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BAB 3 

MEMILIH KRATON NGAYOGYAKARTA 

HADININGRRAT 

 

Berangkat dari prolog di atas maka pertanyaan utama 

penelitian ini adalah bagaimana Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

sebagai organisasi sosial budaya ekonomi dan politik mempertahankan 

eksistensinya sejak masa kolonial hingga kini, di tengah dinamika 

sosial politik yang menyertai Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat 

sultan sebagai pemegang tampuk pimpinan tertinggi Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat di negara tradisiadalah sekaligus sebagai 

gubernur, pemegang tampuk pimpinan tertinggi di negara modern 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak dapat dilepaskan dari 

dinamika perjuangan para republikan dalam mengantar kemerdekaan 

dan terbentuknya Negara Republik Indonesia. Di era demokrasi 

terbukti perjuangan rakyat(kawulo Mataram) dan pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta berhasil mendapatkan UU No 13 Tahun 2012 

tentang keistimewaan DIY dengan satu pilar keistimewaannya yakni 

Penetapan. Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah sekaligus  

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan Sultan yang 

adalah raja (Sultan) di Negara Tradisi juga menjabat Gubernur 

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini menuliskan tentang eksistensi Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat dan perubahan perubahan (dinamika) 

pasca berlakunya UUK DIY No 13 tahun 2012. Perubahan apa saja 

yang terjadi di entitasKraton Ngayogyakarta Hadiningrat setelah 

berlakunya UU no 13 tahun 2012  
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Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan lain yang dapat mempertajam pertanyaan utama 

adalah: 

Pertama, bagaimana Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

melestarikan eksistensinya di ranah Sosial, Budaya, Ekonomi dan 

Politik? 

Kedua, bagaimana dinamika (perubahan) pasca berlakunya  UUK 

DIY  No 13 tahun 2012di entitas Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa, mempelajari arsip, 

dokumen, mengumpulkan data dan merangkaikan dalam bentuk 

tulisan: 

Pertama, untuk mendapatkan gambaran bagaimana Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah organisasi sosial budaya, 

ekonomi dan politik melestarikan eksistensinya di ranah sosial,budaya, 

ekonomi dan politik. 

Kedua, mendapatkan penjelasan mengenai dinamika 

(perubahan) yang terjadi di entitas Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

pasca berlakunya UU No 13 tahun 2012. 
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Kerangka Logis Penelitian 

Kerangka logis penelitian tergambar pada bagan berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Kerangka Logis Penelitian 

Provinsi DIY 

(Gubernur) 

 

Kraton Ngayogyakata 

Hadiningrat(Sultan) 

 

Pemerintahan  

Provinsi DIY (Politik) 
Pemerintahan Kraton 

(Budaya) 

Adakah perubahan? 

 Kelembagaan 

 Struktur 

 Regulasi 

 Habitus / Kebiasaan 

 Tata cara, adat istiadat sesuai 

tujuan/tradisi yang dilestarikan? 

Implementasi  

UU No.13 Tahun 2012 

(Penetapan) 

Pendukung 

Internal  

Kekuasaan kraton pada 

sumber budaya, 

sumber ekonomi dan 

sumber sosial politik 
tradisional. 

Eksternal  

Keberpihakan Negara 
pada DIY dan UUK 

No 13 tahun 2012 

Penghambat 

Internal  

Budaya Kraton dan 

Good Governance 

Budaya tulis 

Eksternal  

Arus Globalisasi 
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Jenis Penelitian dan Analisis Data 

Merupakan penelitian fenomenologi, beberapa sumber 

menyebutkan, istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani: 

Phainestai yang artinya “menunjukkan” dan “menampakkan diri 

sendiri”.1Dalam Bahasa Indonesia biasa dipakai istilah gejala. Secara 

istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan (logos) tentang apa 

yang tampak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau 

segala sesuatu yang tampak atau yang menampakkan diri.2 

Fenomena pada penelitian ini mengenai Dinamika  Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Bingkai Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan memberikan penjelasan, 

penafsiran dan pemahaman tentang dinamika Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Kekuasaan Kraton dari masa kemasa dan perubahan yang 

menyertainya sejak masa penjajahan/kolonial hingga masa 

Pemerintahan NKRI (Negara Kemerdekaan Republik Indonesia). 

Sebagai sebuah Kraton yang masih eksis  di ranah politik, ekonomi, 

sosial dan budaya, penulis ingin mengetahui perubahan apa saja yang 

terjadi di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pasca diimplementasi-

kannya Undang Undang Keistimewaan DIY no 13 tahun 2012 dari 

aspek Kelembagaan dan Struktur, Aspek Regulasi dan Aspek 

Habitus/Adat/Kebiasaan. 

Penelitian dilakukan dengan cara: 

Memeriksa dokumen, catatan-catatan sejarah kehidupan 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, melakukan observasi dan  

wawancara. Pengumpulan data dan informasi, selain dikerjakan 

dengan mengikuti prosedur standar memiliki surat ijin penelitian dari 

Pemda DIY, peneliti diuntungkan karena memiliki akses memperoleh 

informasi dan datadari komunitas kraton, beberapa gusti dan pangeran 

di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Akses ini peneliti peroleh 

                                                      
1 Muhammad Muslih, Filsafat Muslih, Belukar, Yogyakarta, hal. 144. 
2 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman, Jakarta: Gramedia 1981, hal. 109. 
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melalui jalinan Paguyuban lima kraton (Kasunanan Solo, Kasultanan 

Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, Pura Pakualaman dan Kraton 

Cirebon) penulis meski berasal dari Trah Mangkunegara I, namun 

kakak ipar sayalah  R.Ay Heny Sosronagoro3sebagai entry point penulis 

memasuki komunitas Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Memiliki akses karena hubungan baik dengan komunitas 

kraton sebagai entitas penelitian, tidak serta merta mengaburkan 

realitas sosial di entitas Kraton yang sedang diteliti, karena penelitian 

ini menggunakan didesain menggunakan teknik dan strategi 

pengumpulan data, dengan menyertakan teknik triangulasi untuk 

menjaga validitas datanya. Mempelajari kasus yang menggambarkan 

eksistensi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat,  peneliti mempelajari 

apa yang telah dilakukan kraton dalam upaya sadarnya melestarikan 

dan ngrembakaaken (mensosialisasikan, menginternalisasikan dan 

mengembangkan) budaya adiluhung kraton di Ranah Budaya di dalam 

Kraton: pengageng, sentana, abdi dalem, dan Trah Hamengku Buwono 

I hingga X; di luar Kraton: ranah Budaya Kerja Pamong Praja dan 

Masyarakat DIY, di Ranah Seni:Tari, Karawitan. Eksistensi kraton di 

ranah politik tradisional penulis pelajari melalui kasus kontestasi 

Perjuangan masyarakat DIY memperoleh UU Keistimewaan DIY no 13 

tahun 2012.  

Kasus yang menggambarkan Dinamika Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat pasca berlakunya UUK DIY  no 13 tahun 2012 penulis  

ambil kasus konflik  Sabda Raja dan Sultan Perempuan.  Langkah yang 

penulis lakukan adalah dengan mempelajari kronologi dikeluarkannya 

                                                      
3 RAy Heny Sosronagoro merupakan  pegiat budaya Kraton Kasunan Paku Buwono 
Surakarta merupakan sahabat dekat GBRAy Murdho Kusumo, kakak perempuan 
Sultan Hamengku Buwono X dari lain ibu. Gusti Murdo Kusumo merupakan satu 
diantara kelima belas sederek dalem(saudara seayah Sultan Hamengku Buwono X) 
yang saat penelitian dilakukan merupakan seteru Sultan yang sedang bertaha, Sultan 
Hamengku Buwono X dalam konflikSabda Raja dan  Sultan Perempuan.Konflik yang 
penulis sebut sebagai konflik bernuansa subasita . Kata subasita biasanya digunakan 
kedalam kalimat bahasa jawa yang mempunyai maksud sopan santun, sopan santun 
disini bisa diartikan menghormati orang yang lebih tua, baik secara umur, pangkat dan 
jabatan 
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Sabda Raja oleh Sultan Hamengku Buwono X dan kontestasi kelompok 

pro dan kelompok kontra  Sabda Raja dan Sultan Perempuan. 

 

Unit Analisis 

Unit analisis adalah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai 

sebuah entitas sosial budaya ekonomi dan politik, unit analisis 

pendukung penelitian dalam mempelajari kasus konflik eksternal 

kraton adalah kelompok sosial asosiasi masyarakat sebagai pihak 

kontradan pihak pro kasus Sabda Raja dan Sultan Perempuan. 

 

Lokasi Penelitian dan Strategi Pengumpulan Data 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, luasnya sebaran lokasi tidak membuat penelitian ini 

menjadi tidak fokus, pada kajian konflik kratonlokasi kajian mengikuti 

ruang aktivitas(menjadi variabel terikat dari) individu-individu yang 

terlibat dalam konflik internal kraton dan di luar kraton. 

Setelah ditemukan lokasi penelitian, langkah selanjutnya 

adalah menentukan informan berdasarkan teknik purposive random 

dengan dipadukan teknik cluster. Penggunaan langkah ini 

dimaksudkan untuk mengambil informan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan peneliti, dengan istilah pengambilan informan 

bertujuan(purposive). 

Teknik cluster, yaitu mengambil titik konflik di internal kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat (Kelompok pro dan kontra Sabda Raja dan 

Sultan Perempuan). Konflik di eksternal Kraton adalah Kelompok 

kontra kraton yakni PMI (Pejuang Mataram Islam) dan kelompok Pro 

Sabda Raja  Kelompok LRM (Laskar Ratu Mangkubumi) dan Kelompok 

Kraton/ sultan yang sedang bertahta.  

Langkah awal peneliti adalah mempelajari data dan informasi 

dari dokumen di perpustakaan, media masa, forum diskusi formal 
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seperti seminar. obrolan di masyarakat atau kelompok/asosiasi 

masyarakat seperti obrolan pada media sosial WA Group kelompok 

PMI (Pejuang Mataram Islam). Observasi penulis lakukan sebagai 

contohpeneliti mengikuti aktifitas kelompok PMI (Pejuang Mataram 

Islam), pada kegiatan-kegiatan saresehan Jihad Tegakkan Paugeran 
Kasultanan Mataram Islam secara Murni dan Kaffah di Masjid-masjid 

Kagungan Dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tersebar di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Oktober 2017 sarasehan berupa 

Sosialisasi bagi masyarakat jamaah solat jumat sudah menyampaikan 

yang ke 36 kali dilakukan oleh kelompok PMI yang dilakukan 

berpindah-pindah pada Masjid di wilayah DIY utamanya di masjid 

Pathuk Nagara/ masjid milik kraton, 2). Rapat koordinasi MPR (Majelis 

Permusyawaratan Rakyat) Mataram Islam bertempat di ndalem GBPH 

Yudoningrat jalan ibu Ruswo Yogyakarta, yang merangkap sebagai 

kantor sekretariat Kelompok (PMI) Pejuang Mataram Islam4. Observasi 

dimaksudkan peneliti dapat menangkap perasaan, suasana hati, 

semangat dan keinginan obyek yang sedang diteliti. Inspirasi penulis 

memberi sebutan konflik yang masih berlangsung di kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat hingga saat penulisan ini dilakukan sebagai 

Konflik yang Subosito, dari beberapa kali sowan penulis ke ndalem 

sederek dalem dan penjaga budaya kraton dipihak kontra Sultan yang 

sedang bertahta. Penulis mencoba memahami konflik yang sudah 

berlangsung beberapa tahun di kraton Ngayogyakarta Hadiningrat5. 

                                                      
4 “Saresehan Jumatan: dilakukan secara safari di masjid kagungan ndalem(masjid miliki 
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saresehan 
dilakukan setelah selesai acara sholat Jumat. Para Jemaah masjid mendapatkan ceramah 
dalam bentuk dialog interaktif yang disampaikan oleh pemberi materi yang berasal dari 
entitas kraton yang berpaham kontra” sabda raja dan sultan perempuan”. Kegiatan 
Safari Jumatan ini merupakan forum sosialisasi yang kurang lebih mengingatkan 
kembali  ruh keislaman di Kraton Ngayogyakarta dan pemahaman akan paugeran yang 
diyakini secara turun temurun fakta sosial bahwa Raja/Sultan adalah berjenis kelamin 
laki-laki. Sedangkan rapat koordinasi lapangan PMI(Pejuang Mataram Islam) se-DIY 
secara rutin dilakukan di ndalem GBPH Yudaningrat membahas agenda kerja seperti 
perencanaan aksi tapa pepe di alun alun Kraton. 
5 Konflik internal kraton Ngayogyakarta Hadiningrat berawal sejak diumumkannya 
Sabda Raja oleh Sultan yang sedang berkuasa pada tanggal 30 April 2015, antara lain 
berisi perubahan namanya dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dicari dan dikumpulkan dengan observasi, 

wawancara, dokumentasi dan pengisian kuesioner. Observasi 

difungsikan sebagai pembuka (awalan) untuk memahami dan 

memaknai ruang sosial yang ada sebelum wawancara. Diam, melihat, 

mengamati, tidak bertanya dan berusaha memahami konteks sosial 

merupakan tindakan yang dilakukan ketika melakukan observasi. 

Dalam kontestasi Sabda Raja dan Sultan Perempuan pada awalnya 

peneliti mengikuti berbagai kegiatan kelompok pro dan kotra Sultan 

Bertahta dan mencoba memetakan tokoh tokoh kontestasi tanpa 

melakukan wawancara6. Studi dokumentasi dari media masa internet, 

koran harian, peneliti memetakan para aktor. Memasuki diskusi harian 

kelompok kontestasi melalui wa group peneliti lakukan untuk 

mendapatkan gambaran suasana hati/perasaan dan semangat para 

pelaku kontestasi. Selain melakukan observasi peneliti melakukan 

wawancara spontan dan wawancara dengan menggunakan panduan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara peneliti lakukan 

secara spontan dan atau membuat janji (merencanakan kesepakatan 
                                                                               
Adapun pada 5 Mei 2015, Sultan HB X mengeluarkan dhawuh raja yang berisi 
perubahan nama putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, menjadi GKR 
Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Banyak pihak 
menilai, perubahan nama itu dapat diindikasikan bahwa Sultan HB X menyiapkan sang 
putri sebagai penggantinya. Sejak saat itulah perpecahan terjadi, pihak-pihak yang 
menentang sultan cukup banyak dan beragam antara lain dari pihak internal kraton: 15 
Sederek Dalem, Romo Tirun (Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat cucu Hamengku 
Buwono VIII), Penghageng Tepas Dwarapura Kraton Yogyakarta, Pihak di luar Kraton 
tetapi mengaku masih trah Pemenahan, Aktivis Sekretariat Bersama (Sekber) 
Keistimewaan, Komandan organisasi sayap sipil Kraton, Paguyuban Seksi Keamanan 
Kraton (Paksi Katon), Muhammad Suhud,Paguyuban Dukuh se-Kabupaten 
Gunungkidul dibawah pimpinan Sukiman Hadi Wiyono. 
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/imamkodrimirkasan/gawat-konflik-kian-
panas-Kraton-yogyakarta-kini-punya-dua-raja_55a7530a927e6196070cebe3 
6 Hal yang diamati peneliti dalam melakukan observasi antara lain1). Ruang sosial, 2). 
Pelaku atau aktor, 3). Aktifitas,  4). Peralatan yang digunakan dalam  aktifitas, 5). 
Waktu, 6). Peristiwa peristiwa yang mengikutinya, 7). Tujuan dari  aktifitas, 8). 
Suasana hati/perasaan yang mereka alami.  Menurut Parsudi Suparlan dalam Sudikin Y 
Setyo dalam Ragam Metode Pengumpulan Data, dalam buku Metode Penelitian 
Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal 58. Merupakan pengamatan 
terhadap hal hal yang menunjukkan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. 
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waktu dan tempat bertemu dengan informan). Peneliti menggunakan 

catatan lapangan secara tertulis dan  alat perekam. Pembicaraan pada 

proses wawancara dengan informan dilakukan secara informal, 

interaktif saling bertanya dan memberikan komentar menjadikan 

suasana menjadi rileks. Beberapa kali peneliti ditolak informan (para 

penghuni rumah magersari di kawasan kecamatan  kraton) mereka 

menolak diwawancara karena alasan pekewuh dengan Ngarso Dalem 
(Sultan Hamengku Buwono X yang sedang bertahta). Untuk 

menghilangkan kecurigaan, peneliti mengungkapkan identitas, 

mahasiswa Pascasarjana UKSW yang sedang ngangsu kawruh mencari 

ilmu, dan tidak ada kaitannya dengan konflik yang sedang terjadi di 

entitas kraton. 

Data  sekunder, berasal dari berbagai sumber untuk menyusun 

kronik sejarah eksistensi dan keistimewaan DIY dan menentukan 

informan yang akan diwawancarai. Data sekunder dapat dijadikan 

rujukan wawancara dan karenanya peneliti dapat melakukan 

triangulasi data dan respon dari informan. Wawancara mendalam 

dengan informan kunci kelompok kontra Sabda Raja dan Sultan 

Perempuan terdiri dari Pihak entitas kraton (kelompok kontra) adalah 

sederek dalem, sentana dan abdi dalem. Sedangkan pihak kontra 

entitas di luar kraton adalah korlap (koordinator lapangan) kota dan 

Kabupaten se-DIY, ketua MPR (Majelis Permufakatan Rakyat) PMI 

(Pejuang Mataram Islam), Ketua kelompok Paguyuban Dukuh se-DIY 

Semar Sembogo, Ketua PAKSI,para Takmir Masjid Kagungan Ndalem 

tempat berlangsungnya Saresehan Safari Jumatan7.  

                                                      
7 Wawancara kepada para takmir Masjid lokasi Saresehan Safari Jumatan dilakukan 
dengan maksud mendapatkan informasi terkait sumber dana kegiatan, mengingat 
kegiatan tersebut memberikan jamuan konsumsi. Tidak semua Masjid ketempatan 
Saresehan Safari Jumatan menyuguhkan konsumsi berupa makan siang, seperti di 
Masjid kagungan Ndalem di Wonosari Gunung Kidul. Adapula masjid yang 
menyuguhkan konsumsi berupa snack dus seperti di Masjid Kotagede. 
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Gambar 3.1 Peneliti dan Ketua Paksi bapak Suhud (Foto: dokumentasi 

peneliti) 

Di sisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan 

informan kelompok pro Sabda Raja dan Sultan Perempuan mulai dari 

koordinator kelompok Laskar Ratu Mataram. Putri Sultan bertahta 

Ratu Pambayun menjadi informan kunci, namun seperti peneliti duga, 

GKR (Gusti Kanjeng Ratu) Pambayun sangat berhati hati dan menutup 

diri untuk wawancara dengan peneliti8. Wawancara mendalam juga 

penelitian pribadi kepercayaan Sultan Hamengkubuwono X, 

pengageng Tepas Tandha Yekti KHP Yudahadinagoro juga merupakan 

informan kunci pada penelitian ini.  

                                                      
8 Akses dengan GKR Pembayun peneliti peroleh melalui mbak Lita(Dr. Solita Sarwono 
MA)  tinggal di Wassenar, Belanda, memiliki hubungan baik dengan Gusti Pambayun 
sebagai sesame aktifis kegiatan sosial. Mbak Lita adalah adik almarhum Prof. Dr. Sarlito 
Wirawan, penulis menjadi dekat dengan mbak Lita semenjak penulis mengundang 
beliau sebagai Pelatih Metoda Penelitian Sosial bagi Peer Group Pusat Penelitian 
Kependudukan Universitas Sebelas Maret. Komunikasi peneliti kepada Gusti 
Pembayun cukup lancar diawal perkenalan, namun pada komunikasi kedua , peneliti 
mengajukan maksud tujuan penelitian dan daftar pertanyaan(komunikasi melalui e 
mail), Gusti Pambayun  menutup diri dengan jawaban yang diplomatis: Saya gak 
masalah untuk bertemu dan diskusi, tapi kalo untuk lebih dalam soal kepemimpinan di 
Kraton saya belum berani bu, karena saya gak mau melangkahi dawuh. Dawuh(Sabda 
Raja) itu baru sebatas mengganti nama saya bu, saya belum tahu dawuh berikutnya 
bagaimana begitu bu. Salam Mangkubumi. 
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Data dari masyarakat peneliti lakukan di kabupaten Bantul(30 

orang), Sleman (30 orang) dan Kota Yogyakarta (30 orang). Penentuan 

pemilihan kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman didasarkan pada 

pertimbangan ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang terlibat 

langsung dalam perjuangan selama 9 tahun DIY mendapatkan Undang 

Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY9. Abdi Dalem 

(30 orang).  

 

                                                      
9  Kelompok Paguyuban Dukuh se-DIY Semar Sembogo dengan ketuanya Sukiman 
Hadi Wiyono bermarkas di Kabupaten Sleman, dan Paguyuban lurah se-DIY Ismaya 
dengan ketuanya Mulyadi bermarkas di Kabupaten Bantul. Kota Yogyakarta sebagai 
lokasi kontestasi Perjuangan terbitnya UUK DIY no 13 tahun 2012. 


