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BAB 1 

PROLOG 

 

Sistem Pemerintahan Monarki di Berbagai Negara 

Jika kita lihat sistem pembagian kekuasaan di beberapa Negara 

bercorak monarki, Denmark memiliki corak sistem pembagian 

kekuasaan monarki konstitusional dengan perangkat Raja atau Ratu, 

perdana menteri dan kabinet, serta parlemen. Pemerintah didasarkan  

Konstitusi Denmark tahun 1953, membagi pemerintah menjadi tiga 

cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Raja berfungsi sebagai 

kepala negara tetapi memiliki sedikit kekuasaan nyata. Raja menunjuk 

perdana menteri dengan syarat menteri harus mendapat dukungan dari 

mayoritas anggota parlemen Denmark. Jika salah satu partai politik bisa 

menguasai mayoritas kursi di parlemen, pemimpin partainya biasanya 

menjadi perdana menteri. 

Seorang perdana menteri yang menerima mosi tidak percaya 

dari parlemen harus (1) mengundurkan diri bersama dengan seluruh 

kabinetnya; atau (2) meminta raja untuk membubarkan parlemen dan 

menyerukan pemilihan nasional. Perdana menteri mengepalai kabinet. 

Kabinet ini terdiri atas beberapa menteri, yang masing-masing biasanya 

mengepalai sebuah departemen pemerintah. Raja akan memilih 

anggota kabinet berdasarkan rekomendasi perdana menteri. Kekuasaan 

eksekutif utama dijalankan oleh kabinet atas nama raja. Namun, 

kabinet hanya bisa berkuasa selama mendapat dukungan dari mayoritas 

anggota parlemen. 

Pejabat tinggi lainnya di Denmark meliputi para hakim yang 

ditunjuk oleh raja atas saran dari kabinet. Parlemen menunjuk seorang 

pejabat yang disebut ombudsman, yang menyelidiki keluhan warga 

terhadap tindakan atau keputusan pemerintah. Parlemen Denmark, 

yang disebut Folketing, terdiri atas satu majelis. Parlemen ini memiliki 

179 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. 175 anggota 
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dipilih dari Denmark, 2 dari Greenland, dan 2 dari Kepulauan Faroe. 

Semua warga negara Denmark yang berusia minimal 18 tahun dapat 

berpartisipasi dalam pemilu. 

Anggota Folketing membahas dan memberikan suara pada 

undang-undang yang diusulkan. Beberapa jenis undang-undang yang 

disahkan oleh Folketing tunduk pada persetujuan pemilih Denmark. 

Orang-orang Denmark diberi kesempatan untuk memilih undang-

undang jika sepertiga anggota Folketing menyetujui tindakan itu 

(Anonim: 2014). 

Sedangkan corak pembagian kekuasaan di Brunei Darusalam 

yang merupakan pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam 

dengan Sultan menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala 

Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri 

Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan 

beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah adalah sultan yang kini 

memangku jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 Masehi, diturunkan 

dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala Negara dan kepala 

pemerintahan. Baginda Sultan dinasehati oleh beberapa majelis dalam 

sebuah kabinet menteri, walaupun baginda sebenarnya merupakan 

pengendali pemerintahan tertinggi. Media amat memihak kerajaan, 

dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam 

negeri. Kesultanan Brunei Darussalam berdiri sekitar tahun 1402 M 

dengan dipimpim oleh raja atau sultan yang telah menduduki hingga 

sekarang (Ghofur, 201:54-55).  

Sistem pembagian kekuasaan di Jepang menganut sistem 

monarki konstitusional sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang 

sebagai kepala Negara seremoial, kedudukan Kaisar Jepang diatur 

dalam konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”. 

Kekuasaan pemerintah berada ditangan Perdana Menteri Jepang dan 

anggota terpilih parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya 

berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala 

Negara dalam urusan diplomatik.Parlemen Jepang adalah parlemen dua 
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kamar yang dibentuk mengikuti sistem britania. Parlemen Jepang 

terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah terdiri 

dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara 

langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah 

di bubarkan. Majelis tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang 

memilii masa jabatan 6 tahun dan dipilih langsung oleh rakyat. Warga 

Negara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih. 

Perdana menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana menteri 

diangkat melalui pemilihan di antara anggota parlemen. Bila Majelis 

Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana 

menteri maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada 

praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. 

Menteri-menteri kabinet diangkat oleh perdana menteri. Kaisar Jepang 

mengangkat perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang 

dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. 

Perdana menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota 

Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana menteri (Anonim: 

2012). 

Sistem pembagian kekuasaan di Negara kesatuan Thailand 

dengan bentuk  pemerintahannya  monarki konstitusional.  Thailand  

menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara 

Thailand adalah raja, yang merupakan lambang kesatuan identitas 

nasional. Sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri 

dengan kekuasaan yang cukup besar. Perdana menteri diangkat oleh 

raja. Dewan menteri harus mendapat dukungan dari parlemen. Apabila 

parlemen tidak mempercayainya lagi maka kabinet harus meletakkan 

jabatan. 

Badan legislatif dipegang oleh “sidang nasional” yang bersifat 

bicameral, terdiri dari senat dan badan perwakilan. Masa jabatan enam 

tahun dan separuh dari jumlah anggota senat diganti atau diangkat 

kembali setiap tiga tahun. Parlemen dipilih langsung dalam pemilihan 

umum untuk masa jabatan empat tahun.Badan kehakiman dipegang 

oleh Mahkamah Agung yang beranggotakan hakim-hakim yang 

diangkat oleh raja. Mahkamah tersebut merupakan mahkamah 
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tertinggi baik untuk perkara perdata maupun pidana (Anonim:2011). 

Sistem pembagian kekuasaan di Negara Inggrisbercorak 

monarki konstitusional. Sejak abad ke 17 merubah sistem pemerin-

tahan monarki absolut menjadi negara yang dijalankan  oleh parlemen. 

Dari sinilah Negara Inggris mendapatkan julukan mother of 
parliament. Inggrislah yang pertama kali menempatkan sistem 

parlemanter dalam roda pemerintahan. Inggris membagi sistem 

parlementer ke dalam empat bagian yaitu raja dan ratu, kabinet, 

parlemen, dan badan pengadilan. Raja dan Ratu didudukkan sebagai 

sebuah simbol. Ia adalah simbol kekuasaan dan simbol  sistem monarki 

yang dianut oleh Inggris,  roda pemerintahan sepenuhnya di bebankan 

kepada perdana menteri. 

Pada dasarnya monarki adalah sistem pemerintahan yang 

dilakukan oleh kerajaan. Tapi ada beberapa hal yang membedakan 

monarki di Inggris dengan monarki di negara lain. Inggris menganut 

sistem monarki yang kekuasaannya tidak mutlak di pegang oleh ratu. 

Ada beberapa eleman lain yang terkait jika mengambil kebijakan.Ada 

beberapa pokok dasar hukum yang harus dipatuhi oleh roda 

pemerintahan Inggris. Antara lain: adanya oposisi, ratu adalah simbol 

keagungan tapi tidak boleh ikut campur dalam kebijakan politik. 

Inggris menunjukan bahwa monarki yang mereka anut tidak 

tergantung terhadap kekuasaan raja atau ratu. Mereka hanyalah simbol 

diagungkan, tapi tidak punya kekuatan dalam pemerintahan. Itulah 

mengapa setiap kebijakan politik inggris selalu dilakukan oleh Perdana 

Menteri yang dipilih. 

Inggris terkenal sebagai negara yang demokratisi, tetapi sangat 

menghormati  tradisi kerajaan. Ini terlihat dari sikap masyarakat yang 

menghargai keberadaan raja dan ratu, walaupun sebenarnya 

bertentangan dengan sikap demokrasi. 

Kerajaan Inggris merupakan negara demokrasi dengan sistem 

parlementer yang menganut paham liberal. Paham ini mendasarkan 

dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Sistem 

politik Inggrisbanyak dipraktekkan di negara-negara Eropa Barat. Raja 
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atau ratu merupakan simbol keagungan, kedaulatan, dan persatuan 

negara yang senantiasa dibanggakan. Adat dan tradisi masih tetap 

dipegang teguh. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana 

menteri beserta para menteri), sedangkan raja atau ratu hanya sebagai 

kepala negara. 

Sehari-hari pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, 

oleh partai pemenang pemilihan umum. Namun demikian, ada partai 

oposisi sebagai pendamping. Secara keseluruhan, mereka bekerja untuk 

raja atau ratu. Partai-partai yang memperebutkan kekuatan di 

parlemen adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Parlemen Inggris 

terdiri atas dua kamar (bikameral), yaitu House of Commons dan 

House of Lords.House of Commons atau Majelis Rendah adalah badan 

perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di 

antara calon-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis Tinggi 

adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan 

warisan. House of Commons yang diketuai oleh Perdana Menteri, 

memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord. 

Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana 

menteri. Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktek 

pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of 
Commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di 

House of Commons. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada 

kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan 

membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Partai yang menang 

dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang 

memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Para 

pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika 

sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih 

penyelenggaraan pemerintah 

Meski berbentuk kerajaan, demokrasi tetap tumbuh di Inggris 

karena berubahnya monarki absolut di Inggris menjadi monarki 

konstitusional. Dalam sistem monarki konstitusional, raja atau ratu 

diberikan tempat terhormat, namun tidak lagi mempunyai kekuatan 
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politik. Monarki konstitusional memperkecil peranan raja atau ratu di 

bidang politik dan memperbesar kekuasaan perdana menteri dan 

parlemen. Negara Inggris dikenal sebagai pelopor dari sistem 

parlementer. Parlemen Inggris dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang 

demokratis. Pemegang kedaulatan, yaitu Ratu Elizabeth II sejak 1952, 

adalah kepala negara yang juga bertindak sebagai kepala dari lembaga 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta panglima tertinggi angkatan 

bersenjata dan pemimpin Gereja Inggris (Church of England). Dalam 

praktiknya, kekuasaan membuat hukum dan peraturan perundang-

undangan dilakukan melalui parlemen. Dalam tradisi asli Inggris, 

pemegang kedaulatan berkuasa tidak berdasar atas sebuah aturan, 

namun saat ini, Ratu pun tunduk pada hukum, mengatur hanya bila 

mendapat persetujuan parlemen, dan bertindak atas nasihat para 

menterinya. 

Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Perdana Menteri, ia 

dipilih oleh Ratu, yang secara tradisi merupakan ketua dari partai 

berkuasa dalam parlemen. Dalam menjalankan tugasnya, Perdana 

Menteri dibantu para menteri yang dipilih dari partai berkuasa dan 

kebanyakan yang berada dalam the House of Commons, serta harus 

orang-orang yang menyetujui segala kebijakan pemerintah secara 

umum. Secara kolektif, para menteri bertanggung jawab atas semua 

keputusan yang dibuat kabinet kepada parlemen. Secara individu, 

menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atas 

kinerja departemen mereka masing-masing. 

Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri merupakan 

representasi pemerintah danmemiliki hak memberikan rekomendasi 

penunjukan hakim senior dan uskup senior pada Gereja Inggris. 

Perdana Menteri memilih menteri-menteri dalam kabinet. 

Selanjutnya, kabinet membentuk kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang akan ditawarkan kepada parlemen sebagai rancangan peraturan. 

Pertemuan yang dilakukan oleh kabinet diadakan dalam sebuah rapat 

tertutup yang terjaga kerahasiannya (Anonim:2010).  
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Negara, tipe monarki dan kepemerintahannya digambarkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 : Negara, Tipe Monarki dan Sistem Pemerintahan  

No 
Negara dan 

Tipe Monarki 
Seleksi 
Monarki 

Kepala Negara 
dan Masa 
jabatan 

Kepala 
pemerintahan 

dan Masa 
jabatan 

1.  Denmark 
Monarki 
Konstitusional  

Suksesi yang 
diwariskan 

Raja/Ratu: 
seumur hidup 

Perdana Menteri: 
Dua Periode 

2.  Jepang: 
Kaisar 

Suksesi yang 
diwariskan 

Raja/Ratu: 
seumur hidup 

Perdana Menteri: 
Dua Periode 

3.  Brunai 
Darussalam 

Suksesi yang 
diwariskan 

Raja/Ratu: 
seumur hidup 

Raja/Ratu seumur 
hidup 

4.  Belanda: 
Monarki 
Konstitusional  

Suksesi yang 
diwariskan 

Raja/Ratu: 
seumur hidup 

Perdana Menteri: 
Dua Periode 

5.  Inggris: 
Monarki 
Konstitusional  

Suksesi yang 
diwariskan 
 

Raja/Ratu: 
seumur hidup 

Perdana Menteri: 
Dua Periode 

Sumber:  Mengolah data dari berbagai sumber1 

 

Sistem Pemerintahan Monarki Di Indonesia 

Catatan sejarah Nusantara sebelum tahun 1900-an diwarnai 

dengan cerita seputar daya hidup kerajaan-kerajaan. Wilayah 

Nusantara terdapat lebih dari 250 “negara kecil” dengan bentuk 

kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut berdaulat untuk mengatur 

wilayahnya dengan dipimpin penguasa tradisional. Kekuasaan mereka 

diwariskan melalui garis keturunan darah kepada para ningrat atau 

bangsawan sebagai hak penguasaan atas tanah lewat penaklukan 

(Shuterland, 1983:10).   

Dua ratus lima puluh kerajaan memiliki eksistensi di wilayah 

kekuasaan masing-masing sebagai negara-negara kecil di nusantara, 

                                                      
1  Bentuk Pemerintahan Monarki Kerajaan https://jefrihutagalung.wordpress.com 
/2009/05/04/bentuk-pemerintahan-monarkikerajaan/. Diakses pada 2 Juni 2017 
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namun dengan berjalannya waktu dan dinamika yang menyertainya 

menghadapkan kerajaan kerajaan tersebut harus beradaptasi, memudar 

kekuasaannya  dan bahkan tinggal puing bangunan fisiknya. 

Kasus kemunduran dan pudarnya eksistensi beberapa kerajaan 

(keraton) sepertiKeraton Badung, sebuah kerajaan yang berada di Puri 

Agung Denpasar dikalahkan oleh pasukan Belanda melalui Perang 

Puputan Badung pada tahun 1906. Hindia Belanda merestorasi 

kerajaan ini pada tahun 1929 menjadikan Kerajaan Badung sebagai 

wilayah swapraja pada tahun 1938 dan pada masa kemerdekaan 

Republik Indonesia, wilayah Kerajaan Badung berubah menjadi daerah 

tingkat dua Badung dan daerah tingkat dua Denpasar di bawah 

pemerintahan Provinsi Bali. 

Semakin pudarnya kekuasaan para penguasa keraton di Bali 

dengan berubahnya tata pemerintahan setelah kemerdekaan Negara 

Republik Indonesia, daerah-daerah swapraja di Bali diubah 

berdasarkan UU No. 69 tahun 1958 terhitung sejak tanggal 1 

Desember1958, menjadi Daerah Tingkat II setingkat kabupaten, 

termasuk Badung. Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah 

Kabupaten Badung, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor Des.52/2/36-136 tanggal 23 Juni 1960, Denpasar juga 

ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula 

berkedudukan di Singaraja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi kota administratif, dan seiring 

dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelengga-

rakan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Denpasar ditingkatkan statusnya 

menjadi kotamadya, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam 

Negeri pada tanggal 27 Februari1992.  

Kesultanan Ternate merupakan satu diantara empat kerajaan 

Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam 

tertua di Nusantara. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di 

kawasan timur Nusantara antara abad ketiga belas hingga abad ketujuh 

belas. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad 
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keenam belas berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan 

militernya. Pada masa kejayaan Kesultanan Ternate kekuasaannya 

membentang dari wilayah Maluku,Sulawesi bagian utara, timur dan 

tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan 

Marshall di Pasifik. 

Kerajaan Ternate mulai melemah, kekalahan demi kekalahan 

melawan pendudukan Spanyol memaksa Kerajaan Ternate meminta 

bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan 

Spanyol namun dengan imbalan yang amat mahal yakni penguasaan 

Belanda atas wilayah Kerajaan Ternate. Kontrak monopoli VOC pun 

ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1607 Sultan Ternate menyerahkan 

Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada 

tahun 1607 pula Belanda membangun benteng Oranje di Ternate yang 

merupakan benteng pertama mereka di nusantara. 

Kini kesultanan Ternate telah runtuh sejak pertengahan abad 

ke tujuh belas namun pengaruh Ternate sebagai kerajaan dengan 

sejarah yang panjang masih terasa hingga berabad kemudian. Ternate 

memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan nusantara bagian 

timur khususnya Sulawesi (utara dan pesisir timur) dan Maluku. 

Pengaruh itu mencakup agama, adat-istiadat dan bahasa serta simbol 

budaya.2 

Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di 

wilayah Kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya sekitar 

abad enam belas sampai abad delapan belas kerajaan ini menguasai 

sebagian besar Pulau Halmahera selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan 

banyak pulau-pulau di pesisir Papua barat. Kesultanan Tidore luput 

                                                      
2Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat 
bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah yang berada dibawah 
pengaruhnya. Prof E.K.W. Masinambow dalam tulisannya, “Bahasa Ternate dalam 
konteks bahasa-bahasa Austronesia dan Non Austronesia” mengemukakan bahwa 
bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa melayu yang digunakan 
masyarakat timur Indonesia dari hasil risetnya empat puluh enam persen kosa kata 
bahasa melayu di Manado diambil dari Bahasa Ternate. Bahasa Melayu Ternate ini kini 
digunakan luas di Indonesia Timur terutama Sulawesi Utara, pesisir timur Sulawesi 
Tengah dan Selatan, Maluku dan Papua dengan dialek yang berbeda–beda. 
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dari pengusaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah 

merdeka hingga akhir abad ke18. Kesultanan Tidore mencapai puncak 

kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku (1780-1805). Sultan 

Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama 

melawan Belanda dengan bantuan pemerintah Inggris. Kecerdikan, 

keberanian dan keuletan Sultan Nuku membawa pada kemakmuran 

rakyatnya. Sebagai imbalan pemerintah Inggrispun hanya mendapat 

hubungan dagang biasa. Wilayah Kesultanan Tidore terkenal sebagai 

produsen rempah-rempah. Kemunduran dan pudarnya Kesultanan 

Tidore melalui  politik adu domba VOC. Kesultanan Tidore diadu 

domba dengan Kesultanan Ternate dengan tujuan utamanya yakni 

menguasai wilayah kesultanan Tidore sebagai daerah penghasil 

rempah-rempah. 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Nagari Surakarta 
Hadiningrat) merupakan  kerajaan di Jawa Tengah yang berdiri tahun 

1755 sebagai produk  perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Perjanjian 

antara VOC dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan 

Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, 

menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua wilayah 

kekuasaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Awal pemerintahan 

Pakubuwana XII hampir bersamaan dengan lahirnya Republik 

Indonesia. Di awal masa kemerdekaan tahun 1945-1946, Kasunanan 

Surakarta dan Praja Mangkunegaran sempat menjadi Daerah Istimewa. 

Akan tetapi karena kerusuhan dan agitasi politik saat itu maka pada 

tanggal 16 Juni 1946 oleh Pemerintah Indonesia statusnya diubah 

menjadi Karesidenan, menyatu dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Penetapan status Istimewa ini dilakukan Presiden 

Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan 

Surakarta dan Praja Mangkunagaran yang menyatakan wilayah mereka 

adalah bagian dari Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Kasunanan Surakarta umumnya tidak dianggap sebagai 

pengganti Kesultanan Mataram, melainkan sebuah kerajaan tersendiri, 

walaupun rajanya keturunan raja Mataram. Setiap raja Kasunanan 

Surakarta bergelar Sunan sedangkan raja Kasultanan Yogyakarta 
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bergelar Sultan. Pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, 

Kesunanan Surakarta berada dibawah bayang kekuasaan pemerintah 

Hindia Belanda. Di masa kemerdekaan kendati kekuasaan formal 

kekuasaan sunan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai 

daerah istimewa (legitimasi legal rasional), namun muncul gerakan 

pertentangan dari rakyatnya sendiri dengan nama gerakan anti 

swapraja3. 

Mengingat banyaknya kerusuhan, penculikan dan 

pembunuhan, untuk sementara waktu Pemerintah Republik Indonesia 

membekukan status Daerah Istimewa Surakarta dan menurunkan 

kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran dan daerah 

Surakarta yang bersifat istimewa sebagai karesidenan sebelum bentuk 

dan susunannya ditetapkan undang-undang. Status Susuhunan 

Surakarta dan Adipati Mangkunegara hanya sebagai simbol di 

masyarakat dan warga negara Republik Indonesia, serta Keraton 

diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. 

Kasus Keraton Surakarta seperti pemikiran Ricklefs (2005: 330-

332) menyebutkan perubahan status dari kerajaan atau swapraja ke 

alam republik membawa konsekuensi perubahan mekanisme suksesi 

kepemimpinan. Legitimasi tradisional penguasa swapraja beserta 

mekanisme suksesinya tidak lagi diakui oleh pemerintah Indonesia. 

Penentuan kekuasaan formal tidak lagi dilakukan berdasar garis 

keturunan (geneological dynasty), namun berdasarkan mekanisme 

demokrasi-pemilihan 4 . Munculnya sistem baru menyebabkan 

                                                      
3Lepasnya Surakarta sebagai daerah istimewa dapat dilihat pada Raja di Alam Republik: 
Keraton Surakarta dan Paku Buwono XII(2000) oleh Bram Setiadi, Qomarul Hadi dan 
Trihandayani 
4Secara umum demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat. Joseph 
Schumpater mendefinisikan demokrasi sebagai mekanisme untuk memilih pimpinan 
politik. David Held mendefinisikan demokrasi sebagai sistem yang bebas dan setara 
dalam menentukan kondisi kehidupan, semua orang mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama. Held menjelaskan demokrasi mensyaratkan pengakuan hak asasi 
manusia(bill of rights) termasuk hak yang sama dalam penentuan jabatan publik. 
Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan prospek dalam Dunia yang Sedang 
berubah, hal 1,14-15. Demokrasi adalah kesetaraan bersuara tanpa memandang latar 
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penguasa-penguasa tradisionil di daerah swapraja tidak otomatis 

menjadi pemilik kekuasaan yang sah (legal formal), kecuali Surakarta 

dan Yogyakarta yang diposisikan sebagai daerah istimewa. Hilangnya 

legitimasi kekuasaan formal penguasa tradisional menyebabkan 

beberapa penguasa tradisional bermaksud tetap menjaga eksistensinya. 

Hal tersebut ditempuh dengan berusaha melakukan penentangan 

terhadap eksistensi Indonesia yang baru lahir. Penentangan dilakukan 

dengan melawan secara fisik dan mengusahakan datangnya Belanda 

kembali ke Nusantara. Namun demikian sebagian masyarakat tidak 

menerima langkah tersebut, bahkan memunculkan gerakan gerakan 

revolusi yang bertujuan melakukan penghancuran terhadap penguasa 

penguasa tradisional. 

Dari sejarah dinamika kehidupan keraton di Nusantara, 

Keraton Yogyakarta memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kebesaran kerajaan ini tak lekang seiring 

perjalanan waktu. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah wilayah 

sarat histori, kekuasaan kerajaan Mataram sebagai cikal bakal Keraton 

Yogyakarta menyisakan jejak kekuasaan bagi masyarakat dengan raja 

bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Keraton Yogyakarta memiliki 

perbedaan dengan keraton keraton lainnya di nusantara, mengingat 

raja (sultan) Keraton Yogyakarta selain sebagai raja di keraton 

yogyakarta, juga memiliki kedudukan dalam pemerintahan sebagai 

wujud keistimewaan DIY. Sejak berdirinya, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (defacto 1946 dan de yure 1950) sampai tahun 1988 sultan 

Yogyakarta secara otomatis diangkat sabagai gubernur/kepala daerah 

istimewa yang tidak terikat  dengan ketentuan masa jabatan, syarat dan 

cara pengangkatan gubernur/kepala daerah lainnya (UU 22/1948, UU 

1/57, Perpres 6/1959, UU 18/1956, UU 5/1974). Antara tahun 1988-

1998 Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Wakil 

Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa yang juga penguasa Paku 

Alaman. Setelah tahun 1999 keturunan sultan Yogyakarta yang 

                                                                               
belakang sosial, kultural, dan pikiran(Dony Gahral Adian, Demokrasi paraTukang, 
Kompas 6 Januari 2011, hal 7). 
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memenuhi persyaratan mendapat prioritas untuk  diangkat menjadi 

gubernur/kepala daerah istimewa (Anonim, 2016). 

Daerah Istimewa Yogyakarta sungguh berbeda dengan wilayah 

propinsi lainnya di Indonesia mengingat jabatan gubernur diampu 

sekaligus oleh raja Keraton Yogyakarta atau Sri Sultan 

Hamengkubuwono X. 

Kemunduran dan pudarnya eksistensi kerajaan-kerajaandialami 

hampir semua kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di wilayah barat 

Nusantara Kerajaan (Kraton) Badung, kerajaan yang berlokasi di Puri 

Agung Denpasar memudar kekuasaannya setelah dikalahkan pasukan 

Belanda melalui Perang Puputan Badung tahun 1906. Wilayah Timur 

Nusantara terdapat Kesultanan Ternate, kesultanan memiliki masa 

keemasannya di paruh abad keenam belas berkat perdagangan rempah-

rempah. Kekuasaannya membentang dari wilayah Maluku,Sulawesi 

bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan kepulauan Filipina 

hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Pendudukan Spanyol 

meruntuhkan kejayaan Ternate, yang menyisakan kekayaan di 

khasanah pengembangan kebudayaan khususnya di wilayah utara dan 

pesisir timur Sulawesi dan Maluku. Pengaruh itu mencakup agama, 

adat-istiadat dan bahasa serta simbol budaya.5 

Kejayaan dan kebesaran pemerintahan model monarkhi di 

Nusantara saat ini telah surut, namun Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Kebesaran kerajaan ini tak lekang seiring 

perjalanan waktu. Masih hidupnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

yang dalam perjalanan sejarahnya mencetak beberapa pahlawan 

                                                      
5Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat 
bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah yang berada dibawah 
pengaruhnya. Prof E.K.W. Masinambow dalam tulisannya, “Bahasa Ternate dalam 
konteks bahasa-bahasa Austronesia dan Non Austronesia” mengemukakan bahwa 
bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa melayu yang digunakan 
masyarakat timur Indonesia dari hasil risetnya empat puluh enam persen kosa kata 
bahasa melayu di Manado diambil dari Bahasa Ternate. Bahasa Melayu Ternate ini kini 
digunakan luas di Indonesia Timur terutama Sulawesi Utara, pesisir timur Sulawesi 
Tengah dan Selatan, Maluku dan Papua dengan dialek yang berbeda–beda. 
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nasional dan center of  gravity Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX membawa Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat pada posisi istimewa dalam sejarah 

kemerdekaan Republik Indonesia. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

yang bercorak negara monarkhi absolut menyatu menggabungkan diri 

kedalam negara modern Republik Indonesia pada masa perjuangan 

kemerdekaan Republik Indonesia.  

Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bercikal bakal dari 

Kerajaan Mataram Kuno pada awalnya bernafaskan ajaran Hindu 

Budhayang berlokasi di Kraton Kahuripan Jawa Timur, dalam 

perjalanan sejarahnya berkembang menjadi Kerajaan Mataram Islam, 

pada tahun 1755 Kerajaan Mataram Islam pecah menjadi duaditandai 

dengan perjanjian Giyanti tahun 1755, menjadikan Kerajaan ini 

terpecah menjadi Kraton Kasunanan Surakarta dan Kraton Kesultanan 

Ngayogyakarta yang sekarang berlokasi di kompleks Kraton 

Rotowijayan Kota Yogyakarta. 

Babak baru metamorfosa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang ini, memiliki jejak 

keistimewaan berbeda dibanding daerah daerah lain di Indonesia. 

Kraton inipun berhasil mempertahankan entitas politik tradisionalnya, 

digambarkan Anton E Lucas., dalam bukunya Peristiwa Tiga Daerah: 
Revolusi dalam Revolusi(1989:17-18). Daerah Istimewa Yogyakarta 

berhasil mempertahankan entitas politik tradisionalnya hingga saat ini 

sekalipun dihadapkan dengan perubahan sosial yang silih berganti. 

Dalam satu abad terakhirini, setidaknya tercatat dua perubahan sosial 

yang telah berhasil dilewati oleh entitas politik tradisional Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Pertama, ia membentengi dirinya dari 

gelombang kebangkitan sosialisme dunia yang berlangsung tahun 

1920-an yang dikenal dengan masa melaise6.  Dua kerajaan yang berada 

                                                      
6Melaise atau zaman meleset ialah sebutan rakyat untuk menggambarkan keadaan 
depresi pada krisis ekonomi 1930. Melaise berarti pengurangan kesempatan kerja, 
pemotongan gaji, turunnya harga harga hasil pertanian, rendahnya upah,dan kenaikan 
pajak. Lihat Mahasti Hasanah, Ekonomi Politik Kolonialisme(Yogyakarta:PolGov, 
2015): 55 
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di Surakarta yakni Susuhunan dan Mangkunegaran juga tidak luput 

dari aksi revolusi sosial tersebut. Radikalisasi petani dan gerakan 

komunisme pada tahun tahun tersebut tumbuh subur dan mampu 

menggerakkan revolusi sosial di kota itu7. Di masa-masa itu sebenarnya 

Daerah Istimewa Yogyakarta  juga mengalami masa masa sulit, akibat 

terpuruknya industri gula yang dimiliki oleh Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Namun pada saat yang bersamaan Sultan Hamengku 

Buwono memperkuat diri di lini rakyatnya dengan cara membagi 

bagikan tanah8. Dengan menjalankan kekuatan politik tradisionalnya 

melalui kebijakan reorganisasi agraria oleh Sultan Hamengku Buwono 

VIII, Daerah Istimewa Yogyakartadapat melalui masa-masa gejolak 

sosial tanpa keresahan sosial yang berarti. 

Keberhasilan kedua ialah ketika Daerah Istimewa Yogyakarta 

berhasil mempertahankan eksistensi entitas politik tradisionalnya di 

tengah lahirnya negara modern Republik Indonesia. Keberhasilan 

tersebut dapat dilihat ketika Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati 

Paku Alam ditetapkan sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sementara Kraton Kasunanan Paku Buwono dan 

Pura Mangkunegaran di Surakarta menyusut kekuasaannya karena  

kurang tanggap dalam menyiasati gelombang perubahan 

republikanisasi. 

Selo Sumarjan 9  menyebutkan Entitas politik tradisional 

Yogyakarta mampu bertahan hingga sekarang karena tidak lepas dari 

kebijakan Sultan Hamengku Buwono VIII yang membagi bagikan 

tanahnya kepada rakyat, melakukan reorganisasi agraria dan 

memperluas partisipasi politik rakyatnya dan pada tahun 1957 

kebijakan tersebut dilanjutkan oleh putra mahkotanya, Sri Sultan 

                                                      
7 George D Larson. Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di 
Surakarta, 1912-1942(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990): 161 
8 Wawancara dengan Pangeran Jatiningrat sebagai penjaga budaya Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat Hadiningrat, tanggal 4 Februari 2015 di ndalem beliau 
kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Hadiningrat. 
9Selo Soemarjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 1981) 306-316. 
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Hamengku Buwono IX10. Kepiawaian Sri Sultan Hamengku Buwono IX 

dalam mempertahankan entitas politik tradisionalnya adalah berpihak 

pada kelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda, dengan 

menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia, menjadikan 

entitas politik tradisional Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

Hadiningrat masih bertahan sampai sekarang. 

Sebagai wujud keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

sejak berdirinya (defacto 1946 dan de yure 1950) sampai tahun 1988 

Sultan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat secara otomatis diangkat 

sebagai gubernur/kepala daerah istimewa yang tidak terikat dengan 

ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan gubernur/kepala 

daerah lainnya (UU 22/1948, UU 1/57, Perpres 6/1959, UU 18/1956, 

UU 5/1974). Antara tahun 1988-1998 Gubernur/Kepala Daerah 

Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Wakil Gubernur /Wakil Kepala 

Daerah Istimewa yang juga penguasa Paku Alaman. Setelah tahun 1999 

keturunan sultan Yogyakarta yang memenuhi persyaratan mendapat 

prioritas untuk  diangkat menjadi gubernur/kepala daerah istimewa 

(Anonim, 2016). 

Daerah Istimewa Yogyakarta sungguh berbeda dengan wilayah 

provinsi lainnya di Indonesia mengingat Jabatan Gubernur diampu 

sekaligus oleh raja/sultan Kraton Ngayogyakarta  Hadiningrat adalah 

Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui landasan yuridis formal 

Undang Undang Keistimewaan DIY No 13 tahun 2012.  

Jejak panjang eksistensi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di 

ranah politik tradisionalnya, penyebarluasan budaya adiluhungnya, 

dan didifusikannya filosofi sifat watak kesatria para raja/sultannya 

melalui visi misi Pemerintah Daerah Yogyakartadan budaya SATRIYA 

sebagai pedoman perilaku Pamong Praja DIY dalam menjalankan tugas 

sangat menarik untuk diketahui lebih dalam. Di tengah perjalanan 

kemajuan dan modernitas sekarang apakah Kraton Ngayogyakarta 

masih tetap akan bertahan, tetap eksis, mengingat kontradiksi 

                                                      
10Ibid. 
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penjabaran UUK DIY no 13 tahun 2012 pasal 18 ayat 1 yang 

menggambarkan ketentuan akan persyaratan calon gubernur harus 

mencantumkan nama istri dan seterusnya menyiratkan bahwa 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah laki laki. 

Apakahmasyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menerima 

bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga adalah Sultan 

Kraton Ngayogyakarta atau sebaliknya  adalah harus laki laki ataukah 

dimaklumkan jika ia perempuan. 

Sebagai artefak yang dimiliki Negara Indonesia kebesaran 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sarat akan nilai sosial, 

ekonomi, budaya dan  politik dalam perjalanan sejarahnya patut untuk 

dilestarikan pada sisi positifnya pun telah diakui oleh dunia melalui 

Penetapan Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2017 sebagai The City of 
Philosophy. Apakah dengan diimplementasikannya UUK DIY no 13 

tahun 2012 akan membawa pada kemaslahatan Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat dan rakyat DIY, penelitian ini mencoba untuk 

mengetahuinya. 

Pemikiran filosofis dan harapan penelitian ini, bahwa 

kemajuan masyarakat bangsa dapat terwujud bilamana didukung oleh 

pemikiran dan tindakan dari semua unsur dan kelompok guna 

membangun kesatuan, kebersamaan dalam peri kehidupan sosial, 

politik, ekonomi dan budaya. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

sebagai organisasi yang tumbuh berkembang dan dapat menghadirkan 

dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya, sosial politik dan ekonomi  

guna mencapai tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 

daerahnya dan menjadi ikon Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun 

dalam dinamikanya terdapat friksi di internal kraton namun hingga 

saat disertasi ini dituliskan, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tetap 

utuh  dan hidup sebagai organisasi sosial dan budaya. 

Rangkuman 

Sistim Monarki Konstitusi dianut beberapa Negara seperti 

Inggris, Denmark dan Belanda yang memisahkan kekuasaan Raja/Ratu 

di Ranah Kerajaan dan Kekuasaan di Ranah Pemerintahan Modern. 
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Ketiga Negara ini memiliki kekuasaan yang tersamar, memiliki jabatan 

sebagai Kepala Negara dengan masa jabatan seumur hidup, namun di 

Negara mereka Perdana Menteri menjadi Kepala Pemerintahan dengan 

masa jabatan dua periode. Di negara Inggris, Belanda, Denmark Raja/ 

Ratu memiliki posisi sebagai lambang keagungan.  

Di Nusantara (sekarang disebut Negara Kesatuan Republik 

Indonesia) pada jamannya terdapat sekitar 250 Kerajaan dengan sistim 

pemerintahan Monarki Absolut namun sekarang kejayaan kerajaan di 

pelosok Nusantara tersebut sudah tidak tersisa lagi. Kedaulatan 

Kerajaan Mataram Islam dalam perjalanan waktunya yang 

bermetamorphosa menjadi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan keunikannya Raja/Sultan bertahta di Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat adalah juga Gubernur Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi salah satu 

modal Kemerdekaan Republik Indonesia ketika Raja/Sultan Hamengku 

Buwono IX menyatakan bergabung menyatukan diri dengan para 

Republikan. Inilah pembeda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 

provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan DIY adalah pemerintahan 

modern sedangkan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah 

pemerintahan Tradisi, dan keduanya eksis di ranah masing masing. 

Terbitnya Undang Undang Keistimewaan DIY No 13 tahun 2012 

menjadi penanda eksistensi politik tradisional Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kekuasaan 

Kerajaan Mataram Islam. 

 

Struktur Penulisan  

Susunan penulisan bab pertama pada prinsipnya menguraikan 

tentang Sistem Monarki, tentang bentuk pemerintahan dan kekuasaan 

pada Kerajaan di berbagai negara. Monarki di Indonesia yang 

keberadaannya sudah sirna dihempas gelombang waktu, menyisakan 

beberapa Kerajaan/kraton yang hanya memiliki kekuasaan pada ranah 

sosial dan budaya. Satu Kerajaanyang tersisa dari Kerajaan Mataram 

Islam dalam perjalanan waktu bermetamorphosa menjadi Kraton 
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Ngayogyakarta Hadiningrat, dan kemudian bergabung dan diakui 

pemerintah Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Negara modern), sangat unik, karena Gubernur DIY 

adalah Sultan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Negara tradisi) 

yang pengukuhannya dilakukan melalui Penetapan, sebagai 

konsekuensi berlakunya Undang-Undang Keistimewaan DIY no 13 

tahun 2012. 

Bab kedua memaparkan landasan teori yang dipakai sebagai 

analisis tentang fenomena yang sedang diteliti, konsep kekuasaan Blau, 

teori konflik Ralph Dahrendorf, perspektif gender dan teori Strukturasi 

Giddens. Pada bab ini disajikan berbagai temuan temuan dari 

Penelitian terdahulu bertopik Kraton, Kerajawian dan Keistimewaan 

DIY guna memastikan orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis. 

Bab ketiga memaparkan metode penelitian, mengapa memilih 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada bab ketiga ini juga 

menjabarkan secara garis besar hubungan antara pertanyaan penelitian, 

data dan jenis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

pertanyaan penelitian serta bagaimana data diperoleh. Bab ini 

memaparkan bagaimana metode yang dipakai dalam penelitian ini 

masuk katagori campuran(mixed method). Data sekunder bersumber 

dari perpustakaan Kraton, perpustakaan elektronik Pasca Sarjana 

UGM, berbagai jurnal mengawali konstruksi tulisan ini. Ketika 

melakukan wawancara mendalam pada pihak kelompok konflik “Sabda 

Raja dan Wacana Sultan Perempuan”, studi ini menggunakan daftar 

pertanyaan terstruktur dan meluas pada pertanyaan-pertanyaan yang  

berkembang selama pengumpulan data menjadi ciri khas pendekatan 

induktif kualitatif. Pun ketika mendapatkan informan kunci digunakan 

metode snowbal sampling. Ketika melakukan Survei kepada 

Masyarakat Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta 

dan Abdi Dalem misalnya studi ini menggunakan Daftar Pertanyaan 

Terstruktur, yang menjadi ciri khas pendekatan deduktif kuantitatif. 
Dalam menghayati suasana yang berlangsung di area studi, penulis 

masuk dalam komunitas kelompok kontra kraton, menjadi anggota 

media sosial Whatsapp komunitas Pejuang Mataram Islam. Pun 
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mengikuti Saresehan di berbagai Masjid milik (kagungan ndalem) 

Kraton bersama komunitas Pejuang Mataram Islam. Beberapa rapat 

komunitas kontra kraton penulis ikuti(rapat-rapat koordinasi selalu 

dilakukan pada malam hari setelah sholat magrib) di rumah (dalem) 

Gusti Yudhahadiningrat di jalan Ruswo Yogyakarta. Keuntungan 

penulis sebagai Trah Mangkunegoro I, adalah memiliki kemudahan 

akses kepada sumber data kunci/key informan, srawung/bergaul, 

bahkan sowan/berkunjung ke rumah (dalem) sederek dalem/saudara 

satu ayah Sultan Hamemengku Buwono X, dan sentana dalem Kraton, 

sebagai bentuk pengamatan partisipatif, yang ini termasuk satu 

pendekatan kualitatif. 

Bab keempat menguraikan tentang entitas Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat, Kepemimpinan dan kekuasaan Sultan 

pertama hingga Sultan Kesepuluh, mekanisme dan suksesi di Kraton.  

Kepemimpinan dan suksesi di Kraton Ngayogyakarta sejak Sultan 

Hamengkubuwono pertama hingga Sultan yang kesepuluh 

dimaksudkan untuk merunutkan sejarah kepemimpinan yang berlaku 

dari masa ke masa danproses suksesi kepemimpinan di Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat, mengingat kasus konflik menjadi bahasan 

dalam penelitian ini. Tata Pemerintahan dan Struktur pemerintahan 

kratonTata Rakite Pemerintahan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 
menggambarkan masih bertahannya eksistensi Kraton. Bab keempat 

menggambarkan bagaimana Sultan Hamengku Buwono VIII 

menyiapkan putra mahkotanya BRM Dorojatun (Sultan Hamengku 

Buwono IX) menjadi the center gravity of power Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Peran Kraton pada proses dan masa masa 

perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, terbentuknya 

keistimewaan DIY serta eksistensi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

sangat lekat dengan Sultan Hamengku Buwono IX, yang populer 

dengan ciri kepemimpinannya Tahta untuk Rakyat. Bab keempat 

menguraikan pula Kekuasaan kraton melalui penguasaan sumber 

sumber budaya kasat mata dan tidak kasat mata. Upacara upacara ritual 

adat tradisi masih berlaku merupakan aset kepariwisataan DIY; sumber 

sumber ekonomi meliputi penguasaan tanah di berbagai wilayah DIY, 
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dalam wujud tanah-tanah keprabon dan tanah-tanah bukan keprabon, 

tersebar di kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan 

kota Yogyakarta. Penguasaan kraton atas sepuluh badan usaha 

merupakan bukti kuatnya kraton pada sumber sumber ekonomi. 

Berkiprahnya keluarga kraton pada berbagai organisasi sosial 

menggambarkan penguasaan kraton pada sumber sumber sosial-

organisasi. 

Bab kelima menguraikan tentang relasi antara Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pemerintahan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Bab keenam, menguraikan berbagai Kekuasaan dan Pelestarian 

Kekuasaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kekuasaan di ranah 

Seni Budaya digambarkan melalui upaya pelestarian Gagrag 
Ngayogyakartan (gaya Yogyakarta) pada beragam tradisi seperti seni 

tari, seni karawitan serta revitalisasi kekuasaan penjaga budaya (abdi 

dalem) melalui pendidikan (pawiyatan) abdi dalemnya. Pelestarian 

nilai budaya adiluhung berupa ajaran Filosofis didifusikan pada 

Aparatur, Generasi Muda, serta masyarakat pada umumnya, dalam 

kerangka pembentukan rasa kebangsaan dalam pembangunan melalui 

Budaya Satria pun dileburkan dalam visi misi Pemda DIY,  dan budaya 

kerja aparat Pemerintah DIY. Pelestarian nilai budaya adiluhungdi 

ranah pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama melalui Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011, menunjukkan peran 

Sultan sebagai agen secara sengaja dan terencana melestarikan dan 

mendifusikan nilai budaya adiluhung kraton bukan saja di entitas 

kraton, namun meliputi ranah pendidikan formal. Perda DIY Nomor 5 

Tahun 2011: 20, menjelaskan pendidikan dalam Bahasa Jawa sebagai  

panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, 

mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah 

kepribadian peserta didik pada pemahaman atas falsafah Hamemayu 
Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, SengguhOra 
Mingkuh. Pada bab ini diuraikan pula mengenai sumberdaya manusia 

kraton yang khas, abdi dalem dengan seperangkat tradisinya. Kasus 

Komite Independen (KIPER) menggambarkan kekuasaan kraton di 
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ranah politik tradisional kraton  bernuansa patroen klien yakni para 

kawula mataram/rakyat, dalam kasus ini para pedagang Kaki Lima di 

Alun Alun Kidul Kraton dan Pengageng Kraton. 

Bab ketujuh menguraikan tentang dinamika (perubahan) yang 

terjadi di entitas Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dinamika 

internal entitas kraton tak terelakkan melibatkan pihak eksternal 

kraton, ketika Sultan Hamengku Buwono X yang juga sebagai 

Gubernur mengeluarkan Sabda Raja. Konflik antara Sultan bertahta 

dan 15 sederek dalem digambarkan dalam konflik Dahrendorf. 

Sementara fenomena Sultan Perempuan dibangun oleh Sultan bertahda 

dalam analisis strukturasi Gidden. Setelah diberlakukannya UU 

Keistimewaan DIY no 13 tahun 2012, tak terelakkan kelembagaan 

pemerintahan di Kraton berubah mengakomodasi mandat Undang 

Undang Keistimewaan tersebut. Habitus di Kraton pun secara perlahan 

tapi pasti mengalami penyesuaian.Sistem rekruitmen abdi dalem yang 

semula “melamar” dimodifikasi menjadi “dilamar” pihak Kraton.  

Kraton membuka diri, Tepas Tanda Yekti merekrut para Abdi Dalem 

fresh graduate Perguruan tinggi menjadi tulang punggung era 

komputerisasi dan webisasi.  

Bab kedelapan  berisi tentang Konflik Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat, jenis konflik, pelaku konflik. Diuraikan pula penerapan 

teori Strukturasi Giddens dengan Sultan bertahta sebagai Agen 

Strtuktur Kepemimpinan berperspektif Gender. 

Pada bab kesembilan menguraikan temuan empiris penelitian, 

menginterpretasikan semua temuan empiris yang ditulis pada bab-bab 

sebelumnya, pada tataran yang lebih abstrak, yaitu tataran teoritis. Era 

Baru Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perubahan perubahan 

(dinamika) sebagai bentuk adaptasi Kraton Ngayogyakarta yang 

memiliki tata pemerintahan di ranah budaya dan memiliki porsi yang 

cukup besar pasca berlakunya UU No 13 tahun 2012, mengingat 

Parentah Hageng Panitra Pura atau setara Sekretariat Negara pada 

Negara modern, menjadi lembaga penentu pengajuan calon Gubernur 

DIY. Parentah Hageng Panitra Pura dipimpin oleh putri kedua Sultan 
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bertahta GKR (Gusti Kanjeng Raden) Condrokirono. Pada bab delapan 

memuat tentang eksistensi kraton yang ditandai dengan masih kuatnya 

politik tradisionilnya yang didukung oleh penguasaan sumberdaya: 

sumberdaya budaya intangible maupun sumber daya budaya tangible, 

kraton sebagai pusat/inti budaya saat ini memiliki 2.326 abdi dalem. 

Perubahan perubahan (dinamika) kraton pada tataran tata 

pemerintahannya meliputi perubahan kelembagaan dan strukturnya, 

perubahan perubahan kebiasaan (habitus) dan konflik yang 

menyertainya. Peningkatan kesejahteraan abdi dalem sebagai satu 

bentuk pelaksanaan Danais (Dana Keistimewaan DIY).  

Bab kesepuluh adalah rangkuman dari semua bahasan dan 

temuan yang diperoleh dan ditulis pada bab-bab sebelumnya untuk 

menutup fenomena dinamika kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Meskipun pada tulisan ini disebut sebagai kesimpulan, tetapi ia 

sebaiknya menjadi titik saat ini, dan pada kesempatan berikut kajian 

lanjutan akan dilakukan lagi. 

 


