh, merapi sebagai pusat budaya
dan pusat mata pencaharian, monggo pemerintah memberikan peraturan yang tegas
untuk menjaga kelestarian alam.
Untuk sedulur merapi, kita harus bisa beradaptasi dengan merapi dan konsep living
harmony with merapi harus kita pegang teguh. Kesempatan kita mencari bekal sebelum
erupsi perlu dilakukan karena kita harus mengungsi.

PENUTUP
Dari kata legowo, kata kunci dari film yang kita lihat tadi. Perwujudan legowo ternyata
banyak sekali berdasarkan kearifan warga di sekitar merapi menghadirkan informasi, ilmu
maupun mentransformasi mata pencaharian. Tidak ada yang hilang, yang ada hanya
berganti saja baik cara maupun asal rejeki itu datang. Rejeki melalui sarana gunung
merapi harus kita jalankan secara bijak, living harmony with merapi. Ada satu tahapan
bahwa saat ini yang diminati masyarakat adalah wisata berbasis PRB. Ide yang ditelurkan
oleh sedulur-sedulur semuanya, pesan agar pemerintah mensupport hal ini. Pesan
paseduluran agar komunikasi jalan terus, rembug gubug kita jalankan seterusnya setelah
pandemic agar paseduluran saklawase.

Maturnuwun

Sebagai penutup moderator menyampaikan kegiatan yang direncanakan akan
berlangsung pada 4 November 2020.
Acara ditutup dengan salam, ucapan terima kasih kepada masing-masing narasumber
dan partisipan lainnya.
_Salam Paseduluran_

Lampiran chat room
Dasawarsa MerapiSelamat pagi, selamat datang di Jagongan Virtual Dasawarsa Erupsi
Merapi 2010 dengan tema “Kondisi Sumberdaya Merapi”.
Dasawarsa MerapiSilahkan semua peserta untuk mengecek kembali koneksi internet dan
baterai agar tidak terjadi kendala selama jagongan berlangsung. Selamat menyimak
FAJAR NUGROHOselamat pagi 🙏
PMI Kab BoyolaliPMI Kab Boyolali Nyimak
PMI Kab BoyolaliDAHAT WILARSO selamat pagi salam kemanusiaan
siti zunariyahhadir..
wahyu wibowohalo selamat pagi salam dari boyolali
Supriadi HerlambangPMI Deli Serdang hadir
Andika Dikakaliurang hadirr
Gibran Ragilhadir
Dasawarsa MerapiKepada peserta yang akan bertanya bisa meninggalkan pertanyaan di
fitur chat dengan format: Nama_Institusi/Asal_Pertanyaan. Akan ada 10 Doorprize yang
dibagikan untuk 10 pertanyaan yang terpilih.
Supriadi HerlambangSupriadi Herlambang_PMI Deli Serdang_Pertanyaan : bagaimana
cara memotivasi kepada masyrakat di daerah terdampak untuk bangkit, apakah ada
mendapat dukungan dari pemerintah. terima kasih
Fauzi YrFauzi Yuliarahman/Mapalaska Yogyakarta/Wonosobo/Kita tahu bahwa
masyarakat yang ada di lereng Merapi masih memegang legenda/tradisi seperti adanya
Mbah petruk, mbah semar dengan tugasnya masing".
Fauzi YrBagaimana masyarakat, BPPTKG/lembaga yang berkaitan dengan PRB Merapi
menanggapi hal tersebut?

PMI Kab BoyolaliDahat wilarso PMI Kab Boyolali prtanyaan Apa ada keterkaitan Sikap
LEGOWO dengan Kearifan lokal di masing masing wilayah kawasan Merapi yg
berhubungan dng pengelolaan sumber daya merapi tks
siti zunariyahsiti zunariyah_UNS Solo/ bagaimana bentuk2 mitigasi bencana yang sudah
disiapkan sedulur2 semua jika erupsi merapi kembali terjadi, terutama terkait dengan
usaha2 ekonomi yang sudah dilakukan?
Supriadi Herlambangterima kasih pak atas penjelasannya. krn kami di sumut juga ada
sinabung. keponakan saya salah satu pemandu wisata menggunakan jeep di merapi
retnani diahayuRetnani_Yogyakarta_Ijin bertanya bagaimana gebrakan usaha/inovasi
yang sudah dilakukan selama masa pandemi ini/saat pemasukan wisata mengalami
penurunan
inge trigurihadirr
DialogVlogCholik Mulsar, Sleman: Apakah di Cluntang ada rencana evakuasi ternak ketika
erupsi? atau ternaknya ditinggal di desa?
Christian Apri WijayaChristian Apri Wijaya_Institut DIAN Interfidei_Bagaimana keterlibatan
pemuda dalam pelestarian sumber daya dan lingkungan warga Merapi?

Dasawarsa MerapiTerima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dengan
baik. Silahkan teman-teman yang telah hadir untuk mengisi daftar hadir di link berikut:
bit.ly/DaftarHadirJagonganKSM

Dasawarsa MerapiPeserta yang mengikuti Jagongan Virtual sampai tanggal 4 November 2020 dan
mengisi daftar hadir, akan mendapatkan e-sertifikat setelah rangkaian acara acara selesai.
Terimakasih

Baroroh Wista AnggraeniBaroroh_Intan Yogyakarta_ bagaimana masyarakat melakukan
penambangan yang tidak merugikan lingkungan / Legowo untuk menambang pasir yang tidak
berlebihan meskipun permintaan selalu ada ?

Fauzi Yrsaat daftar hadir di googleform saya bisa edit googlenya, mungkin bisa diubah
pengaturannya.. terima kasih

Amalia OchaAmalia_Magelang_Izin bertanya, adakah alternatif usaha (selain pertanian, ternak,
wisata, dan tambang pasir) ditengah pandemi yang dijalankan secara kerja sama untuk
meningkatkan pendapatan bersama ?

Amrullah Ibrahimlink absen tidak bisa berfungsi dengan baik, mohon dikoreksi oleh kepanitiaan
webinar

Dwi WulandariDwi_Jogja Bagaimana menyiasati perbedaan hasil dari penambangan secara
manual dengan penambangan menggunakan mesin yang sudah pasti hasilnya berbeda jauh?

Dasawarsa MerapiKepada peserta yang terkendala dengan link absen di atas bisa menggunakan
link absen dibawah ini. Terimakasih

Dasawarsa Merapihttps://docs.google.com/forms/d/e/1FA...

Amrullah IbrahimTerima kasih kepada segenap panitia webinas atas terselenggara webinar ini

Supriadi Herlambangterima kasih atas kegiatan ini. bisa menjadi contoh untuk memotivasi
masyarakat sinabung

