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Bab 10 

EPILOG 

Jas Merah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah 

  

Sultan bertahta sebagai agen memiliki kekuasaan memaksakan 

berlakunya kebijakan (Sabda Raja) paradigma perspektif gender. 

Tuntutan perubahan jaman dan ketaatan pada implementasi UUD 1945 

atas hak yang sama antara laki-laki dan perempuan (HAM) 

membutuhkan perubahan habitus lama yang selama ini berlaku di 

kraton.  

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat secara sadar dan terencana 

melestarikan eksistensinya di ranah budaya, sosial ekonomi dan politik. 

Sejarah kekuasaan Kraton atas sumber-sumber budaya pada puncaknya 

mendapat pengakuan internasional oleh Unesco sejak tanggal 14 Maret 

2017 Yogyakarta ditetapkan sebagai City of Philosophy. Ini menjadi 

penanda eratnya relasi dan kerjasama Kraton dan Pemda DIY secara 

konsisten mengawal Keistimewaan DIY pada ranah kekayaan bnilai 

nilai  filosofisnya. 

Keberpihakan NKRI pada wujud keistimewaan DIY pada 

tataran implementasi UUK DIY No 13 tahun 2012 oleh Pemda DIY dan 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat masih belum memuaskan berbagai 

pihak dan utamanya para penggiat di akar rumput. Konflik yang masih 

berlangsung di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan DIY, menjadi 

penandanya, dengan substansi konflik Agama, konflik Kepentingan. 

Dinamika Kraton tidak sebatas pada bertambahnya 6 lembaga/ 

kantor baru sebagai wujud adaptasi Kraton pasca berlakunya UU No 13 

tahun 2012 pada kewenangan Kraton melalui Lima Urusan 

Keistimewaan DIY: pertama, Keistimewaan pada Urusan Pengajuan 

Calon Gubernur DIY; kedua, Urusan Kelembagaan; ketiga, Urusan 
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Kebudayaan; keempat, Urusan Pertanahan dan kelima, Urusan Tata 

Ruang.  

Perubahan regulasi sebagai konsekwensi logis berubahnya 

status Kraton dari Lembaga Adat menjadi Badan Usaha, pada konteks 

urusan Pertanahan sarat permasalahan menjadikan Perdais Pertanahan 

yang disusun bersama antara pihak Kraton, Pemda dan DPRD DIY 

hingga saat ini belum dapat digulirkan menjadi Perdais Pertanahan. 

Era Baru Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat hadir, revitalisasi 

Kraton dilakukan. Manajemen feodalistik yang bernuansa kuno 

berubah ke Manajemen Modern Kraton dalam menyikapi hadirnya 

seperangkat tata aturan baru yang termuat dalam Undang Undang 

Keistimewaan DIY No 13 tahun 2012. Modernitas di Kraton tidak 

meniscayakan etika sopan santun yang selama ini berlaku. Abdi Dalem 

tetap duduk bersila diatas karpet di kantor/Tepas, tetap menjalankan 

pakem kraton, memberi sembah pada pimpinan (pengageng) dan 

berjalan jongkok (laku dodok) ketika menghadap pengagengnya. 

Bahasa Bagongan tetap menjadi bahasa komunikasi antar Abdi Dalem 

kepangkatan sederajad maupun dengan kepangkatan yang lebih tinggi 

dan pada para pengagengnya. 

Resonansi perubahan pun terwujud pada wujud nilai baru di 

kalangan masyarakat (Kawula Mataram) Peminat Abdi Dalem 

Punokawan semula hanya diminati kawula Mataram kelompok tua, 

saat ini diminati Kawula Mataram Kelompok Muda. Beberapa fresh 
graduate Perguruan memperkuat pemerintahan dan menduduki posisi 

di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Meski ditilik dari konteks 

konsep Good Governance, Pemerintahan Kraton belum sepenuhnya 

melaksanakan, mengingat masih kentalnya budaya feodalistik di 

entitas Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Undang Undang Keistimewaan No 13 tahun 2012 melegitimasi 

Kraton sebagai Inti Budaya harus konsisten dan berkelanjutan 

melestarikan eksistensinya di ranah budaya tangible dan budaya 

intangible. Mewujudkan Keistimewaan DIY yang adaptif kebutuhan 

jaman (modernitas-globalisasi) tanpa meninggalkan jejak budaya 
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adiluhung Kraton dibutuhkan kepedulian, kesediaan dan keikhlasan 

mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan demi 

kemaslahatan Kawula Mataram/Masyarakat DIY dalam mengawal dan 

menjaga Keistimewaan DIY. Mengingat Keistimewaan bukan hanya 

milik Kawula Mataram, namun ia menjadi milik NKRI dan 

Dunia/Internasional. 

Eksistensi Politik Tradisional dalam wujud Undang Undang 

Keistimewaan No 13 tahun 2012 sebaiknya dikelola dengan baik. 

Implementasi filosofi  Golong Giling, Sengguh Ora Mingkuh dan 
Manunggaling Kawula Gusti dalam wujud Pembangunan pendekatan 

budaya, Pendekatan pembangunan model Partisipatoris sejak 

penyusunan Perencanaan Pembangunan hingga Pelaksanaan 

Pembangunan melibatkan   stakeholder dan masyarakat terkaitdengan 

semangat dan kepedulian ruh keistimewaan menjadi syarat utama 

Implementasi Keistimewaan DIY. Model Partisipatoris/pelibatan 

stakeholder dan masyarakat terkait,  menumbuhkan Rasa memiliki 

Keistimewaan DIY. Proses Pembangunan partisipatif lebih 

implementatif dari pada pendekatan tehnokratif determinative. Proses 

partisipatif dapat berjalan jika kapasitas dan porsi stakeholder 

berimbang dan sejajar dalam memahami ruh Keistimewaan DIY. 

Sehingga filosofi Manunggaling Kawula Gusti tidak hanya sebatas 

slogan. 

 

Implikasi Metodologis 

Secara metodologis, studi  ini memiliki banyak kekurangan dan 

kelemahan. Metode pengumpulan dan analisis data primer 

menggunakan metode deduktif kuantitatif dan metode induktif 

kualitatif. Penerapan metode  metode deduktif kuantitatif berbentuk 

survai kepada responden, menggunakan kuesioner yang telah siapkan. 

Penerapan metode induktif kualitatif berbentuk Wawancara 

Mendalam, Observasi Langsung dan Observasi Partisipatif. Metode 

pengumpulan dan analisis data sekunder, menggunakan metode 

analisis lebih lanjut himpunan data yang sudah ada yang memunculkan 
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tafsiran, simpulan atau pengetahuan terhadap, atau berbeda dari apa 

yang disajikan, atau temuan terdahulu. Studi ini berusaha mengeksplor 

konflik internal dan eksternal kraton penulis menggunakan metode 

induktif kualitatif, observasi langsung dan observasi partisipatif. 

Kemudahan penulis memasuki komunitas dimungkinkan adanya relasi 

dengan pihak kraton. Syarat ini kemungkinan tidak dapat dimiliki 

peneliti lainnya, sehingga ini merupakan varian pembatas jika akan 

dilakukan studi lanjutan. Mengakses data dan informasi dari kelompok 

kontra kraton yakni Pejuang Mataram Islam, pun diperlukan 

persyaratan peneliti muslim lebih dapat diterima, mengingat konflik 

bermuatan konflik agama, Islam. Ini juga dapat dikatakan sebagai 

varian pembatas bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian 

dengan studi semacam ini.  

Terkait metodologi, kelemahan dalam studi ini adalah tidak 

diberinya kesempatan peneliti dapat face to face dengan sumber data 

kunci (Sultan bertahta), meskipun peneliti merasa memiliki relasi 

penelitian yang sangat baik dengan sumber data kunci (Romo Noer) 

dan bahkan beliau pula mengantar penulis dan surat permohonan 

wawancara penulis pada sekretaris Sultan bertahta di Kraton Kilen atas 

kesempatan wawancara dengan sumber data kunci (Sultan Bertahta).  

Namun, kekurangan ini diisi dengan sangat supportnya sumber 

data kunci kedua dari pihak pro Kraton (Romo Noer). Bahkan detai 

bagaimana Sultan bertahta memberikan kepercayaan besar pada beliau 

untuk mewakili sultan bertahta pada berbagai kegiatan penting seperti 

penyusunan Perdais Pertanahan, Perdais Tata Ruang, Perdais 

Kebudayaan. Posisi beliau di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

sebagai pengageng angka kalih (pejabat tinggi tingkat dua) di Kantor 

Parentah Hageng sekaligus menjadi pendamping putri putri Sultan 

bertahta dalam keseharian menajalankan tugas dan jabatan putri putri 

Sultan bertahta memimpin Keempat Kantor di Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. 

Kelemahan lainnya dalah mengingat tidak dilakukannya uji 

coba/ pilot survey sehingga Daftar Pertanyaan sebagai instrument 
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penelitian. Dalam pelaksanaan pengumpulan datanya, peneliti 

membersihkan data yang tidak masuk dalam analisis. 

 

Implikasi Teoritis 

Terlepas dari berbagai kelemahan metodologi studi, penulis 

mencoba melakukan interpretasi terhadap data empiris dalam studi. 

Beberapa proposisi atau hipotesis atau konsep berikut, yang perlu 

untuk ditindak lanjuti  dengan penelitian lebih lanjut:  

Sultan berlaku sebagai agen dalam  membangun struktur 

Pelestarian nilai nilai budaya Satriya, meski telah diperkuat dengan 

peraturan Gubernur no 72 tahun 2008 tentang budaya pemerintahan 

Provinsi IY, namun pada tataran empirik struktur ini tidak berfungsi 

sebagaimana tertulis dalam Perda tersebut. Monitoring dan evaluasi 

dirasa menjadi kelemahan struktur ini dapat berjalan sebagaimana 

mestinya.  

Struktur kepemimpinan berperspektif gender yang dicoba 

dibangun Sultan bertahta mendapatkan penguatnya manakala negara 

berpihak kepada tujuan struktur ini. Sehingga pendekatan 

pembangunan model partisipatoris dapat diterapkan menggunakan 

teori strukturasi Giddens, dengan seseorang memiliki kekuasaan 

berperan sebagai agen dari Struktur pembangunan partisipatoris, 

seperti harapan masyarakat DIY.  

Pada penerapan teori Kekuasaan dan Konflik Dahrendorf yang 

menyebutkan penerapan kekuasaan dalam konflik disertai bentuk 

kekerasan fisik tidak terbukti pada studi Konflik Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Konflik bermanifestasi kekerasan simbolik oleh kelompok 

kontra kraton. Sedangkan konflik damai tidak disertai kekerasan fisik 

pihak Kraton, serta tetap adem ayemnya masyarakat DIY diyakini 

penulis sebagai masih kuat dan mengakarnya budaya kraton. Budaya 

sengguh ora mingkuh, budaya hamemayu hayuning buwono, sebagai 

kekayaan budaya intangible yang menjadi aset Kraton Ngayogyakarta 
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Hadiningrat, aset DIY dan NKRI yang sebaiknya dilestarikan dan 

disebarkan pada masyarakat yang lebih luas. 

 


