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BAB 4 

KRATON DAN SUKSESI 

 

Metamorposa Kerajaan Mataram Islam 

Dua ratus enam puluh dua  tahun lalu Kesultanan Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri dan berkembang dari Sultan satu 

berganti Sultan berikutnya. Setiap raja (sultan) memancarkan 

kelebihan dan kekurangannya sendiri. Goresan sejarah menandai 

isyarat tersebut melalui nilai dan karya-karya para sultan itu bertahta 

memimpin negara dan rakyatnya. Ini tak jauh dari pemahaman 

filosofis akan makna kerajaan di Jawa pada umumnya, bahwa pasang 

surut sebuah kerajaan identik dengan sejarah para penguasanya. 

Pandangan ini tak terelakkan mengingat kemelekatan kekuasaan 

absolut pada diri sang raja (sultan) yang dikukuhkan dengan kekuasaan 

magis politis yang melekat pada kedudukannya. 

Konsep raja (sultan) dan kekuasaan di Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat pun tercermin melalui gelar raja dengan sebutan 

Sampeyan 1  Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku 
Buwono Senopati ing Ngalaga, Ngabdurahman Sayidin Panatagama 
Khalifatullah. Gelar ini menjadi representasi simbolis dan filosofis 

mengenai struktur konseptual seorang raja, kerajaannya dan 

keakhiratannya menurut pandangan JawaIslam. Hamengku Buwono, 

menunjukkan simbol dan kewenangan raja yang bertugas melayani 

dunia. 

                                                      
1  Sampeyan berarti kaki, tradisi penghormatan kepada raja(sultan) oleh rakyatnya 
berlaku sejak  awal keberadaan kerajaan Mataram : hak rakyat  menatap(memandang) 
raja(sultan) hanya pada sebatas  kaki (ampeyan) sang raja(sultan). Adalah tabu bagi 
rakyat menatap(memandang) raja secara horizontal atau sejajar beradu muka atau 
bertatap mata. Wawancara tanggal 6 November 2010 dengan KRMT Mangundiprojo 
atau nama aslinya Amandaru Cokrowerdoyo mantan staf pribadi  Paku Alam VII dan 
sekarang menjabat sebagai kepala Perpustakaan Widya Pustaka Pura Paku Alaman, 
Amandaru Cokrowerdoyo adalah kemenakan Sri Paku Alam VII. 
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Terdapat tiga makna penting didalamnya, yaitu Hamengku, 
Hamangku dan Hamengkoni. Pertama, Hamengku menunjukkan tugas 

melindungi sesama tanpa memandang kedudukan sosial termasuk 

mereka yang tak menyukainya. Kedua, Hamangku menandakan sifat 

kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan rakyat diatas 

kepentingannya sendiri, dengan lebih banyak memberi daripada 

menerima. Ketiga, Hamengkoni berarti penggunaan kekuatan untuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat dijalan Allah. Senopati ing Ngalaga 

menunjukkan sikap ksatria yang wajib menciptakan dan menjaga 

keseimbangan hidup, ketentraman, serta kedamaian negaranya. 

Sedangkan Ngabdurahman Sayidin Panatagama menunjukkan sikap 

yang wajib menempatkan diri dalam persaudaraan Islam, dan hidup 

sesuai aturan agama dan kehidupan pada umumnya. Sementara 

Khalifatullah menunjukkan perilaku memimpin umat di semua bidang 

kehidupan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. 

Singkatnya, gelar Sultan menunjuk pada kekuatan ganda, yaitu 

kekuatan keduniawian dan kekuatan keakhiratan. Dua kewenangan ini 

dimaknai sebagai pemberian langsung dari Yang Maha Kuasa yang 

pengejawantahannya  tak kasat mata dan tak terukur.  Secara filosofis 

gelar sultan menjadi tipe ideal orang Jawa mendasarkan hidup pada 

pemahaman bahwa manusia harus sadar akan tujuan hidup, hablum 
minallah-sangkan paraning dumadi (kesatuan manusia dengan Tuhan), 

dan bagaimana membangun harmoni masyarakat untuk mencapai 

kebahagiaan bersama, hablum minannas-manunggaling kawula gusti 
(kesatuan raja dengan rakyat). Dengan demikian konsep Jawa 

memandang Sultan sebagai seseorang yang dianugerahi kedudukan 

dengan kekuasaan politik, militer dan keagamaan yang absolute. 

Namun, konsep ini diambil dari negara-negara Islam di Timur Tengah 

dan berlangsung di Jawa pada abad kelimabelas, ketika orang Islam 

pertama masuk kepulauan Indonesia. Sebagaimana halnya dengan 

kekhalifahan dan kesultanan di Timur Tengah sesudah Muhammad, 

negara tidaklah memisahkan kekuasaan politik dengan kekuasaan 

agama (Purwadi, 1999).  
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Keyakinan masyarakat pada jaman kekuasaannya, sultan 

dipandang memiliki kesanggupan untuk berhubungan langsung 

dengan arwah nenek-moyangnya dan dengan Nyai Roro Kidul, ratu 

perkasa dari Lautan Hindia; para pelindung surgawi dari Gunung 

Merapi dan Gunung Lawu di Jawa Tengah juga dianggap sebagai 

pelindung yang menjaga Sultan, kerajaan dan rakyatnya. Pada hari-

hari tertentu Sultan mempersembahkan labuhannya kepada Nyai Roro 

Kidul dan kepada para pelindung kedua gunung.  

Budaya yang diyakini kawulo Mataram, kepemimpinan seorang 

raja diperoleh melalui proses turunnya wahyu, pulung atau ndaru. 

Melalui kedudukannya seorang raja dimungkinkan menuntut 

pengakuan dirinya sebagai penguasa tunggal yang mempunyai 

kekuasaan atas ketaatan dan kesetiaan  bawahannya. Sedangkan bagi 

rakyat, mendapatkan perintah raja atau ngemban dhawuh dalem 

merupakan kebanggaan tersendiri dan mereka menerimanya dengan 

senang hati. 

Ratu-binathara memiliki tiga macam wahyu, yaitu wahyu 
nubuwah merupakan wahyu yang mendudukkan raja sebagai wakil 

Tuhan. Wahyu hukumah ialah menempatkan raja sebagai sumber 

hukum yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dan segala 

keputusannya tidak boleh ditentang karena dianggap sebagai kehendak 

Tuhan. Wahyu wilayah merupakan wahyu yang mendudukkan raja 

sebagai yang berkuasa untuk memberi perlindungan dan penerangan 

kepada rakyatnya. 

Kehidupan Kraton tidak bisa dipisahkan dari sumber legitimasi 

kekuasaan raja. Konsep kekuasaan Jawa merupakan wujud dari adanya 

konsep yang ada dalam kekuasaan itu sendiri sesuai dengan 

kebudayaan politik mereka. Adanya hubungan patron-client 
relationship yang ada dalam politik kerajaan Jawa disebut dengan 

manunggaling kawula Gusti merupakan sebuah cerminan kehidupan di 

kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Tradisi lama yang telah turun temurun terdapat persyaratan 

dan kecakapan yang harus dipenuhi dapat menjadi pemimpin (sultan) 
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disimbolkan dalam delapan perlambang, yaitu 1). Angsa 

melambangkan kewaspadaan, 2). Kijang melambangkan kecerdasan 

dan ketangkasan, 3). Ayam jago melambangkan keberanian dan 

tanggung jawab, 4). Merak melambangkan keanggunan, 5).Naga raja 

melambangkan kekuasaan, 6), kotak uang menandakan bahwa tanda 

sultan harus banyak memberi, 7). kacu emas menandakan kebersihan 

hati dan batin, dan 8). Lentera menandakan penerangan. 

Sejarah terbentuknya Kesultanan Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat,  diawali dengan rentetan sejarah berikut; Paku Buwono II 

bertahta sebagai raja di Kerajaan Mataram yang berkedudukan 

(bangunan Kraton berada)di Kecamatan Kartasura. Pada masa 

kedudukan Paku Buwono II, Mataram memiliki relasi baik dengan 

pihak Belanda, khususnya relasi perdagangan dengan pihak VOC, yang 

ditandai dengan 111 (seratus sebelas) perjanjian dagang disepakati 

pihakVOC dan Kerajaan Mataram hingga tahun 1705. Relasi 

perdagangan yang semula baik ini secara perlahan berubah menjadi 

konflik, mengingat pihak Belanda mulai mencampuri urusan politik 

dan menempatkan Mataram berada dibawah kekuasaannya.  

Ketika terjadi pemberontakan etnis Cina tahun 1742 yang 

dikenal dengan peristiwa Geger Pecinan, pihak pemberontak berhasil 

menguasai sebagian besar daerah pesisir utara Pulau Jawa dan  merebut 

ibukota Mataram yang berada di Kartasura. Raja Mataram Paku 

Buwono II tidak dapat berbuat banyak karena pada saat bersamaan ia 

pun menghadapi pemberontakan Mas Said atau Raden Mas Garendi 

dan dikemudian hari dikenal sebagai Mangkunegoro I. 

Terdesaknya kekuasaan Paku Buwono II memaksa raja ini 

meminta bantuan pihak Belanda menumpas pemberontakan etnis 

Cina, dan kemudian pemberontakan etnis Cina berhasil dipadamkan. 

Bantuan pihak Belanda tidaklah gratis, imbalan atas “jasa” pihak 

Belanda kepada Paku Buwono II ini melahirkan Perjanjian di tahun 

1743. Merupakan kontrak Politik antara Kerajaan Mataram dan pihak 

Belanda dengan tiga point substansi yang merupakan titik awal 

lemahnya kedaulatan Kerajaan Mataram. Pertama, Pihak Belanda 
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merupakan penentu Patih yang akan diangkat di Kerajaan Mataram; 

kedua, Bupati-bupati yang akan diangkat dan berkedudukan di daerah 

pesisir harus se-persetujuan pihak Belanda (terkait eksistensi dan lalu 

lintas kapal kapal pihak VOC di wilayah pantai Pulau Jawa). Dan 

ketiga, Rakyat Mataram tidak boleh membuat perahu karena pelayaran 

dan perdagangan menjadi monopoli VOC. Dampak lain peristiwa geger 
pecinan ini, mengingat kerusakan fisik bangunan Kraton Mataram di 

Kartasura, maka Kraton Mataram pindah ke Surakarta.  

Perjanjian yang mencedari para bangsawan kerajaan Mataram 

ini sepenuhnya dilakukan Paku Buwono II tanpa berkonsultasi dengan 

para pengageng2 antara lain  Pangeran Mangkubumi saudara seayah 

dari lain ibu Paku Buwono II, juga merugikan dan mencederai para 

petinggi kerajaan Mataram dan melukai hati rakyat Mataram. 

Perjanjian ini jelas-jelas melemahkan kedaulatan Kerajaan Mataram. 

Ketidak tegasan raja yang menduduki tahtanya dalam usia telatif muda 

ini menumbuhkan rasa kebencian di kalangan Kerajaan Mataram dan 

semakin menguatkan pemberontakan Raden Mas Said mencegah 

meluasnya pengaruh VOC di wilayah kekuasaan Mataram.  

Situasi ini menimbulkan keresahan Paku Buwono II, ia takut 

tahtanya akan terlepas, maka dibuatlah sayembara berhadiah tanah se-

wilayah Sukowati (sekarang Kabupaten Sragen) bagi penumpas 

perlawanan Raden Mas Said. Meskipun tidak suka akan pendirian Paku 

Buwono II yang selalu akrab dengan VOC, namun Pangeran 

Mangkubumi (kelak ia menjadi Sultan Hamengku Buwono I) bersedia 

membantu raja ini demi keutuhan kerajaan Mataram. Pangeran 

Mangkubumi berhasil menghentikan perlawanan Mas Said. Dan atas 

kemenangan melawan kelompok pemberontak Mas Said, seharusnya 

Pangeran Mangubumi berhak mendapatkan tanah se-wilayah 

Sukowati seperti janji Paku Buwono II. Namun politik memecah belah 

internal kerajaan Mataram  dilakukan pihak Belanda yang khawatir 

(cemas) akan idealisme Pangeran Mangkubumi yang berseberangan  

dengan pihak Belanda, maka Pangeran Mangkubumi merupakan 

                                                      
2 Pengageng:  petinggi atau pejabat di Kraton  Ngayogyakarta Hadiningrat 
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ancaman baru bagi pihak VOC. Karena itu menjadi tugas Patih  

kerajaan Mataram untuk menghasut raja Paku Buwono II untuk 

membatalkan  hadiah tanah se-wilayah Sukowati kepada Pangeran 

Mangkubumi. Alasan pembatalan hadiah kepada Pangeran 

Mangkubumi ini, meski pemberontakan pihak Raden Mas Said berhasil 

ditumpas, namun secara fisik Raden Mas Said tidak tertangkap. Paku 

Buwono II dengan perwatakan lemahnya terpengaruh hasutan patih 

Pringgoloyo dan membatalkan janjinya. Pangeran Mangkubumi hanya 

diberi hadiah tanah yang luasnya hanya 100 cacah. Pangeran 

Mangkubumi semakin menyadari permainan politik yang sedang 

berlangsung di kerajaan  Mataram, ia pun tahu bahwa pengaruh VOC 

terlalu besar terhadap raja Paku Buwono II. 

Paku Buwono II kembali mencederai kedaulatan kerajaan 

Mataram, ia kembali membuat dan menandatangani perjanjian baru 

dengan pihak VOC, dengan poin-poin pelemahan kedaulatan Kerajaan 

Mataram: pertama, seluruh Pulau Madura dan pesisir utara Pulau Jawa 

menjadi milik VOC; kedua, kerajaan Mataram akan membantu pihak 

VOC menindas pihak-pihak penentang kebijakan pihak VOC.  

Perjanjian ini menyakitkan hati Pangeran Mangkubumi dan 

para pengageng (petinggi) Kraton Mataram. Dari sikap membantu, kini 

Pangeran Mangkubumi berbalik menentang raja Paku Buwono II,  

secara diam-diam pada tanggal 19 Mei 1746 Pangeran Mangkubumi 

bersama-sama dengan para pengageng Kraton seperti Pangeran 

Hadiwijoyo, Pangeran Wijil II, Pangeran Krapyak dan lain-lain 

meninggalkan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi pun segera 

menyusun pasukan bersenjata. 

Setelah meninggalkan Surakarta, Pangeran Mangkubumi pergi 

ke Sukowati untuk bergabung dengan Raden Mas Said. Dalam waktu 

singkat, dua kelompok kekuatan penentang Paku Buwono II ini 

berhasil menguasai daerah sekeliling Surakarta. Pasukan gabungan 

pihak VOC dan Paku Buwono II kewalahan menghadapi perlawanan 

Pangeran Mangkubumi dan kawan-kawannya. Ibukota Surakarta 

terkepung dari berbagai arah dan dalam keadaan kritis bagi pihak VOC 
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dan  Paku Buwono II, raja ini jatuh sakit. Keadaan ini dimanfaatkan 

pihak VOC dengan memaksa Paku Buwono II menandatangani 

perjanjian baru. Inti perjanjian baru ini merupakan penyerahan 

kerajaan Mataram kepada pihak VOC dan klausul: keturunan Paku 

Buwono II berhak menduduki tahta Kerajaan Mataram, tetapi 

penobatannya dilakukan oleh pihak VOC, sedangkan daerah yang 

diperintahnya merupakan “pinjaman” kekuasaan pihak VOC kepada 

Kerajaan Mataram. Perjanjian itu ditandatangani pihak VOC dan Paku 

Buwono II tanggal 16 Desember 1749 dan tak lama kemudian raja ini 

meninggal dunia dan kemudian ia digantikan oleh putranya Paku 

Buwono III. 

Sementara itu di Desa Kabanaran pada tanggal 11 Desember 

1749  Pangeran Mangkubumi ditahbiskan para pengikutnya sebagai 

Raja Mataram dengan gelar Susuhunan Kebanaran. Dengan penobatan 

itu pengaruh dan kharisma Pangeran Mangkubumi semakin besar.  

Setelah wafatnya Paku Buwono II, secara resmi kerajaan 

Mataram berada dibawah  Paku Buwono III, namun sebagian rakyat 

Mataram yang setia kepada perjuangan Pangeran Mangkubumi 

menganggap dialah raja Mataram yang sesungguhnya. Situasi ini 

melemahkan posisi Paku Buwono III. Karena itulah pada tahun 1754 

Paku Buwono III menulis surat kepada Gubernur Jenderal VOC 

tentang kesediaannya menyerahkan sebagian Pulau Jawa kepada 

Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan surat itu, dibuatlah perjanjian 

Giyanti dan ditanda tangani tanggal 13 Februari 1755. 

Perjanjian Giyanti ini menandai sejarah penting kerajaan 

Mataram. Terpecahnya kerajaan Mataram menjadi dua: Kerajaan 

Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta, tidak hanya menyangkut 

pembagian tanah dan rakyat akan tetapi juga pembagian simbol simbol 

kekuasaan dan kebesaran kerajaan seperti lambang-lambang kekuasaan 

berupa benda benda pusaka raja. Benda-benda keramat dan dianggap 

suci dan memiliki kekuatan magis pada masa kekuasaan dan 

pemerintahan sang raja yang tak bisa dipisahkan (Selo Soemarjan, 

1981:22) 
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Perjanjian Giyanti dikenal sebagai perjanjian Palihan Nagari 
(Pembagian Kerajaan) karena pada intinya membagi kerajaan Mataram 

menjadi dua, yakni Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta 

Hadiningrat. Menadai pula berakhirnya  riwayat kerajaan Mataram 

lama yang pernah mencapai puncak kejayaannya dibawah pimpinan 

Sultan Agung. Kerajaan Mataram lama ini pecah menjadi Kerajaan 

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kerajaan Surakarta Hadiningrat. 

Meski telah secara resmi berdiri dua kerajaan, namun  pada hakekatnya 

dua kerajaan ini tidak memiliki kedaulatan penuh atas kerajaan 

seisinya, karena urusan pemerintahan kerajaan tetap dicampuri pihak 

Belanda. Sementara itu, Belanda selalu berusaha melemahkan kedua 

kerajaan ini dengan intrik intrik maupun pertentangan diantara para 

pengageng (petinggi) kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun 

Surakarta Hadiningrat.  

Pasal-pasal pada Perjanjian Giyanti  merupakan kontrak politik 

merupakan pengikat kebebasan pemerintahan Pangeran Mangkubumi 

seperti: pertama, wilayah yang diperintah oleh Sultan merupakan 

pinjaman dari pihak VOC; kedua,  Sultan diwajibkan menjual hasil dari 

daerah kerajaannya hanya kepada pihak VOC; ketiga, Sultan mengakui 

bahwa ia tidak mempunyai hak atas Pulau Madura dan daerah sekitar; 

dan keempat, Sultan tidak boleh mengangkat patih dan para bupati 

tanpa persetujuan pihak VOC, begitu pula ia tidak boleh memecat 

mereka tanpa persetujuan pihak VOC. Para pejabat tersebut sebelum 

mulai memangku jabatannya harus menyatakan sumpah setia kepada 

pihak VOC. 

Seusai perjanjian Giyanti, Raden Mas Said mendapatkan 

kekuasaannya dan menjadi pucuk pimpinan Kadipaten 

Mangkunegaran dengan sebutan Sri Mangkunegoro I, beliau memiliki 

gelar popular di masyarakatnya sebagai  Pangeran Samber Nyowo. 

Sementara itu Pangeran Mangkubumi mendapatkan kekuasaan dan  

tahtanya di Kerajaan Mataram sebagai Sultan Ngayogyakarta 

Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I. 
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Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam perjalanan  

sejarahnya silih berganti tampuk pimpinan dari  Sultan Hamengku 

Buwono I hingga Sultan Hamengku Buwono X berikut: 

 

Suksesi di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I 

Pangeran Mangkubumi, merupakan putra Sunan Amangkurat 

IV dari kerajaan Mataram lama yang beribu kota di Kartasura, ibu 

Pangeran  Mangkubumi bernama: Bendoro Mas Ayu Tedjowati yang 

berasal dari Desa Kepundung3.Sultan pertama Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat ini menetapkan ibu kota kerajaan Mataram berada di 

Hutan Baringin sebuah lokasi yang teduh, rindang dan memiliki mata 

air yang jernih. Kraton ini sekarang dikenal sebagai Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat (Kraton Ngayogyakarta sekarang).4 Nama 

Ngayogyakarta berasal dari kata Sansekerta Ayodya atau Ngayodya 

mengacu pada nama ibukota Kerajaan Rama dari epos Ramayana. Raja 

Rama merupakan penjelmaan Dewa Wisnu sang penyelamat dunia dan 

Ksatria Kresna dalam epos Mahabarata ini, dianggap sosok yang sesuai 

diidentikkan dengan kepribadian  Sultan Hamengku Buwono I. 

Pada masa awal Kerajaan Mataram tahun 1755-1756 pusat 

pemerintahan terletak di Ambarketawang (sekarang dikenal dengan 

kawasan Ambarukmo Plaza, Yogyakarta), dan kemudian Sri Sultan 

Hamengku Buwana I jengkar 5  ke istana yang baru, sebagai Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat sekarang ini. Dinasti Sultan Yogyakarta 

diabadikan dengan lambang dua ekor naga dengan tubuh yang saling 

                                                      
3 Kepundung adalah nama desa di wilayah Sukowati tempat asal Ibu Pangeran 
Mangkubumi. Bendoro Mas Ayu Tedjowati adalah trah dari Pangeran Hadipati 
Mangkubumi, putera Ki Ageng Mataram. Lihat Soedarisman Poerwakoesoemo. 1985. 
Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm.15. 
4Anonim, 2008.Kraton Yogya, Sejarah dan Warisan Budaya. Hal. 26-32. 
5Jengkar berarti berdiri dan segera berjalan atau pindah, Lihat Purwadi, Kamus Jawa-
Indonesia Indonesia Jawa, Hlm.119. 
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melilit. Candra Sengkalanya berbunyi Dwi Naga Rasa Tunggal. 6  Sri 

Sultan Hamengku Buwono I dalam membangun Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat dikenal sangat hebat dan memiliki daya linuwih7 dalam 

mengembangkan pembangunan wilayah kerajaannya Sultan 

menerapkan konsep ramah lingkungan.  

Sultan Hamengku Buwono I, bertahta selama 37 tahun sejak 13 

Februari 1755 hingga 24 Maret 17928membangun kompleks kraton 

sebagai tempat tinggalnya. Ia menghendaki pusat pemerintahannya 

(kuthonagoro) menjadi simbol kebesarannya. Ini diwujudkan melalui 

kompleks bangunan yang luas dan lengkap sesuai dengan fungsinya. 

Untuk itu, pada bulan September 1760, Sultan HB I meminta seorang 

arsitek asing untuk merancang sebuah taman yang digunakan sebagai 

tempat pemandian sekaligus untuk menghibur diri bersama 

keluarganya. Kompleks taman yang baru ini disebut Taman Sari dan 

berlokasi di sebelah timur Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Meskipun Taman Sari dibangun berbentuk sebuah taman, Sultan 

memerintahkan agar di bawah kompleks pemandian tersebut dibangun 

lorong-lorong yang menghubungkan lokasi taman ini langsung ke 

pantai selatan. Diduga ada dua fungsi yang dimiliki dari taman 

tersebut. Fungsi pertama, adalah bahwa taman itu merupakan simbol 

tempat di mana Sultan HB I mengadakan pertemuan dengan Ratu 

pantai Selatan sebagai pasangan penguasa dunia. Fungsi kedua, lebih 

mengandung nilai strategis dengan menekankan sisi pertahanan. 

Melalui lorong-lorong yang sangat kompleks ini, Sultan HB I bisa 

meloloskan diri bila kratonnya dikepung dan diserang oleh lawan. 

Pembangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Hadiningrat pun 

telah mempertimbangkan konsep bebas banjir. Posisi Kraton 

diperhitungkan sedemikian rupa dengan sistem drainase ke kedua 

                                                      
6Artha, Arwan Tuti dkk. 2004. Jejak Masa Lalu, Sejuta Warisan Budaya Yogyakarta: 
Kunci Kalam,  Hlm.67. 
7 Daya linuwih berarti kemampuan supranatural.Lihat Tim Penyusun Balai Bahasa 
Yogyakarta. 2006. Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa) .Yogyakarta: Kanisius. Hlm.138. 
8Lampiran 1 Dari Sultan ke Sultan dan Masa Pemerintahannya(analisis data sekunder) 
Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat, 1980 
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sungai yakni Sungai Code dan Sungai Kaliwingko9. Hijauan pepohonan 

ditanam dilingkungan Kraton, sultan juga yang menentukan bentuk 

dan ukuran bangunan-bangun di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Sejak muda ia dikenal sebagai ahli bangunan.10 

Ibukota Kesultanan ini bernama Yogyakarta secara resmi 

ditempati oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai raja Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 7 Oktober 1756. Awal 

penetapan ibukota Kesultanan Yogyakarta ini dikemudian hari 

ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Yogyakarta. 11  Pada 

perkembangan pemerintahan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 

Sultan memerintah dengan melanjutkan pola birokrasi pemerintahan 

Mataram lama. Untuk memperkuat pemerintahan, beberapa pejabat 

Kesultanan Surakarta ditarik untuk menjabat di Kesultanan Yogyakarta 

agar terbentuk birokrasi pemerintahan yang lengkap.  

Sejarah mencatat, seperti tertulis di buku “Yogya Benteng 

Proklamasi” (Anonim, 1987), sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

raja-raja Mataram membangun aparatus yang digunakan untuk 

memerintah bupati-bupati dan rakyat taklukan yang tersebar hampir 

diseluruh Pulau Jawa. Sebagai pemegang  kekuasaan, raja menunjuk 

dan mengangkat seorang kepercayaan dari pegawainya yang bergelar 

Tumenggung menjadi pepatih dalem. Tempat tinggal pepatih dalem 
disebut Jagaraga artinya penjaga raja.Tugas pokok pepatih dalem dan 

semua abdi dalem adalah melayani raja. 

Aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan raja. Di dalam Kraton pemerintahan diserahkan kepada 

empat wedana lebet yang dikoordinasikan oleh Pepatih Lebet dan di 

negara agung pemerintahan diserahkan kepada delapan wedana jawi 
yang dikoordinasikan Patih Jawi. Pejabat-pejabat itu masing-masing 

membawahkan abdi dalem yang jumlahnya cukup banyak. 

                                                      
9Hasil wawancara dengan KMT Suhadi abdi dalem dan pemerhati Sejarah Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat Hadiningrat tanggal 12 April 2010 pukul 10.00. 
10Poerwokesoemo, Soedarisman. 1986. Sejarah Lahirnya Kota Yogyakarta. Yogyakarta: 
lembaga Javanologi. Hlm. 5. 
11Anonim. 1987. Yogya Benteng Proklamasi, halaman 3-5. 
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Di pesisiran raja menunjuk bupati-bupati yang setia kepada 

raja. Mereka terdiri dari bupati lama yang sudah ditaklukkan oleh raja, 

pemuka masyarakat daerah yang semasa penaklukkan dahulu 

membantu raja dan juga saudara raja. Pada jamannya raja memiliki 

mata-mata (mata pitaya) yang melakukan lampah sandi ke daerah-

daerah. Untuk mengawasi mereka raja mengangkat dua orang pejabat 

tinggi ialah Kiai Wira di Pesisir barat dan Kiai Wirajaya di Pasisir 

timur. Untuk melaksanakan tugasnya kedua pejabat tinggi itu dibantu 

oleh Tugur. Di Mancanegara sama halnya seperti di Pesisiran, dan untk 

mengkoordinasikan diangkat Wedana Bupati Mancanegara Barat dan 

Wedana Bupati Mancanegara Timur. Para Bupati itu memiliki 

bawahan sendiri yang hubungannya sama seperti hubungan raja dan 

para abdidalemnya. Dengan demikian para bupati memiliki otonomi 

yang cukup tinggi, sehingga tidak begitu sulit untuk merencanakan 

pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekuasaan raja, lebih-lebih 

kalau rajanya lemah. Hal ini disadari oleh raja, maka untuk 

mencegahnya raja menggunakan upaya-upaya seperti: Tiga cara/teknik 

dikembangkan raja-raja Mataram untuk mencegah para bupati  

melepaskan diri dari kekuasaan raja: pertama, menggunakan kekerasan 

dengan menjatuhkan hukuman sampai hukuman mati kepada lawan-

lawannya. Hukuman mati terkadang tidak hanya dijatuhkan kepada 

lawan-lawannya, juga berlaku bagi individu yang dicurigai dan seluruh 

keluarganya; kedua, mengharuskan orang-orang terkemuka dan 

berpengaruh didaerahnya tinggal di Kraton untuk jangka waktu 

tertentu dan daerahnya diserahkan kepada wakilnya di daerah;  ketiga 

menjalin persekutuan dengan perkawinan, baik antara raja sendiri 

dengan puteri daerah maupun puteri raja yang diberikan sebagai 
triman kepada bupati atau tokoh-tokoh di daerah.  

Untuk menunjukkan kesetiaan pada raja, para bupati harus 

menghadap ke istana setahun minimal tiga kali: pada Grebeg Maulud. 

Grebeg Syawal, dan Grebeg Besar. Mereka mempersembahkan upeti 

yang ditarik dari daerah masing-masing dan pada kesempatan itu raja 

menunjukkan kebesaran dan kekuasaan kepada para abdi dalem dan 

kawula dalem. 
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Sultan Hamengku Buwono I wafat pada tanggal 2 April 1792. 

Tampuk pimpinan kesultanan Yogyakarta kemudian dijabat putra 

sultan Hamengku Buwono II: Pangeran Adipati Anom (Raden Mas 

Sundoro) yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono 

II. Gambaran pada berbagai tulisan sejarah Jawa, kekuasaan raja adalah 

melingkupi jagad gede (makro kosmos) dan jagad cilik (mikro kosmos). 

Para raja (sultan) kerajaan Mataram pun mengikuti tradisi ini pada 

jamannya. Kekuasaan raja pun meliputi kekuasaan akan kepemilikan 

istri (garwo) yang dikehendakinya. Raja akan memilih dan 

menentukan siapa diantara beberapa istrinya untuk ditetapkan menjadi 

istri permaisuri (garwo padmi) dan siapa yang akan menjadi istri selir 

(garwo ampeyan). Penetapan ini mengikuti intuisi dan wawasan raja 

mengenai istri raja tersebut. Aura, tingkah laku, budi pekerti dan juga 

penampilan fisik menurut penilaian raja akan menentukan mana istri 

yang akan ditetapkan sebagai istri permaisuri dan siapa menjadi istri 

selir atau ampeyan. Pemahaman ini kiranya penting bagi siapa yang 

berhak menjadi raja berikutnya atau pewaris kekuasaan. Tradisi 

seorang raja memiliki banyak istri 12  dan putra-putri diyakini pada 

jamannya sudah melembaga dan ada satu pemahaman bahwa 

kepemilikan beberapa istri dan putra putri dapat pula berperan sebagi 

pihak memberi masukan bagi pengambilan keputusan atau kebijakan 

pemerintahan baginda raja. Diyakini pula banyaknya putra yang 

dimiliki raja dapat memberi  pilihan  calon pengganti baginda raja pada 

era berikutnya (suksesi)13. Model pada masa-masa tersebut raja(sultan) 

bisa saja menjadikan putra-putri nya sebagi oceh-ocehan atau pemberi 

masukan bagi raja atas keadaan dan perkembangan atas isu-isu yang 

berkembang di masyarakatnya 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II 

                                                      
12Lampiran 2 Sultan, Permaisuri, Selir dan Jumlah Putra Putri(Analisis data sekunder 
Serat Raja Putra Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Hadiningrat, 1980) 
13Pandangan ini disampaikan Pangeran Jatiningrat (cucu pertama Hamengku Buwono  
VIII dari garwo selir) pada wawancara dirumah beliau di kompleks Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat tanggal  9 April 2014  pukul 11.00 WIB.  
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Kecintaan dan kepercayaan Sultan Hamengku Buwono I 

terhadap putra mahkotanya RM Sundoro terbukti dengan keinginan 

Sultan Hamengku Buwono I menunjuk RM Sundoro sebagai putra 

mahkota pada saat ia dikhitan pada tahun 1758. Sultan Hamengku 

Buwono I mengetahui sifat putranya yang memiliki kekerasan jiwa 

sebagai akibat dari pengalaman hidupnya di wilayah pengungsian14. 

Pengalaman hidup inilah yang membentuk watak RM Sundoro yang 

kelak dianggap sebagai Sultan yang memiliki pribadi yang keras dan 

tegas dalam pengambilan keputusan. Meskipun ada beberapa putra 

(calon) lain, khususnya dari permaisuri pertama GKR Kencono yang 

berputra dua orang, Sultan HB I tetap memilih RM Sundoro sebagai 

putra mahkota.Keyakinan ini semakin kuat ketika dua putra dari GKR 

Kencono dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putra mahkota. 

Setelah Sundoro mulai tumbuh dewasa, Sultan Hamengku 

Buwono I mulai berpikir tentang calon pendamping hidup RM 

Sundoro khususnya yang akan memperoleh status sebagai permaisuri. 

Sebagai seorang putra raja, RM Sundoro hendaknya berdampingan 

dengan seorang wanita yang juga keturunan raja. Untuk itu Sultan 

Hamengku Buwono I menjodohkan putranya dengan putri Sunan Paku 

Buwono III. Ketika RM Sundoro berkunjung ke kraton Surakarta, 

tahun 1763 dan 1765, Sundoro disambut langsung oleh Sunan Paku 

Buwono III. Harapan yang ada dari kedua orang raja Jawa itu adalah 

bahwa dengan ikatan perkawinan putra-putri mereka, ketegangan 

politik yang selama ini terjadi antara Kesunanan Surakarta dan 

Kesultanan Yogyakarta akan berkurang. Akan tetapi, usaha tersebut 

gagal akibat adanya campur tangan Pangeran Adipati Mangkunegoro I 

yang juga menginginkan putri Sunan Paku Buwono III tersebut. 

                                                      
14Meskipun berstatus sebagai putra raja, masa kecil RM Sundoro tidak dialaminya 
dengan penuh fasilitas dan kebahagiaan layaknya seorang pangeran.Pada saat 
dilahirkan, ayahnya sedang bergerilya untuk melawan VOC.Medan perang 
Mangkubumi yang terbentang dari Kedu di utara sampai pesisir selatan dan dari 
Banyumas di barat hingga Madiun di timur membuat RM Sundoro hampir tidak 
pernah bertemu dengan ayahnya. Sejak lahir hingga usia lima tahun, RM Sundoro 
diasuh oleh ibunya, Kanjeng Ratu Kadipaten, permaisuri kedua Pangeran Mangkubumi 
(Marihandono, Joko. 2008, hal 4).  



79 

 

Akibatnya RM Sundoro tidak berhasil mempersunting putri Paku 

Buwono III.Kejadian ini membuat hubungan kedua raja Jawa ini 

menjadi renggang. 

Faktor lain yang memicu ketegangan antara Kesultanan 

Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta adalah sengketa perbatasan 

daerah. Sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Giyanti, pembagian 

daerah antar kedua kerajaan itu tidak didasarkan pada batas-batas alam 

melainkan didasarkan atas elit setempat yang berkuasa.Pembagian 

wilayah ditentukan oleh adanya ikatan kekerabatan dan hubungan 

darat antara setiap penguasa daerah dan masing-masing raja.Akibatnya, 

pembagian wilayah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan 

Surakarta tidak ditentukan oleh batas yang jelas tetapi letaknya 

tumpang tindih. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik 

horizontal di kalangan masyarakat bawah yang memicu konflik 

vertikal antarsesama penguasa daerah. Proses ini berlangsung hampir 

dua puluh tahun lamanya dan baru berakhir dengan perjanjian yang 

difasilitasi oleh Gubernur VOC Van den Burgh tanggal 26 April 1774 

di Semarang. Dalam perjanjian ini batas wilayah masing-masing raja 

Jawa dipertegas dan diatur kembali dengan tujuan agar konflik tersebut 

tidak terjadi lagi. 

Sejak usia muda, Sultan Hamengku Buwono II, telah 

menunjukkan pribadinya sebagai bangsawan Yogyakarta yang menjaga 

integritas dan kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Ia menjadi musuh 

utama Belanda yang dianggap telah melakukan intervensi terlalu jauh 

dalam kehidupan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sehingga 

menurunkan wibawa raja-raja Jawa. Setelah memegang tampuk 

pemerintahan tahun 1792, ia tetap menunjukkan tekadnya untuk 

menjunjung tinggi kebesaran tradisi dan kewibawaan Kesultanan 

Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan terjadinya benturan dengan 

tuntutan dan kepentingan para penguasa kolonial yang ingin 

memaksakan kehendaknya kepada raja-raja Jawa. Sultan Hamengku 

Buwono II selalu melawan tekanan yang dilakukan pemerintah 

kolonial. Sebagai akibat dari sikapnya, pemerintah kolonial 

menggunakan berbagai alasan untuk menurunkan tahtanya. Selama 
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hidupnya, Sultan Hamengku Buwono II mengalami dua kali 

penurunan tahta (tahun 1811 oleh Daendels dan tahun 1812 oleh 

Raffles), bahkan dibuang sebanyak tiga kali sebagai hukuman yang 

dijatuhkan kepadanya (Penang 1812, Ambon 1817, dan Surabaya 

1825). Pemerintah kolonial akhirnya terdesak sebagai akibat dari 

pecahnya perang Diponegoro. Sultan Hamengku Buwono III 

dibebaskan dari pembuangannya dan dilantik kembali menjadi raja di 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampai akhir hayatnya Sultan 

Hamengku Buwono II tidak pernah mau bekerja sama dengan Belanda. 

Hingga kini masih banyak karya peninggalan Sultan Hamengku 

Buwono II yang mengingatkan pada watak dan masa pemerin-

tahannya. Baik karya sastra, karya seni maupun bangunan fisik 

mengingatkan pada kebijakan, tindakan dan watak Sultan Hamengku 

Buwono II semasa hidupnya (Marihandono Joko, 2008 hal 27). 

Pada masa kekuasaan Daendels, ia mengeluarkan dua peraturan 

penting, pertama, menghapuskan jabatan residen di masing-masing 

kerajaan Jawa dan menggantikannya dengan pejabat baru, yaitu 

minister. Berbeda dengan residen yang merupakan pegawai 

pemerintah kolonial, minister adalah utusan dari Raja Belanda di 

Batavia yang mewakili kepentingan penguasa Belanda di kraton-

kratonJawa. Dengan demikian minister memiliki kekuasaan penuh 

sebagai pemegang mandat dan wakil dari Gubernur Jenderal di 

Batavia15. 

Kedua, berkaitan dengan perubahan pertama, adalah 

dikeluarkannya peraturan baru oleh Daendels tentang tata upacara 

penyambutan minister di setiap kraton Jawa. Karena statusnya sebagai 

wakil penguasa Eropa, minister harus diperlakukan sejajar dengan raja 

Jawa dalam hal status dan kedudukannya. Minister berhak memakai 

simbol-simbol kekuasaan serta kebesaran seperti yang dipakai oleh 

raja-raja Jawa di dalam kraton. Minister juga tidak wajib mengikuti 

tradisi Jawa seperti melepas topi, bersila dan duduk lebih rendah dari 

raja atau mempersembahkan sirih dan tuak kepada raja Jawa. Daendels 

                                                      
15Ibid hal 14 
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memerintahkan agar segera menggantikan peraturan tata upacara lama 

dengan yang baru di kraton Jawa16. 

Seperti ditulis Purwadi (2007: 490), Daendels mengubah aturan 

protokoler tamu dan tuan rumah di Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat: jika para minister mendekati Sultan, maka Sultan 

diharuskan berdiri dan apabila para minister sudah dekat kira-kira 

pada jarak 4 langkah, maka para minister membuka topi dan memberi 

hormat sultan, sesudah memberi hormat, topi boleh dikenakan lagi dan  

para minister diijinkan berbicara dengan Sultan baik dalam posisi 

berdiri maupun duduk. Aturan baru Daendels terkait tata krama 

Kraton ini melukai kedaulatan Sultan Hamengku Buwono II dan 

Sultan ini tegas-tegas  menolak tata krama ala  Daendels. Pasang surut 

pergulatan ini (Deandels menetapkan aturan baru menyangkut tata 

krama protokoler Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak 28 Juli 

1808), namun Sultan Hamengku Buwono II ahirnya luluh dan terpaksa 

mengikuti  tata krama ala Daendels dan resmi diberlakukan di Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1810 setelah desakan desakan 

memaksa Sultan agar mengikuti aturan ala Daendels. 

Nuansa pergolakan intern Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

pun terasa  kental pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono 

II. Konflik internal antara Sultan dan adiknya: Pangeran Notokusumo17 

berimbas pada keputusan  Pangeran Notokusumo melepaskan diri dari 

kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan mendirikan Pura Paku 

Alaman yang dikemudian hari menjadi adipati bergelar KGPAA 

                                                      
16Ibid hal 15 
17Dari wawancara pada tanggal 6 November 2015 pukul 13.00 WIB dengan KRMT 
Mangundiprojo atau nama aslinya Amandaru Cokrowerdoyo mantan staf pribadi Paku 
Alam VII dan saat penelitian ini berlangsung, ia menjabat sebagai kepala Widya 
Pustaka (kepala perpustakaan Puro Paku Alaman Yogyakarta), memperjelas posisi 
kekerabatan Sultan Hamengku Buwono II dengan Pangeran Notokusumo. Pangeran 
Notokusumo merupakan putra dari garwo(istri)selir Sultan Hamengku Buwono I. 
Meski Notokusumo bukan putra mahkota namun hubungan ayah(Sultan Hamengku 
Buwono I) dan anak(Pangeran Notokusumo) menjabat sebagai Paran Poro (Dewan 
Pertimbangan Kerajaan) karena kelebihan yang dimiliki Pangeran Notokusumo yakni 
kepandaian dan sifat bijaksananya. Paran Poro atau Dewan Pertimbangan Kerajaan 
setara dengan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) di pemerintahan masa orde baru. 
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(Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom) Sri Paku Alam I (1813 – 

1819).  

Pada bulan Desember 1810 konflik antara Sultan Hamengku 

Buwono II  dengan pihak Belanda memuncak, ditandai dengan  

dikepungnya Kraton oleh pasukan Belanda berkekuatan 3.200 orang 

dan berhasil memaksa Sultan Hamengku Buwono II turun tahta. 

Sebagai penggantinya adalah putranya, Hamengku Buwono III yang 

bertahta pada periode tahun 1810 hingga 1811. Sultan Hamengku 

Buwono III merupakan putra mahkota Sultan Hamengku Buwono II. 

Sejarah mencatat bahwa Sultan Hamengku Buwono III ini pula yang 

mendorong pihak Belanda untuk membuang Sultan Hamengku 

Buwono II ke Ambon. Dari wawancara saya dengan nara sumber 

KRMT Mangundiprojo: ada kemungkinan peran garwo padmi 

(permaisuri) Sultan Hamengku Buwono III ini pada peristiwa 

membuang Sultan Hamengku Buwono II ke pulau Maluku tepatnya di 

Ambon18.  

Kuatnya perlawanan  Sultan  Hamengku Buwono II untuk naik 

tahta lagi, maka pada tahun 1811 tampuk kekuasaan Kerajaan Mataram 

kembali ke tangan  Sultan Hamengku Buwono II. Namun pada masa 

pendudukan Inggris dengan Raffles sebagi gubernur jendral, Sultan 

Hamengku Buwono II diturunkan dari tahtanya lagi dan  Sultan ini 

dibuang ke Pulau Pinang, dan sekali lagi putranya yakni Sultan 

Hamengku Buwono III menduduki tahta Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat (Purwadi, 2007: 492). 

                                                      
18Garwo padmi(permasuri) Sultan Hamengku Buwono III ini, tak lain adalah cucu  
Patih Danureja I.  Patih yang oleh sebagian interpreter sejarah menjulukinya sebagai 
“patih penghasut”. Patih Danureja I dalam sejarah berhasil menghasut Paku Buwono II 
untuk mengingkari janji sayembaranya berupa pemberian hadiah tanah perdikan bagi 
siapa saja penumpas pemberontakan yang dipimpin Raden Mas Said (dikemudian hari 
bergelar Mangkunegoro I).   
Pada kenyataannya pemberontakan Raden Mas Said berhasil ditumpas oleh Pangeran 
Mangkubumi, namun diri atau secara fisik Raden Mas Said tidak tertangkap. Alasan 
inilah yang oleh Patih Danureja I digunakan membujuk Paku Buwono II yang memang 
lemah pendirian untuk tidak memberikan tanah perdikan yang telah dijanjikan dalam 
sayembara. 
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Pada masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono II sejarah 

mencatat terjadi beberapa peristiwa penting: Pertama, Pangeran 

Notokusumo mendapat gelar Paku Alam I dan menduduki Kadipaten 

Puro Paku Alaman;  Kedua, Sultan Hamengku Buwono II yang tidak 

mau tunduk pada penjajah memilih rela dibuang ke Pulau Pinang;  

Ketiga, Semua kekayaan Kraton pada masa pemerintahan Sultan 

Hamengku Buwono II  dikuasai  oleh pihak penjajah Inggris; Keempat, 
Lepasnya sumber ekonomi Kraton yang berasal dari  penarikan bea dari 

pelabuhan dan pasar; Kelima, Lepasnya  hak  Kratonatas wilayah  

Kedu, Pacitan, Japan 19 , Jipandan Grobogan; Keenam, Lemahnya 

kekuatan militer Kraton karena Kraton dilarang memiliki tentara 

kecuali dengan izin gubernur jenderal Inggris. 

Selain pemberani dan berjiwa patriotik Sultan Hamengku 

Buwono II memiliki jiwa seni, ia memerintahkan penggubahan 

wayang orang dengan cerita Jayapusaka. Dalam kisah itu disampaikan 

bahwa Bima meninggalkan Amarta dan memerintah kerajaan lain 

dengan nama Jayapusaka setelah melihat kondisi Amarta kacau. Ini 

melambangkan bahwa Bima sebagai seorang ksatria tempur 

memerintah untuk kesejahteraan rakyat.Kisah ini dimaksudkan untuk 

mencerminkan identitas dirinya. Sifat serupa juga tampak dalam 

instruksinya untuk membuat berbagai bentuk wayang kulit dengan 

wanda (watak) perang20. 

Karya sastra juga menjadi salah satu bidang yang diperhatikan 

oleh Sultan Hamengku Buwono II. Beberapa karya yang disusun di 

bawah perintahnya memuat unsur-unsur heroik dan kepahlawanan 

seperti Babad Nitik Ngayogyakarta dan Babad Mangkubumi. Keduanya 

merupakan karya sastra sejarah yang mengisahkan riwayat perjuangan 

Pangeran Mangkubumi hingga menjadi raja di Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat hingga wafatnya. Beberapa karya sastra lain dengan cerita 

fiksi seperti Serat Suryorojo dan Serat Baron Sekondar menunjukkan 

kisah-kisah peperangan raja-raja Jawa melawan raja seberang yang 
                                                      
19 Japan: wilayah antara Madiun dan Mojokerto, dalamMarihandono,Joko. 2008. 
halaman 18 
20Ibid hal 41 
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dimenangkan oleh raja Jawa. Ini menunjukkan sindiran pada kondisi 

yang ada maupun penonjolan diri serta penegasan diri atas status dan 

posisinya. 21 Analisis dari Serat raja Putra menggambarkan betapa 

kekuasaan seorang raja (sultan), ia dapat memiliki lebih dari seorang 

istri permaisuri. Sultan Hamengku Buwono II memiliki 4 istri 

permaisuri dan 29 istri selir dan dari istri istri tersebut lahirlah 80 putra 

dan putri. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa banyaknya putra 

sultan akan memungkinkan sultan untuk memilih putra mahkota 

terbaiknya sebagai pewaris tahta pemerintahannya.22 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono III 

Nama aslinya Raden Mas Surojo, putra Sultan 

Hamengkubuwono II. Peperangan melawan kolonial Belanda 

mengakibatkan Sultan Hamengkubuwono II diturunkan secara paksa 

dari takhta, kemudian Herman Daendels mengangkat Raden Mas 

Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwana III berpangkat regent, atau 

wakil raja.  

Pada tahun 1811 Inggris berhasil merebut jajahan Belanda 

terutama Jawa. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sultan 

Hamengkubuwono II untuk naik takhta kembali dan menurunkan 

Sultan Hamengkubuwono III, peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 

Desember 1811. Mempertahankan kekuasaannya di wilayahnya Sultan 

Hamengkubuwono II melawan Thomas Raffless kepala pemerintahan 

Inggris di Jawa. Pertempuran terjadi di Kraton Yogyakarta, di mana 

Thomas Raffles membuang Sultan Hamengkubuwono II ke Pulau 

Penang, dan mengangkat kembali Sultan Hamengkubuwono III sebagai 

raja. 

Pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III berakhir pada saat 

meninggalnya, yaitu tanggal 3 November 1814. Ia digantikan putranya 

yang masih anak-anak sebagai Hamengkubuwono IV. Sementara  putra 

                                                      
21Ibid hal 42 
22Ibid 24 
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tertuanya yang lahir dari selir bernama Pangeran Diponegoro kelak 

melancarkan perang terhadap Belanda pada tahun 1825 – 1830. 

Sejarah mencatat, masa pemerintahan Sultan Hamengku 

Buwono III   pendek umurnya, hanya kurang dari dua tahun bertahta 

Sultan ini wafat dalam usia relatif muda, Sultan Hamengku Buwono 

ketiga wafat karena sakit. (lahir di Yogyakarta, 20 Februari 1769 –

 meninggal di Yogyakarta, 3 November 1814 pada umur 45 tahun). 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IV 

Sultan Hamengku Buwono IV merupakan putra mahkota 

Sultan Hamengku Buwono III. Nama kecilnya Pangeran Jarot, ia masih 

sangat muda (13 tahun) ketika mendadak harus naik tahta dikarenakan 

wafatnya ayahandanya. Disebutkan Purwadi (2007: 510) merupakan 

satu kelicikan penjajah dalam memelihara perpecahan di Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Siasat mengangkat anak yang masih 

sangat remaja menjadi raja, menjadikan raja muda usia ini menjalankan 

pemerintahannya berdasarkan arahan (garis-garis besar) yang dibuat 

oleh dewan perwalian. Anggota dewan perwalian terdiri dari individu 

dengan beragam latar motif dan kepentingan ini, merupakan dewan 

perwalian yang rawan konflik. Pada perkembangannya, di masa 

“pemerintahan” Sultan Hamengku Buwono IV muda ini, pihak Inggris 

mengganti dewan perwalian kepada Paku Alam I sebagai wali Sultan 

Hamengku Buwono IV dalam menjalankan pemerintahannya. 

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IV rakyat 

didera kesulitan ekonomi akibat pemerasan kekayaan alam bumi 

Mataram oleh pihak Inggris. Ketidakpuasan rakyat atas kepemimpinan 

Sultan Hamengku Buwono IV tersulut, dan rakyat menantikan tokoh 

pimpinan idola mereka yakni Pangeran Diponegoro 23 .Namun 

                                                      
23Pangeran Diponegoro merupakan  putra Sultan Hamengku Buwono III dari garwo 
(istri) selir. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai putra Sultan yang gigih melawan 
penjajah dan kekesalan pangeran ini memuncak ketika tanah Kraton disewakan kepada 
orang orang Eropa dan menjadikan rakyat pribumi di eksploitasi tenaga kerjanya dan 
penjajahan ekonomi dirasakan semakin meluas (intisari wawancara dengan historiologi 
Kadipaten Paku Alaman KRMT Mangundiprojo, 6 November 2015 pukul 13.00 WIB). 
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ketidakpuasan rakyat ini tidak menimbulkan pemberontakan besar dan 

fatal. 

Pada tanggal 27 Januari 1820 berhentilah perwalian Paku Alam 

I bagi Sultan Hamengku Buwono IV. Dan sepenuhnya roda 

pemerintahan kerajaan dikendalikan oleh Sultan Hamengku Buwono 

IV yang dianggap telah cukup dewasa,  karena usianya telah menginjak 

19 tahun.  

Sekitar tiga tahun kemudian tepatnya tanggal 6 Desember 1822 

Sultan ini wafat karena sakit. Sultan Hamengku Buwono IV hanya 

bertahta selama delapan tahun, pada  periode tahun 1814 hingga tahun 

1822. 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V 

Wafatnya Sultan Hamengku Buwono IV menjadikan putra 

mahkotanya yang berusia masih sangat belia 3 tahun harus 

menggantikan tahta ayahandanya.  Mengingat usianya yang masih 

sangat belia, roda pemerintahan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

dibantu  dewan perwalian yang terdiri dari ibundanya, neneknya, dan 

Pangeran Diponegoro. Inilah kedua kalinya seorang anak (putera 

mahkota) yang masih muda menjadi Sultan di Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat.  

Tertulis di halaman 330 buku karangan Purwadi: “Sejarah 

kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX” cetakan tahun 2006, sejak 

pemerintahan Sultan Hamengku Buwono III hingga Sultan Hamengku 

Buwono IV pergolakan demi pergolakan di dalam Kraton menjadikan 

kesenian tidak mendapat perhatian. Pada masa kepemerintahan Sultan 

Hamengku Buwono V kesenian tari berkembang dengan baik. 

Merupakan masa emas pujangga Kraton ternama waktu itu Bendoro 

Pangeran Haryo Surijawijaja dan gubahan tari tarian tercipta seperti: 

lakon Pregiwa-Pregiwati, Petruk dadi Ratu, dan pada masa 

pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V inilah pagelaran wayang 

orang rutin digelar setiap bulan ruwah. Pada masa pemerintahan 

Sultan Hamengku Buwono V ini pula diproduksi tulisan-tulisan 
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menyangkut budaya, adat kebiasaan yang berlaku di Kraton dalam 

serat Puji dalam Buku Taju Salatin dalam huruf Jawa Kuno. 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VI 

Setelah kerajaan Mataram mengalami kemunduran secara 

politik, justru sastra Jawa mengalami perkembangan sangat cepat. 

Bahkan Pigeaud menyebutnya di era pemerintahan Sultan Hamengku 

Buwono VI ini sebagai renaisance-nya kesusastraan Jawa klasik.  

Pada masa Sultan Hamengku Buwono VI tercipta beksan atau 

tari Langendriyan oleh Raden Tumenggung Purwodiningrat seorang 

ahli seni. Sebuah lakon tari yang diadopsi dari lakon wayang cerita 

Damar Wulan dengan menggunakan tembang macapat sebagai 

dialognya. Karena terdapat larangan mengadakan dan mengajarkan 

tarian dengan penarinya menari dengan posisi berdiri di Kraton, maka 

di masa ini tercipta bentuk tarian jongkok atau jengkeng. 

Gebyar kereta kencana titihan sultan dengan ornamen 

keemasan yang disebut kereta Kanjeng Kyai Garudayeksa  menambah 

wibawa Sultan Hamengku Buwono VI, kereta Garudayeksa hanya 

digunakan Sultan pada peristiwa-peristiwa khusus, seperti kunjungan 

resmi Sultan kepada Gubernur Belanda, ketika Sultan dinobatkan dan 

melakukan Kirab Dalem yaitu prosesi sekeliling beteng Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat setelah upacara penobatan atau pada 

kegiatan lain seperti menjemput Gubernur Jenderal Belanda yang 

bertamu ke kraton. 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII 

Sultan Hamengku Buwono VII naik tahta pada tangal 13 

Agustus 1877. Digambarkan oleh Selo Soemarjan (1984: 221-236) saat 

itu stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat sangat berhubungan 

dengan kedudukan kraton dalam struktur sosial di Jawa. Jika 

digambarkan dalam bentuk kerucut, sultan menempati posisi paling 

atas dari sistem pelapisan masyarakat. Urutan kedua ditempati oleh 

kerabat kraton atau sentana dalem. Kemudian menyusul pada urutan 

ketiga adalah mereka yang bekerja pada administrasi kesultanan 
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maupun pemerintahan yang disebut abdi dalem atau kaum priyayi. 

Urutan terakhir ialah golongan wong cilik yang sering juga disebut 

sebagai rakyat jelata, baik penduduk kota maupun di pedesaan. Mereka 

adalah para pekerja yang tidak terdidik atau sedikit mendapatkan 

latihan kerja di perusahaan kecil.  

Kejayaan Kerajaan Mataram digambarkan J Groneman, seorang 

dokter kesultanan, Kraton mampu menampung 15.000 penduduk, 

terdiri dari mereka yang bekerja di dalam Kraton. Van Kol juga 

mencatat kesannya mengenai Alun-alun dan Taman Sari. Kesan bahwa 

ibukota dibangun luas dan jalan-jalannya bagus serta terawat baik 

(Purwadi,1999). 

Pada masa pemerintahannya merupakan masa transisi menuju 

era modernisasi di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ditandai 

dengan majunya pendidikan di lingkungan dalam Kraton telah tercatat 

dalam tulisan sejarah, yakni di tahun 1890, di pendopo Srimanganti, 

Sultan Hamengku Buwono VII mendirikan sekolah dan menyatakan 

setiap pejabat kraton haruslah mempunyai sertifikasi dari sekolah itu. 

Pada bulan Agustus 1890, di sekolah ini tercatat lebih dari 100 orang 

murid. Pada awalnya sekolah ini diperuntukkan bagi putra para 

bangsawan, namun selanjutnya sekolah ini terbuka bagi anak anak abdi 

dalem dan disebut Eerste Klase School met de Basa Kedaton. 

Di bidang perekonomian Sultan mempunyai kekuasaan 

ataupun income dari areal tebu. Sultan memiliki 17 pabrik gula, juga 

mengusahakan perkebunan panili di daerah Pakem yang ditangani 

oleh putra mahkota. Penghasilan juga diperoleh dengan adanya hutan 

jati di Wonosari, persewaan tanah, serta izin penggunaan kereta api. 

Sri Sultan Hamengku Buwono VII menyadari bahwa kesejahteraan 

hidup rakyatnya harus mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, 

berbagai macam usaha dilakukan sehingga perekonomian rakyat maju. 

Dengan demikian masa Sultan Hamengku Buwono VII Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat mengalami kemakmuran.  

Kesenian tari berkembang, latihan latihan tari dilakukan pada 

malam hari di bangsal Proboyekso di bawah pimpinan guru-guru tari 
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berpengalaman. Dan pada upacara upacara penting Kraton tari-tarian 

(bedoyo) dipergelarkan di Bangsal Kencono. Pada masa Sultan 

Hamengku Buwono VII, gending gending (musik Jawa) gamelan 

berkembang pesat. Sultan Hamengku Buwono VII merupakan pendiri 

perkumpulan kesenian Tari Jawa pertama kali di Yogyakarta dengan 

nama Kridha Beksa Wirama pada tahun 1918 yang dipimpin oleh 

putra-putra Sultan yaitu Pangeran Suryadiningrat dan Pangeran 

Tejokusumo. 

Ketika Sultan Hamengku Buwono VII masih bertahta, ia 

menyerahkan tahtanya kepada putranya. Maka Sri Sultan Hamengku 

Buwono VII dikenal sebagai Sultan suksesi damai, ia rela lengser dari 

tahtanya demi menghindari konflik internal keluarga kesultanan 

berkait pewarisan kekuasaan. Selanjutnya ketika putra mahkotanya 

resmi menduduki  tahta dan bergelar sebagai Sultan Hamengku 

Buwono VIII, ia menetap dan tinggal di ndalem Ambarrukmo (pada 

jamannya, Ambarrukmo merupakan pesanggrahan Sultan dengan area 

taman bunga, dan saat penelitian ini berlangsung, sebagian areal lahan 

pesanggrahan ini telah berubah menjadi pusat perbelanjaan 

Ambarukmo Plaza. Perubahan peruntukan sebagian tanah ndalem 

Ambarukmo semula masuk dalam katgori  area BCB (Bangunan Cagar 

Budaya) berubah status menjadi tanah peruntukan bisnis: Pusat 

Perbelanjaan Ambarukmo Plaza sehingga luasan Cagar Budaya 

Yogyakarta berkurang, menjadikan SK Menteri Pariwisata pada BCB 

Ambarukmo harus direvisi dan ini sebenarnya mengecewakan para 

pemerhati budaya Yogyakarta (wawancara dengan Dra. Riharyani  

kepala seksi Purbakala Dinas Purbakala DIY tanggal 31 Agustus 2010 

pukul 11.30 WIB)24. 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII 

Setelah Sultan Hamengku Buwono VII mengundurkan diri ke 

Pasanggrahan Ambarrukmo pada 29 Januari 1921, campur tangan 
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Belanda di pemerintahan kasultanan Yogyakarta semakin kuat. Ini 

tercermin pada isi perjanjian Acte van Verband yang dilangsungkan 

pada penobatan Sultan Hamengku Buwono VIII tanggal 18 Februari 

1921. Sultan Hamengku Buwono VIII menyadari benar bahwa 

pemerintah Hindia Belanda menggunakan segala macam cara untuk 

menguasai dirinya. Sultan Hamengku Buwono VIII ini dikenal sebagai 

sultan yang arif bijaksana dalam mempersiapkan calon penerus tahta 

kekuasaannya, yakni putra-putranya. Dengan cara mendekatkan putra-

putrinya pada pendidikan barat, ia mengirim sebagian putra-putrinya 

ke Negara Belanda dengan maksud jika menghadapi Belanda, putra-

putrinya akan memahami watak bangsa Belanda. Dan juga putra-

putrinya diindekoskan pada keluarga Belanda yang tinggal di Pulau 

Jawa. Wawancara dengan Pangeran Jatiningrat (putra Sultan 

Hamengku Buwono VIII dari garwo selir) di Bangsal Sri Manganti 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Hadiningrat, 11 Maret 2010 pukul 

10.00. 

Sultan Hamengku Buwono VIII sangat peduli dengan kemajuan 

kebudayaan dan pendidikan. Sultan mendukung berdirinya Museum 

Negeri Sonobudaya (MSB). Museum ini didirikan tahun 1935 oleh Java 

Institut sebuah badan dengan fokus pengkajian dan pelestarian 

kebudayaan Jawa dipimpin oleh Dr. Hoesein Jajadiningrat. Selama 

pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan, Museum 

Sonobudaya tidak mengalamai kerusakan, setelah merdeka kemudian 

ditarik oleh pemerintah dibawah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Sri Sultan Hamengku Buwono VIII merupakan raja waskita 
kang ngerti sadurung winarah (raja yang tahu apa yang akan terjadi). 

Saat ajal akan menjemputnya, beliau memangggil putranya yang masih 

belajar di Belanda, Gusti Raden Mas Dorojatun untuk kembali ke tanah 

air. Tak lama setiba putranya kembali di tanah air sultan menyerahkan 

pusaka Kraton yang menjadi symbol (lambang) suksesi yaitu Pusaka 

Kyai Jaka Piturun (berwujud keris). Mengikuti tradisi Kraton 
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Ngayogyakarta Hadiningrat, siapa yang dianugerahi (diserahi dan harus 

bertanggung jawab) terhadap Kyai Jaka Piturun25. 

Wawasan dan cara pendidikan dari Sri Sultan Hamengku 

Buwana VIII terhadap para putra-putranya terutama yang laki-laki 

ternyata sangat menentukan kualitas putra-putranya pada waktu 

menghadapi perubahan jaman ke depan yang luar biasa. 

Kebijakan Sri Sultan HB VIII jauh sebelum bertahta sebagai 

Sultan tentang putra-putranya agar dididik sebagai anak orang biasa 

saja, semua putra laki-laki dari Sultan HB VIII dipondokkan pada 

keluarga-keluarga Belanda secara terpisah-pisah dan tidak disertai abdi 

atau punakawan dan harus bisa mengurus dirinya sendiri. 

Pada waktu itu G.R.M. Darajatun in de-kost dalam usia 4 tahun 

pada keluarga Mulder seorang Kepala Sekolah Neutrale Hollands 

Javaanse Jongens School (NHJJS). 

Ternyata Sri Sultan HB VIII telah melihat jauh ke depan, 

bahwa sanjungan atau pemanjaan sebagaimana bangsawan lainnya 

yang diterapkan adalah sangat tidak baik bagi pendidikan putra-

putranya, tetapi beliau menghendaki yang keras bahkan sedikit 

spartans. Para putra harus hidup di luar Kraton, pendidikan yang 

mandiri, jauh dari Ibunya, justru diharapkan anak-anak tersebut tidak 

menjadi manja dan menjadi mandiri. 

Pendidikan para putra Sri Sultan Hamengku Buwono VIII jelas 

maksudnya yaitu agar para putra-putranya dididik sebagai anak orang 

biasa saja, tak usah diistimewakan karena kelahirannya yang tinggi 

(sebagai bangsawan) hendaknya anak-anak itu menyerap kehidupan/ 

kebiasaan hidup sederhana dan penuh disiplin sebagai mana yang ada 

dalam kalangan orang-orang Belanda. Dalam mengikuti pendidikan 

yang cukup keras ini G.R.M. Dorojatun tidak pernah disertai abdi 

dalem atau punakawan. G.R.M. Dorojatun mulai pada usia 4 tahun in 
the kost pada sebuah keluarga Belanda bernama Mulder. Demikian 

juga para saudara dari G.R.M. Dorojatun tinggal di keluarga-keluarga 

                                                      
25Oleh raja yang sedang jumeneng (bertahta) maka ia berhak menjadi pengganti raja. 
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Belanda yang lain, mereka tidak dikumpulkan pada satu keluarga 

Belanda saja. Oleh keluarga Mulder, G.R.M. Dorojatun diberi nama 

panggilan “Henkie” artinya Henk yang kecil dan mulai sejak itu selalu 

berkomunikasi dengan bahasa Belanda, suatu cara belajar bahasa untuk 

anak-anak yang paling cepat. Maka dalam hal ini di samping bahasa 

Jawa yang merupakan bahasa ibu, untuk selanjutnya bahasa Belanda 

adalah bahasa utama dan bagi G.R.M. Dorojatun Tampak berpikirpun 

dalam bahasa Belanda.  

G.R.M. Dorojatun masuk sekolah mulai taman kanak-kanak 

(sekolah Frobel). Pada usia 6 tahun ke sekolah dasar Ferste Europese 

Lagere School B kemudian pindah ke sekolah dasar Neutrale Europese 

Lagere School dan tamat dari sekolah tersebut pada Juli 1925, 

sementara itu tempat Kost sudah pindah dari keluarga Mulder ke 

keluarga Cock. G.R.M. Dorojatun melanjutkan sekolah ke sebuah HBS 

di Semarang dan kost di keluarga Voskuil di Semarang. Karena 

hawanya panas, G.R.M. Dorojatun sering jatuh sakit, maka oleh 

ayahnya Sri Sultan HB VIII dipindah ke tempat yang beriklim lebih 

sejuk ke Bandung. Sri Sultan HB VIII juga memindahkan putranya 

yang lain yaitu B.R.M Tinggarto yang telah lulus MULO di Magelang 

ke Bandung melanjutkan ke AMS (Algemene Middelbare School). 

G.R.M. Dorojatun dan kakaknya B.R.M. Tinggarto indekost bersama di 

keluarga Letnan Kolonel De Boer. Hal ini adalah kebijaksanaan Sri 

Sultan Hamengku Buwono VIII menitipkan putra-putranya pada 

keluarga Militer sedang biasanya pada keluarga guru. Dengan maksud 

karena para putra-putra Sultan tersebut sudah dewasa maka 

pengawasan ditingkatkan agak keras. Menurut pengalaman yang 

disampaikan oleh G.B.P.H. H. Prabuningrat (B.R.M. Tinggarto) yang 

satu indekost dengan G.R.M. Dorojatun waktu itu menceritakan bahwa 

keluarga De Boer memang keras malahan sempat waktu itu B.R.M 

Tinggarto merasakan seolah-olah dengan G.R.M. Dorojatun dipecah 

belah dengan mengatakan bahwa G.R.M. Dorojatun lebih penurut dan 

tidak pernah menentang seperti B.R.M. Tinggarto. Sri Sultan 

Hamengku Buwono VIII mempunyai rencana untuk menyekolahkan 

putra-putranya ke negeri Belanda, maka sebelum berangkat G.R.M 
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Dorojatun dan B.R.M Tinggarto dipanggil untuk diberikan petunjuk. 

Pada waktu itu B.R.M. Tinggarto dipanggil terlebih dahulu, dan diberi 

petunjuk: “Apakah kamu sanggup saya sekolahkan ke Negeri Belanda 

mendampingi adikmu Jatun?” dijawab: “Sanggup”. “Kalau demikian 

ketahuilah bahwa Belanda yang ada di sini ini sangat berbeda dengan 

Belanda di negaranya. Pesan saya janganlah kamu nikah dengan Noni 

Belanda”. 

Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX 

Sultan Hamengku Buwono IX menjadi the center gravity of 
powerdari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jika dianalogikan 

sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit karena memiliki Maha Patih 

Gajah Mada, maka kejayaaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

karena memiliki BRM (Bendara Raden Mas) Dorojatun, yang bergelar 

Sultan Hamengku Buwono IX. Seorang individu yang dipersiapkan 

secara cermat oleh ayahandanya Sultan Hamengku Buwono VIII untuk 

menjadi pemimpin kuat dan tangguh untuk menjadi  raja di negara 

tradisi (KratonNgayogyakarta) dan kemudian menjadi raja di negara 

modern(Gubernur DIY). 

Pada masa kecilnya Sultan Hamengku Buwono IX atau G.R.M. 

Dorojatun  tidak pernah disertai abdi dalem atau punakawan, sejak usia 

4 tahun harus tinggal atau indekost pada sebuah keluarga Belanda 

bernama Mulder. Demikian juga para saudara dari G.R.M. Dorojatun 

tinggal di keluarga-keluarga Belanda yang lain, mereka tidak 

dikumpulkan pada satu keluarga Belanda saja. Oleh keluarga Mulder, 

G.R.M. Dorojatun diberi nama panggilan “Henkie” artinya Henk yang 

kecil dan mulai sejak itu selalu berkomunikasi dengan bahasa Belanda, 

suatu cara belajar bahasa untuk anak-anak yang paling cepat. Maka 

dalam hal ini di samping bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibu, 

untuk selanjutnya bahasa Belanda adalah bahasa utama dan bagi 

G.R.M. Dorojatun Tampak berpikirpun dalam bahasa Belanda.  

GRM. Dorojatun masuk sekolah mulai taman kanak-kanak 

(sekolah Frobel), dan pada usia 6 tahun masuk sekolah dasar Ferste 
Europese Lagere School B kemudian pindah ke sekolah dasar Neutrale 
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Europese Lagere School dan tamat dari sekolah tersebut pada Juli 1925, 

sementara itu tempat kost sudah pindah dari keluarga Mulder ke 

keluarga Cock. G.R.M. Dorojatun melanjutkan sekolah di Semarang 

dan kost di keluarga Voskuil di Semarang. Karena hawanya panas, 

G.R.M. Dorojatun sering jatuh sakit, maka oleh ayahnya Sri Sultan HB 

VIII dipindah ke Bandung. Sri Sultan HB VIII juga memindahkan 

putranya yang lain yaitu B.R.M Tinggarto yang telah lulus MULO di 

Magelang ke Bandung melanjutkan ke AMS (Algemene Middelbare 
School). G.R.M. Dorojatun dan kakaknya B.R.M. Tinggarto indekost 

bersama di keluarga Letnan Kolonel De Boer. Hal ini adalah 

kebijaksanaan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII menitipkan putra-

putranya pada keluarga Militer sedang biasanya pada keluarga guru. 

Dengan maksud karena para putra-putra Sultan tersebut sudah dewasa 

maka pengawasan ditingkatkan agak keras.  Menurut pengalaman yang 

disampaikan oleh G.B.P.H. H. Prabuningrat (B.R.M. Tinggarto) yang 

satu indekost dengan G.R.M. Dorojatun waktu itu menceritakan bahwa 

keluarga De Boer memang keras malahan sempat waktu itu B.R.M 

Tinggarto merasakan seolah-olah dengan G.R.M. Dorojatun dipecah 

belah dengan mengatakan bahwa G.R.M. Dorojatun lebih penurut dan 

tidak pernah menentang seperti B.R.M. Tinggarto. Sri Sultan 

Hamengku Buwono VIII mempunyai rencana untuk menyekolahkan 

putra-putranya ke negeri Belanda, maka sebelum berangkat G.R.M 

Dorojatun dan B.R.M Tinggarto dipanggil untuk diberikan petunjuk. 

Pada waktu itu B.R.M. Tinggarto dipanggil terlebih dahulu, dan diberi 

petunjuk : “Apakah kamu sanggup saya sekolahkan ke Negeri Belanda 

mendampingi adikmu Jatun?” dijawab : “Sanggup”. Kalau demikian 

ketahuilah bawa Belanda yang ada di sini ini sangat berbeda dengan 

Belanda di negaranya. Pesan saya janganlah kamu nikah dengan Noni 

Belanda. 

“Dat de taak die op mij rust, moeilijk en zwaar is, daar ben ik 
mij tenvolle van bewust, vooral waar het hier gaat de 
Westerse en de Oosterse geest tot elkaar te brengen, deze 
beide tot een harmonische samenwerking te doen overgaan 
zonder de laatste haar karakter doen verliezen. Al heb ik een 
uitgesproken Westerse opvoeding gehad, toch ben en blijf ik 
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in de allereerste plaats Javaan. Zo zal de adat, zo deze niet 
remmend werkt op de ontwikkeling, een voorname plaats 
blijven innemen in de traditierijke Kraton. Moge ik eindigen 
met de belofte dat ik de belangen van Land en Volk zal 
behartigen naar mijn beste weten en kunnen.” 

“Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada dipundak 
saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini 
menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar 
dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang 
Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya 
telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun 
pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka 
selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap 
menduduki tempat yang utama dalam Kraton yang kaya akan 
tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan 
berjanji semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi 
kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan 
kemampuan yang ada pada saya.” (Pidato Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX, pada saat dinobatkan sebagai Raja 
pada tanggal 18 Maret 1940).26 

Sebuah pidato singkat, padat namun cukup visioner mencakup 

dan menggambarkan pandangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX 

mengenai posisi dirinya, Kraton, pemerintahan kolonial, adat istiadat, 

tradisi barat serta nasib masa depan nusa, bangsa dan negaranya. 

Sejarah mencatat bahwa sebelum Indonesia Merdeka pada 

tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hemangku Buwono IX sudah 

merumuskan kebijakan menyangkut hubungan antar dua peradaban, 

yaitu mempertemukan peradaban  Barat dan Timur agar dapat bekerja 

sama dalam suasana harmonis, tanpa yang timur harus kehilangan 

kepribadiannya. Sebagian besar masyarakat Yogyakarta generasi „45 

sampai dengan generasi „66 sangat memahami sejarah perjalanan dan 

karir politik Bendoro Raden Mas Dorojatun (nama kecil Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX, sebelum dinobatkan menjadi raja), dimana 

masa kecilnya tinggal di keluarga Belanda yang tinggal di Yogyakarta, 

                                                      
26 H.Heru Wahyukismoyo. 2007. DIY Pelopor DemokrasiI Budaya. Available at 
http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=artikel_detil&id_berita=17032007103224. 
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hingga studi tingkat doktoralnya di fakultas Indologi, Universitas 

Leiden, Belanda. 

Akan tetapi aneksasi kolonial dan pendidikannya di negeri 

Belanda tidak mempengaruhi jiwa dan kepribadiannya, sehingga 

pernyataan: Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang 

sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang 

Jawa ditegaskan kembali dalam pidato penobatan sebagai raja yang 

cukup sakral dan dihadapan para pejabat pemerintahan kerajaan 

Belanda yang dinilai sangat fenomenal. 

Pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1945 adalah masa masa 

sulit bagi dirinya, dalam usia yang relatif masih sangat muda (28 th) 

sudah harus berhadapan dengan seorang Gubernur berkemampuan 

antropologi Jawa, bernama DR. Lucien Adam mewakili/atas nama 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penobatan sebagai raja bukanlah 

wujud kemenangan bagi Sultan, namun justru menjadi momentum 

strategis Belanda untuk memperpanjang kontrak politiknya 

memperlemah posisi pemerintah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

Hadiningrat. Bargaining position yang tidak seimbang ini sangat 

menggelisahkan Sultan Yogyakarta yang baru saja dinobatkan, karena 

perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kesultanan 

Yogyakarta yang harus ditanda tangani pada tanggal 18 Maret 1940 

sangat merugikan pihak Kasultanan27.  

“Dat de taak die op mij rust, moeilijk en zwaar is, daar ben ik 
mij tenvolle van bewust, vooral waar het hier gaat de 
Westerse en de Oosterse geest tot elkaar te brengen, deze 
beide tot een harmonische samenwerking te doen overgaan 
zonder de laatste haar karakter doen verliezen. Al heb ik een 
uitgesproken Westerse opvoeding gehad, toch ben en blijf ik 
in de allereerste plaats Javaan. Zo zal de adat, zo deze niet 
remmend werkt op de ontwikkeling, een voorname plaats 
blijven innemen in de traditierijke Kraton. Moge ik eindigen 

                                                      
27Wawancara dengan Pangeran Jatiningrat(putra Sultan Hamengku Buwono VIII dari 
garwo ampil). Pangeran Jatiningrat merupakan adik Sultan Hamengku Buwono IX  
satu ayah tetapi lain ibu, di rumahnya di kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 
Hadiningrat, 11 Agustus 2015 pukul 11.00-13.30 
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met de belofte dat ik de belangen van Land en Volk zal 
behartigen naar mijn beste weten en kunnen.” 

“Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada dipundak 
saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini 
menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar 
dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang 
Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya 
telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun 
pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka 
selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap 
menduduki tempat yang utama dalam Kraton yang kaya akan 
tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan 
berjanji semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi 
kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan 
kemampuan yang ada pada saya.”(Pidato Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX, pada saat dinobatkan sebagai Raja 
pada tanggal 18 Maret 1940).28 

Sebuah pidato singkat, padat namun cukup visioner mencakup 

dan menggambarkan pandangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX 

mengenai posisi dirinya, Kraton, pemerintahan kolonial, adat istiadat, 

tradisi barat serta nasib masa depan nusa, bangsa dan negaranya. 

Sebersit cerita dipetik dari wawancara dengan cucu Sultan 

Hamengku Buwono VIII, Pangeran Jatiningrat yang adalah putra BRM 

Tinggarto kakak BRM Dorojatun:  

“membutuhkan waktu cukup lama dan menjadikan 
keresahan hati BRM Dorojatun mempertimbangkan 
keputusan dilematis ini, menanda tangani perjanjian dengan 
pihak pemerintah Hindia Belanda atau tidak. Disuatu petang, 
saat menjelang waktu maghrib, BRM Dorojatun mendapat 
bisikan yang diyakini pangeran Jatiningrat merupakan suara 
gaib dari leluhur Kraton yang membisikkan: tanda tanganono 
le, sedelo maneh Belanda wis arep lungo soko tanahJowo 

                                                      
28 H.Heru Wahyukismoyo. 2007. DIY Pelopor DemokrasiI Budaya. Available at 
http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=artikel_detil&id_berita=17032007103224. 
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(tanda tangani saja anakku, tidak lama lagi pemerintah 

Hindia Belanda akan meninggalkan tanah Jawa)”29 

Sejak dikeluarkan amanat 30 Oktober 1945, pada hakekatnya 

dan prakteknya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten 

Pakualaman telah dipersatukan dan telah menjelma menjadi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini Sri Sultan Hamengku Buwono IX 

dan Sri Paduka Paku Alam VIII telah menjadi satu dalam segala hal 

dan tindakannya, untuk Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan 

Kadipaten Pakualaman, mewakili rakyat seluruh Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Persatuan dua kekuatan ini semakin kokoh setelah 

dikeluarkannya Maklumat No. 18 tahun 1946 : Pembentukan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Maklumat No 6 tahun 1948 dan Maklumat No 10 Tahun 1948 

mempertegas sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi bekas wilayah 

swapraja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten 

Pakualaman sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 beserta 

penjelasannya dan terbitlah Undang-undang No 3/1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan 

berdasarkan Undang-undang Pokok Republik Indonesia No. 22 tahun 

1948 (Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 1992). 

Status Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 

amanat UU No. 3/1950 dalam kedudukannya sebagai salah satu 

provinsi di Indonesia yang  bersifat istimewa tetap bersumber dari 

pasal 18 UUD 1945. Demikian pula sejak terbitnya Undang Undang 

No. 22/1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-

undang No. 1/1957 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang 

No.18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-

                                                      
29Wawancara dengan Pangeran Jatiningrat(putra Sultan Hamengku Buwono VIII dari 
garwo ampil). Pangeran Jatiningrat merupakan adik Sultan Hamengku Buwono IX  
satu ayah tetapi lain ibu, di rumahnya di kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 
Hadiningrat, 11 Agustus 2015 pukul 11.00-13.30 
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undang No. 5/1974 masih mengisyaratkan status keistimewaan terikat 

pada ketentuan mengenai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya 

yang diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di 

zaman sebelum Republik Indonesia yang masih menguasai daerahnya; 

dengan syarat-syarat kecakapan dan kesetiaan, dan mengingat adat 

istiadat di daerah itu serta tidak terikat masa jabatan.  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Daerah Istimewa 

Yogyakarta periode 1977 hingga 1982 menanggapi kedudukan atau 

status istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirasa semakin 

tidak jelas dalam kedudukan Undang-undang Pokok-pokok 

Pemerintahan Daerah sebagaimana diungkapkan HM Soempono 

Djojowardono: “Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan 

UU No. 3/1950 dengan syarat keistimewaan yang bersumber pada pasal 

18 UUD 1945, hingga sekarang masih memenuhi persyaratan untuk 

menjadi Daerah Istimewa” lebih lanjut dikatakan bahwa : “UU No 

5/1974 tidak menunjukkan secara eksplisit tentang sifat istimewa 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diisyaratkan pasal 91 b, UU 

No.5/1974 telah menimbulkan keraguan terhadap hari depan Daerah 

Istimewa Yogyakarta”. 

Dalam kaitan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta telah menyatakan pendapat dan kehendaknya, 

bahwa sifat dan kedudukan istimewa bagi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, perlu dilestarikan terus sampai masa mendatang sesuai 

dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 18, serta isi dan maksud UU No. 

3/1950 dan hal ini diputuskan melalui keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.4/k/DPRD/1980. 

Kedudukan istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

kedudukan UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 semakin kabur 

karena kedua Undang-undang ini mengisyaratkan pemilihan langsung 

bagi setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah diseluruh Indonesia 

tanpa perkecualian (apabila dibandingkan dengan UU No. 5/1974 

sebagai produk pemerintahan orde baru, justru UU N0.22/1999 dan UU 

No. 32/2004 sebagai produk pemerintahan era reformasi ini tegas 
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menekankan kembali pola uniformintas/penyeragaman tata 

pemerintahan di seluruh Indonesia).  

Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai penjaga gawang budaya bangsa sekaligus 

pengemban amanat demokrasi Pancasila tidak diragukan lagi, dimana 

pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta taat, tunduk dan 

patuh terhadap segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.  

Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap 

menjalankan secara penuh roda pemerintahan sebagaimana amanat UU 

No. 32/2004 kecuali ketentuan pasal 58 tentang pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat dilaksanakan. Pasal ini 

tidak bisa dilaksanakan tanpa ada aturan perundangan lebih lanjut dari 

pemerintah pusat, karena akan berbenturan dengan UU No. 3/1950 

tentang Pembentukan dan Asal Usul Daerah Istimewa Yogyakarta, 

oleh karena itu masih diperlukan peraturan pemerintah, undang-

undang atau keputusan presiden yang dapat menyelesaikan persoalan 

pemilihan kepala daerah bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Memahami konsepsi keistimewaan bagi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, sesungguhnya ini merupakan perpaduan antara demokrasi 

dan budaya sebagaimana amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan 

Sri Paduka Paku Alam VIII. Sebagai contoh: Pertama, keduanya tidak 

meninggalkan testament (surat wasiat) apapun untuk menentukan 

siapa pewaris tahta kerajaan setelah kedua beliau surut (mangkat), akan 

tetapi membiarkan proses suksesi kepemimpinan dilakukan oleh 

penerusnya secara alamiah dengan tetap menganut azas musyawarah 

mufakat sesuai paugeran Jawi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tradisi 

(monarkhi absolute) dimana raja-raja sebelumnya mewariskan tahta 

kepada penerusnya (putera mahkota) dilakukan dengan cara langsung 

atau secara simbolik. 

Kedua, Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika dilantik/ 

dinobatkan menjadi raja pada tanggal 18 Maret 1940 sudah 

mengintrodusir bahwa: “tugas berat dipundaknya adalah sulit dan 
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berat terlebih lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa 

Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, 

tanpa yang timur harus kehilangan kepribadiannya”. Ketiga, Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX sebelum surut (mangkat) meninggalkan 

wasiat/amanat “Tahta Untuk Rakyat” dan didalamnya terdapat harapan 

harapan dan keyakinan akan masa depan Kraton dan masa depan 

Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berlangsung dan tetap lestari 

sebagaimana kehidupan ratusan tahun yang silam. 

Keempat, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Sri Paduka 

Paku Alam VIII mengambil keputusan politik dengan menerbitkan 

Amanat pada tanggal 5 September 1945 secara sendiri-sendiri dan 

Amanat pada tanggal 30 Oktober 1945 secara bersama-sama atas dasar 

kesadaran penuh disertai rasa tanggung jawab kenegaraan yang lebih 

besar demi mengantarkan kemerdekaan bagi rakyat dan bangsanya. 

Kelima, Mencermati karya budaya Tari Menak yang diciptakan 

oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengisyaratkan bahwa didalam 

fragmentasi Tari Menak mengandung unsur etonologi dari Minang, 

Jawa dan Sunda, dari sisi filsafat mengandung unsur (sinkretisme) 

perpaduan pemikiran Islam, Cina dan Jawa. 

Melihat kelima hal diatas, dapat disimpulkan bahwa 

sesungguhnya Otonomi Daerah dengan dasar filosofi “Sangkan 
Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti” sebagai satu titik 

penting dalam menggapai kesejahteraan lahir-batin, dunia-akherat 

(mengandung dimensi temporal awal-akhir) kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat merupakan gegayuhan (cita-cita luhur) Sultan Hamengku 

Buwono IX. 

Pada tanggal 30 Oktober 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono 

IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII secara bersama-sama mengirimkan 

amanat serupa dengan menekankan adanya pembentukan Badan 

Pekerja yaitu Badan Legislatif (Badan Penyusun Undang-undang). 

Secara bottom-up pada tanggal 6 Desember 1945, Negeri Kasultanan 

Yogyakarta dan Praja Pakualaman Daerah Istimewa Negara Republik 

Indonesia mengeluarkan Maklumat No. 7 tentang Pembentukan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan yang ditanda tangani oleh Sri 

Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan  Moh Saleh sebagai Ketua Badan Pekerja 

Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah 

empat bulan kemudian menyusul Maklumat No. 14 yang mengatur 

tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan dan Majlis 

Permusyawaratan Desa.30 

Refleksi sejarah di atas menggambarkan bahwa seorang Sultan 

yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah tengah adat tradisi yang 

sangat ketat (monarkhi absolute), masih sempat memikirkan proses 

demokratisasi di aras desa/kelurahan, kota/kabupaten, provinsi hingga 

pemerintah pusat. Wajar apabila seorang pengamat politik Amerika 

bernama Harry J Benda menyatakan bahwa sejak jaman awal kerajaan 

Nusantara tidak pernah ada demokrasi, kecuali sejak tahun 1949 dan 

dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.  

Meskipun sistem demokrasi telah muncul pada masa itu namun 

sistem norma dan nilai yang kemudian diterapkan menggunakan 

standar ganda. Pada satu sisi sebagai seorang priyayi yang berkuasa 

yang harus dilayani, pada sisi lain juga berfungsi sebagai pelayan yang 

harus mengetahui kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.  

Sejarah mencatat, pengaruh pemikiran barat, loyalitas dan 

orientasi bagi kemajuan Indonesia ini tercermin dari berbagai 

kebijakan Sultan Hamengku Buwono IX seperti: peran Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat dalam membidani lahirnya Universitas 

Gadjah Mada yang pada awal pendiriannya terletak di pagelaran 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, lahirnya TNI (Tentara Nasional 

Indonesia) di Alun-Alun Utara Yogyakarta, fasilitasi Seminar Pancasila 

Pertama di Sasana Hinggil Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 

mendanai pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke 

                                                      
30Ibid. 
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Yogyakarta, memfasilitasi Gedung Agung Yogyakarta serta 

membagikan gulden miliknya untuk menggaji para pejabat negara31. 

Tidak berlebihan jika sejarah mencatat Sultan Hamengku 

Buwono IX sebagai pelopor demokrasi budaya bagi Indonesia. Proses 

pencerahan demokrasi di Indonesia setelah reformasi dan amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 masih bergelut mencari format yang 

paling tepat dengan suasana ke Indonesiaan yang berakar dari sejarah 

budaya nusantara, maka memaknai keistimewaan bagi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sesungguhnya merupakan isi dari salah satu 

keaneka-ragaman budaya bangsa dalam untaian bhineka tunggal ika 

(spirit etno-nasionalisme). Paling tidak Yogyakarta telah membuktikan 

diri sebagai kawasan peradaban yang paling akomodatif dalam kancah 

perjuangan menuju masyarakat madani (civil-society), karena memang 

makna Ngayogyakarto Hadiningrat itu sendiri mengandung ajaran dan 

ajakan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik bagi 

masyarakatnya, baik didunia maupun diakherat.32 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 

telah mengubah sejarah dan membuka lembaran baru bagi Indonesia 

dan Yogyakarta khususnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirimkan 

surat kawat kepada Pejabat sementara Presiden Soekarno sebagai 

ungkapan rasa syukur dan ucapan selamat atas upaya perjuangan 

kemerdekaan dan disusul kemudian dengan mengirimkan Maklumat : 

yang pada tulisan ini disebut  sebagai Maklumat pertama: 

“Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarto 
Hadiningrat menyatakan; Pertama, bahwa Negeri 
Ngayogyakarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah 
daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Kedua, 
bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala 
kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, dan 
oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini 

                                                      
31Seperti terlihat pada dokumen  lampiran(foto Pangeran Jatiningrat dan dokumen 
bukti  bantuan dana dari pribadi Sri Sultan Hamengku Buwono IX bagi Negara 
Republik Indonesia, melalui surat pernyataan Yusuf Ronodipuro) 
32Ibid 18. 
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segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarto 
Hadiningrat mulai saat ini ada ditangan kami dan kekuasaan  
kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Ketiga, bahwa 
perhubungan antara Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat 
dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, 
bersifat langsung dan Kami bertanggung-Jawab atas Negeri 
Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia”33 

Menurut catatan Atmakusumah (Tashadi/Maskuri dalam 

“Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi DIY”, 1982): Pada sore 

hari tanggal 17 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantoro dengan 

berkendaraan sepeda memimpin arak-arakan murid Taman siswa 

untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Republik.  

Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatakan 

pendapat dan kehendaknya, bahwa sifat dan kedudukan istimewa bagi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilestarikan terus sampai masa  

mendatang sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945 pasal 18, serta isi dan 

maksud UU No. 3/1950 dan hal ini diputuskan melalui keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

No.4/k/DPRD/1980. 

Kedudukan istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

kedudukan UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 semakin kabur 

karena kedua Undang-undang ini mengisyaratkan pemilihan langsung 

bagi setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah diseluruh Indonesia 

tanpa perkecualian (apabila dibandingkan dengan UU No. 5/1974 

sebagai produk pemerintahan Orde Baru, justru UU N0.22/1999 dan 

UU No. 32/2004 sebagai produk pemerintahan era reformasi ini tegas 

menekankan kembali pola uniformintas/penyeragaman tata 

pemerintahan diseluruh Indonesia).  

Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai penjaga gawang budaya bangsa sekaligus 

pengemban amanat demokrasi Pancasila tidak diragukan lagi, dimana 

pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu taat, 

                                                      
33Ibid 18 
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tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan dan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.  

Saat ini pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap 

menjalankan secara penuh roda pemerintahan sebagaimana amanat UU 

No. 32/2004 kecuali ketentuan pasal 58 tentang pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat dilaksanakan. Pasal ini 

tidak bisa dilaksanakan tanpa ada aturan perundangan lebih lanjut dari 

pemerintah pusat, karena akan berbenturan dengan UU No. 3/1950 

tentang Pembentukan & Asal usul Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh 

karena itu masih diperlukan peraturan pemerintah, undang-undang 

atau keputusan presiden yang dapat menyelesaikan persoalan 

pemilihan kepala daerah bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Memahami konsepsi keistimewaan bagi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, sesungguhnya ini merupakan perpaduan antara demokrasi 

dan budaya sebagaimana amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan 

Sri Paduka Paku Alam VIII. Sebagai contoh : Pertama, keduanya tidak 

meninggalkan testament (surat wasiat) apapun untuk menentukan 

siapa pewaris tahta kerajaan setelah kedua beliau surut (mangkat), akan 

tetapi membiarkan proses suksesi kepemimpinan dilakukan oleh 

penerusnya secara alamiah dengan tetap menganut azas musyawarah 

mufakat sesuai paugeran Jawi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tradisi 

(monarkhi absolut) dimana raja-raja sebelumnya mewariskan tahta 

kepada penerusnya (putera mahkota) dilakukan dengan cara langsung 

atau secara simbolik. 

Kedua, Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika dilantik/ 

dinobatkan menjadi raja pada tanggal 18 Maret 1940 sudah 

mengintrodusir bahwa: “tugas berat dipundaknya adalah sulit dan 

berat terlebih lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa 

Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, 

tanpa yang timur harus kehilangan kepribadiannya”. Ketiga, Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX sebelum surut (mangkat) meninggalkan wasiat/ 

amanat “Tahta Untuk Rakyat” dan dalamnya terdapat harapan harapan 

dan keyakinan akan masa depan Kraton dan masa depan Daerah 
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Istimewa Yogyakarta dapat berlangsung dan tetap lestari sebagaimana 

kehidupan ratusan tahun yang silam. 

Keempat, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Sri Paduka 

Paku Alam VIII mengambil keputusan politik dengan menerbitkan 

Amanat pada tanggal 5 September 1945 secara sendiri sendiri dan 

Amanat pada tanggal 30 Oktober 1945 secara bersama sama atas dasar 

kesadaran penuh disertai rasa tanggung Jawab kenegaraan yang lebih 

besar demi mengantarkan kemerdekaan bagi rakyat dan bangsanya. 

Kelima, Mencermati karya budaya Tari Menak yang diciptakan oleh 

Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengisyaratkan bahwa didalam 

fragmentasi Tari Menak mengandung unsur etonologi dari Minang, 

Jawa dan Sunda, dari sisi filsafat mengandung unsur (sinkretisme) 

perpaduan pemikiran Islam, Cina dan Jawa. 

Melihat kelima hal diatas, dapat disimpulkan bahwa 

sesungguhnya Otonomi Daerah dengan dasar filosofi “Sangkan 

Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti” sebagai satu titik 

penting dalam menggapai kesejahteraan lahir-batin, dunia-akherat 

(mengandung dimensi temporal awal-akhir), sedangkan Ngayogyakarta 

Hadiningrat merupakan gegayuhan (cita-cita luhur) Sultan Al-Awwal 
untuk menciptakan masyarakat yang Baladil Amin. 

Pada tanggal 30 Oktober 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono 

IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII secara bersama-sama mengirimkan 

amanat serupa dengan menekankan adanya pembentukan Badan 

Pekerja yaitu Badan Legislatif (Badan Pembikin Undang-undang). 

Secara bottom-up pada tanggal 6 Desember 1945, Negeri Kasultanan 

Yogyakarta dan Praja Pakualaman Daerah Istimewa Negara Republik 

Indonesia mengeluarkan Maklumat No. 7 tentang Pembentukan 

Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan yang ditanda tangani oleh Sri 

Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Sdr. Moh Saleh sebagai Ketua Badan Pekerja 

Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah 

empat bulan kemudian menyusul Maklumat No. 14 yang mengatur 
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tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan dan Majelis 

Permusyawaratan Desa.34 

Refleksi sejarah di atas menggambarkan bahwa seorang Sultan 

yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah tengah adat tradisi yang 

sangat ketat (monarkhi absolut), masih sempat memikirkan proses 

demokratisasi di aras desa/kelurahan, kota/kabupaten, provinsi hingga 

pemerintah pusat. Wajar apabila seorang pengamat politik Amerika 

bernama Harry J Benda menyatakan bahwa sejak jaman awal kerajaan 

Nusantara tidak pernah ada demokrasi, kecuali sejak tahun 1949 dan 

dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.  

Meskipun sistem demokrasi telah muncul pada masa itu namun 

sistem norma dan nilai yang kemudian diterapkan menggunakan 

standar ganda. Pada satu sisi sebagai seorang priyayi yang berkuasa 

yang harus dilayani, pada sisi lain juga berfungsi sebagai pelayan yang 

harus mengetahui kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.  

Sejarah mencatat, pengaruh pemikiran barat, loyalitas dan 

orientasi bagi kemajuan Indonesia ini tercermin dari berbagai 

kebijakan Sultan Hamengku Buwono IX seperti: peran Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat dalam membidani lahirnya Universitas 

Gadjah Mada yang pada awal pendiriannya terletak di pagelaran 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, lahirnya TNI di Alun-Alun Utara 

Yogyakarta, fasilitasi Seminar Pancasila Pertama di Sasana Hinggil 

KratonNgayogyakarta, mendanai pemindahan ibukota Republik 

Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, memfasilitasi Gedung Agung 

Yogyakarta serta membagikan gulden miliknya untuk menggaji para 

pejabat negara35. 

Tidak berlebihan jika sejarah mencatat Sultan Yogyakarta ini 

sebagai pelopor demokrasi budaya bagi Indondesia. Proses pencerahan 

demokrasi di Indonesia setelah reformasi dan amandemen Undang-

                                                      
34Ibid. 
35 Seperti terlihat pada dokumen lampiran(foto Pangeran Jatiningrat dan dokumen 
bukti bantuan dana dari pribadi Sri Sultan Hamengku Buwono IX bagi Negara 
Republik Indonesia). 
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Undang Dasar 1945 masih bergelut mencari format yang paling tepat 

dengan suasana ke Indonesiaan yang berakar dari sejarah budaya 

nusantara, maka memaknai keistimewaan bagi Daerah Istimewa 

Yogyakarta sesungguhnya merupakan isi dari salah satu keaneka-

ragaman budaya bangsa dalam untaian bhineka tunggal ika (spirit etno-

nasionalisme). Paling tidak Yogyakarta telah membuktikan diri sebagai 

kawasan peradaban yang paling akomodatif dalam kancah perjuangan 

menuju masyarakat madani (civil-society), karena memang makna 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu sendiri mengandung ajaran dan 

ajakan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik bagi 

masyarakatnya, baik didunia maupun diakherat.36 

Ketika Belanda menduduki Yogyakarta (baca: lagi) tahun 1948 

berkali-kali utusan pihak penjajah membujuk Sultan Hamengku 

Buwono IX agar mau bekerja sama dengan imbalan wilayah kekuasaan 

dan kekayaan. Dan bahkan Belanda akan menjadikan sultan ini sebagai 

Raja atas seluruh Pulau Jawa dan Pulau Madura. Namun iming-iming 

tersebut sia-sia belaka, meski saat itu Sultan Hamengku Buwono IX 

masih berusia 36 tahun, penolakan tersebut membuktikan bagaimana 

watak kehati-hatian dan kebijaksanaan sultan Hamengku Buwono IX 

ini sangat nyata dengan menampilkan diri (wawancara dengan 

pangeran Jatiningrat 2011 dan buku Tahta untuk Rakyat)37. 

 

                                                      
36Ibid 18. 
37Wawancara pada tanggal 12 September 2016 pukul 11.00 WIB dengan pangeran 
Rintoisworo dan pangeran Jatiningrat(keduanya adalah putra Sultan Hamengku 
Buwono VIII dari garwo selir): Pewatakan bijaksana, kehati hatian serta kerendahan 
hati Sultan Hamengku Buwono IX  tercermin  dari ngendiko-nya(bicaranya) beliau  
ketika para kerabat Kraton mengusulkan penulisan biografi Sultan dan ajaran-
ajarannya, (beberapa tahun kemudian kemudian terbit buku Tahta untuk Rakyat 
merupakan himpunan data dan informasi ditulis oleh Muhamad Roem, Mochtar Lubis, 
Kustiniyati Mochtar dan S Maimoen dengan Antakusumah sebagai penyunting. Ora 
becik ngedir-dirke awake dewe, yen ono sing arep nulis yo kudu saka pihak njobo 
Kraton, sing iso mbiji becik e ajaran Kraton, yang kurang lebih artinya: Tidak baik 
menonjolkan keunggulan diri sendiri dan nilai-nilai ajaran Kraton, jika pihak diluar 
Kraton  menulisnya maka saya akan mempersilahkan untuk menuliskannya, tetapi 
bukan kita yang menulis (mendokumentasikannya). 
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Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono X 

Ketika gonjang-ganjing melanda Indonesia menjelang 

lengsernya Presiden Soeharto, Yogyakarta menjadi barometer nasional. 

Gerakan reformasi 1998 terakselerasi oleh momen aksi sejuta massa 

(pisowanan ageng) yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1998. Kantor 

berita Inggris, Reuters, menyatakan bahwa kharisma kesultanan 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat masih bergaung di sanubari rakyat. 

Sri Sultan Hamengku Buwono X benar-benar menunjukkan 

sebagai raja agung binathara mbahu dhendha anyakrawati, ambeg adil 
paramarta, memayu bayuning jagat raya. Hal ini ditunjukkan ketika 

reformasi tanggal 20 Mei 1998, seluruh rakyat yang berkumpul di 

Alun-alun Utara Yogyakarta dengan tertib mendengarkan amanatnya 

(Purwadi, 2007: 570). 

Dalam Pisowanan Ageng itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X 

dan KGPAA Paku Alam VIII mengajak masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia bersama mendukung gerakan 

reformasi. Maklumat pada Pisowanan Ageng dibacakan dan dihadiri 

dari berbagai lapisan masyarakat. Maklumat yang dikeluarkan oleh 

Kasultanan dan Pakualaman untuk mendukung gerakan reformasi itu 

menjadi pegangan bagi rakyat Yogyakarta untuk menentukan sikap. 

Sultan Hamengku Buwono X pun tidak segan segan mengkritisi rezim 

Orde Baru. Sebelum Soeharto lengser, Sultan Hamengku Buwono X 

pernah menyampaikan pidato di mimbar bebas Universitas Gajah 

Mada. Sabdanya: “Sebagai tradisi perjuangan yang telah diwariskan 

para leluhur, saya siap memimpin perjuangan panjang di tengah-

tengah masyarakat, rakyat, dan segenap kawulo Yogyakarta 

Hadiningrat. Jangan lagi rakyat menjadi obyek kekuasaan, kezaliman, 

dan ketidakadilan. Sekarang ini, itu semua sudah tamat!” 

Beliau, setelah Paku Alam VIII wafat, dan melalui beberapa 

perdebatan, pada 1998 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 hingga tahun 2003 dan 

Sultan Hamengku Buwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Baru 

pada masa pemerintahannya sejak tahun 2003 beliau ditetapkan lagi, 
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setelah terjadi beberapa pro-kontra, sebagai Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan tahun 2003 hingga tahun 

2008 dan didampingi wakil Gubernur Dearah Istimewa Yogyakarta 

yang adalah pamannya sendiri Sri Paku Alam IX.  

Pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-61 di Pagelaran 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tanggal 7 April 2007, Sultan 

Hamengku Buwono X menegaskan tekadnya untuk tidak lagi menjabat 

setelah periode jabatannya 2003-2008 berakhir. Dalam pisowanan 
agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga, Sultan mengaku akan mulai 

berkiprah di kancah nasional. Sultan berketetapan akan 

menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa 

dan negara. 

Statemen Sultan ini menimbulkan pro kontra di kalangan 

internal Kraton, ada yang menganggap bahwa sebaiknya Sultan tetap 

menjadi raja saja dan tidak pantas seorang raja (sultan) mencalonkan 

diri untuk sebuah jabatan (calon presiden), yang dimaknai sebagai 

merendahkan martabat KratonNgayogyakarta Hadiningrat, raja itu 

diangkat bukan mencalonkan diri38. 

Berjalanannya waktu menyurutkan kekuasaanmonarkhi 
absolute di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditimpali dengan 

semakin terbukanya pemikiran pemikiran di sebagian masyarakat 

Yogyakarta. Namun pada kenyataannya penetapan gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah merupakan keinginan masyarakat, meski 

melalui perjalanan panjang dan penuh liku ahirnya Undang Undang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 tahun 2012 dapat 

terwujud. 

 

 

 

                                                      
38Wawancara dengan 4 sentana dalem(putra putri keturunan Sultan HB VIII dan IX) 
tanggal 12 Maret 2016 dan 2 April 2016. Sengaja nama keempat sentana dalem tidak 
disebutkan karena yang bersangkutan keberatan untuk ditulis namanya. 
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Tabel 4.1.  Sultan, Permaisuri-Selir dan Jumlah Putra-Putri 

Sultan Ngayogyakarta 
Hadiningrat 

Istri/ Permai-
suri/ Padmi 

Istri Selir Putra 

Hamengku Buwono   I 2 19 32 

Hamengku Buwono II 4 29 80 

Hamengku Buwono  III 3 23 32 

Hamengku Buwono   IV 1 7 18 

Hamengku Buwono  V 2 3 9 

Hamengku Buwono VI 2 8 23 

Hamengku Buwono VII 3 18 78 

Hamengku Buwono VIII 1 7 41 

Hamengku Buwono IX  5 22 

Hamengku Buwono X 1 - 5 

Sumber:  Analisis Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat (1980) dan  wawancara 

narasumber Kraton39 

 

Islam di Kraton   

Cikal bakal Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Kerajaan 

Mataram yang berbasis pada agama Islam, pada masa kepemimpinan 

Sultan Agung dikenal sebagai penguasa yang besar perhatiannya 

terhadap perkembangan Islam. Ia adalah pemimpin yang taat 

beragama, sehingga banyak memperoleh simpati dari kalangan ulama. 

Secara teratur, ia pergi ke masjid, dan para pembesar diharuskan 

mengikutinya. Untuk memperkuat suasana keagamaan, tradisi khitan, 

memendekkan rambut bagi pria, dan mengenakan tutup kepala 

berwarna putih, dinyatakan sebagai syariat yang harus ditaati. 

Bagi Sultan Agung, Kerajaan Mataram adalah Kerajaan Islam 

yang mengemban amanat Allah di tanah Jawa. Oleh sebab itu, struktur 

serta jabatan kepenghuluan dibangun dalam sistem kekuasaan 

kerajaan. Tradisi kekuasaan seperti sholat jumat di masjid, grebeg 

ramadan, dan upaya pengamanalan syariat Islam merupakan bagian tak 

terpisahkan dari tatanan istana. Sultan Agung merupakan seorang 

pujangga, karyanya yang membawa pengaruh luas adalah dalam Sistim 

                                                      
39 Narasumber melengkapi data pada tabel 1 adalah Pangeran Jatiningrat(Romo Tirun), 
KRT Poerwodiningrat dan KRT Harsodiningrat pejabat pada Tepas Dwara Pura Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat 
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Penanggalan. Sultan agung memadukan tradisi pesantren Islam dengan 

tradisi kejawen dalam perhitungan tahun. Masyarakat pesantren biasa 

menggunakan tahun hijriah, masyarakat kejawen menggunakan tahun 

Caka atau saka. Pada tahun 1633, Sultan Agung berhasil menyusun dan 

mengumumkan berlakunya sistem perhitungan tahun yang berlaku di 

Kerajaan Mataram yang dipimpinnya. Karya besarnya ini merupakan 

sumbangan yang sangat penting bagi perkembangan proses 

pengislaman tradisi dan kebudayaan jawa yang sudah ada sejak 

berdirinya Kerajaan Demak. Hingga saat ini, sistem penanggalan karya 

Sultan Agung masih digunakan.Di bawah kepemimpinan Sultan 

Agung, Mataram tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tapi juga 

menjadi pusat penyebaran islam. 

Hingga kini Islam merupakan agama yang dianut Kesultanan 

Mataram (sekarang Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat). Pada 

sejarahnya Pathok Negara adalah nama salah satu jabatan dalam 

struktur pemerintahan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 

yaitu anggota penghulu pada peradilan agama Islam. Para Pathok 

Negara diijinkan menempati suatu desa perdikan dan dibangunkan 

sebuah masjid, dan mereka diangkat sebagai pimpinan Masjid Pathok 

Negara tersebut. Adapun fungsi Masjid Pathok Negara selain tempat 

peribadatan adalah sebagai tempat belajar (mengaji), majelis taklim, 

tempat upacara kematian, pernikahan, dan kegiatan keagamaan 

lainnya. 

Empat Masjid Pathok Negara dibangun pada masa 

pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Masjid 

Wonokromo dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku 

Buwono IV (walaupun rencana pembangunan masjid ini sudah ada 

sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I). Masjid 

Pathok Negara terletak di luar kota Yogyakarta, di wilayah 

Selatan: Masjid Dongkelan (Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul) dan 

Masjid Wonokromo (Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul), sebelah 

Timur: Masjid Babadan (Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul), 

sebelah Utara: Masjid Ploso Kuning (Kecamatan Ngaglik Kabupaten 

Sleman), Barat: Masjid Mlangi (Kecamatan Gamping Kabupaten 
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Sleman). Pada perkembangannya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

mengembangkan pembangunan 54 masjid di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, masjid masjid ini disebut sebagai Masjid kagungan ndalem 
(milik Kraton/sultan)40 . Para pengurus (takmir) masjid juga menjadi 

abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun sejak wafatnya 

Sultan Hamengku Buwono IX masjid masjid kagungan ndalem ini agak 

kurang mendapat perhatian, terutama setelah wafatnya GBPH 

Joyokusumo individu kraton yang konsen dengan pemeliharaan masjid 

masjid kagungan ndalem.41 

 

Suksesi: Penentuan dan Pengangkatan Raja di Kraton  

Tata nilai mengatur dan menetapkan Raja bertahta disebut 

Paugeran Keprajan Kejawen. Wawancara dengan Romo Tirun dan 

Romo Noer mengungkapkan dokumen tertulis yang secara khusus 

menjelaskan tentang paugeran ini tidak ada42, saat ini Ajaran Serat Puji 

(suatu ajaran moral keagamaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) 

koleksi KHP Widyabudaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan 

nomer kode D.30. W. 291 C bertuliskan tangan beraksara Jawa telah 

diterjemahkan oleh prof Djoko Suryo dalam buku Buku Khasanah 

Budaya Kraton Yogyakarta yang terbit tahun 2016.  

Menterjemahkan naskah Serat Puji, serat puji merupakan 

gabungan empat jenis serat/surat, yaitu bagian pertama memuat 

Tajussalatin yang selanjutnya disebut Serat Puji, bagian kedua Serat 

Suluk Sujinah, bagian ketiga Serat Tekawardi dan bagian keempat Serat 

                                                      
40Wawancara dengan bpk Kiai Sarwono takmir Masjid Kagungan ndalem Al Huda, 
Gunung Kidul 10 Maret 2017 
41Wawancara dengan Raden Wedana Djoyodiharjo, 16 Maret 2017 di tepas/kantor 
Dwarapura Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 
42 Romo Tirun atau Pangeran Jatiningrat adalah kepala tepas Dwara Pura(Kehumasan 
Kraton) sedangkan Romo Noer atau KPH Yudohadinegoro adalah kepala Tepas Tandha 
Yekti(Pusat Informasi dan Data Kraton). Saat ini Romo Noer sedang menyusun buku 
Suksesi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ketiadaan Dokumen tertulis Paugeran 
utamanya mencantumkan pokok bahasan Suksesi menjadikan saat ini Kraton digoyang 
konflik. 
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Hidayatullah. Dalam Serat Puji tersebut dijelaskan tentang konsep raja 

yang ideal. Terdapat sepuluh syarat untuk menjadi raja yang dapat 

membawa kemuliaan dan keselamatan dunia dan akherat: pertama raja 

harus sudah akil balig;kedua diharapkan raja itu alim, utamanya 

bahasanya halus, pintar membaca karya tulis dan berguru pada ahli 

ilmu agar dapat mempertimbangkan dan mengambil ajaran dari masa 

lalu;ketiga raja harus dapat memilih punggawanya yang berbudi, lancar 

berbicara dan terampil bekerja; keempat, diharapkan raja harus halus 

sabdanya, tampan rupanya dan sedap dan manis bicaranya; kelima, 

diharapka raja itu dermawan tidak kikir; keenam, diharapkan raja 

selalu berbuat baik; ketujuh, diharapkan raja itu berani berperang, 

bersikap perwira di medan laga, dan mampu memimpin peperangan; 

kedelapan, diharapkan raja makan secukupnya; kesembilan, 

diharapkan raja tidak banyak bicara dengan wanita, jangan sering 

berbicara dengan orang kecil, jangan banyak duduk-duduk dengan 

gadis gadis; kesepuluh, jangan mengangkat raja perempuan. Utamanya 
raja itu pria. Akan tetapi ada perkecualian, apabila dalam keadaan 
terpaksa, misalnya raja yang meninggal tidak mempunyai putra pria, 
dan hanyamemiliki putra perempuan. Maka putra perempuan itu dapat 
diangkat menjadi ratu (Khasanah Budaya Kraton halaman 200, th 2016, 

Yogyakarta Terjemahan Djoko Suryo). 

DokumenTroonsopvolging in het Rijk van Soerakarta diatur 

tentang penentuan putera mahkota, merupakan mekanisme baku dan 

rujukan kerajaan Mataram Islam menurut adat yang berlaku: pangeran 

yang dapat menjadi putera mahkota adalah putera dari permaisuri. Jika 

raja tidak memiliki anak putera dari permaisuri, maka yang diberi 

kedudukan sebagai pengantinya adalah adik raja yang lahir dari 

permaisuri. Apabila adik raja yang dimaksudkan ini tidak ada, maka 

yang berhak adalah paman raja yang lahir dari permaisuri. Jika paman 

ini tidak ada, makakedudukan diberikan kepada putera sulung raja 

yang terlahir dariseorang selir (Harjono, 2011). 

Pada perjalanan sejarahnya, Kraton Ngayoyakarta Hadiningrat 

telah mengalami 14 (empat belas) kali suksesiraja, dan menggunakan 

tradisi dan mekanisme tersendiri dalam proses pengangkatan raja. 



115 

 

Fakta menunjukkan praktek pengisian jabatan raja tidak selalu simetris 

dan taat asasdengan ketentuan tata nilai dan tradisi yang tersurat.  

Fakta pertama, Pengangkatan Raja Mataram Pertama, Pangeran 

Mangkubumi mengukuhkan dirinya43 (di hadapan VOC) sebagai Raja 

Pertama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Hamengku 

Buwono I. Fakta kedua, Sultan HB II ditetapkan dahulu sebagai putra 

mahkota sebelum diangkat sebagai Sultan. Selama hidupnya Sultan 

Hamengku Buwono II mengalami dua kali penurunan tahta: oleh 

Daendels tahun 1811 dan oleh Raffles tahun 1812. 

Fakta ketiga, Pengangkatan Sultan Hamengku Buwono III, dua 

kali oleh pihak VOC, karena Sultan Hamengku Buwono II sangat 

konfrontatif dengan pihak VOC. Fakta keempat, Pengangkatan Sultan 

Hamengku Buwono IV, ditetapkan dahulu sebagai putra mahkota 

sebelum diangkat sebagai Sultan. Fakta kelima, Pengangkatan Sultan 

Hamengku Buwono V, ditetapkan dahulu sebagai putra mahkota 

sebelum diangkat sebagai Sultan, karena usianya yang masih sangat 

belia (3 tahun), masa kepemerintahannya dilakukan oleh Dewan 

Perwalian yang terdiri dari ibunya, neneknya dan pamannya Pangeran 

Diponegoro. Fakta keenam, Pengangkatan Sultan Hamengku Buwono 

VI , ditetapkan dahulu sebagai putra mahkota sebelum diangkat sebagai 

Sultan. Fakta ketujuh, Pengangkatan Sultan Hamengku Buwono VII, 

ditetapkan dahulu sebagai putra mahkota sebelum diangkat sebagai 

Sultan. Fakta kedelapan, Pengangkatan Sultan Hamengku Buwono 

VIII, ditetapkan dahulu sebagai putra mahkota sebelum diangkat 

sebagai Sultan, Fakta kesembilan, Pengangkatan Sultan Hamengku 

Buwono IX, ditetapkan dahulu sebagai putra mahkota sebelum 

diangkat sebagai Sultan, demikian pula fakta kesepuluh, Pengangkatan 

Sultan Hamengku Buwono X, Pengangkatan Sultan Hamengku 

                                                      
43  Kharisma Pangeran Mangkubumi sangat besar dimata para pengikutnya, setelah 
kemenangan pasukan Mangkubumi dalam peperangan melawan pihak VOC dan 
Pakubuwono II, di Desa Kabanaran tanggal 11 Desember 1749 Pangeran Mangkubumi 
ditahbiskan para pengikutnya sebagai Raja Mataram dengan gelar Susuhunan 
Kabanaran. Lebih lengkap dapat dibaca bab IV-Sultan Hamengku Buwono I . 
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Buwono VIII, ditetapkan dahulu sebagai putra mahkota sebelum 

diangkat sebagai Sultan.  

Putra mahkota di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak 

selalu ditetapkan dariputra tertua Sultan sebelumnya. Sultan HB IX, 

misalnya, bukan putra tertua Sultan Hamengku Buwono VIII. Bendoro 

Raden Mas (BRM) Dorodjatun nama muda Sultan Hamengku Buwono 

IX, dikukuhkan sebagai putra mahkota di depan kakak tertuanya, 

KGPH Hanggabehi. 

Sri Sultan Hamengku Buwono VI, yang memerintah periode 

1855-1877, menjadi raja menggantikan kakaknya, Sultan Hamengku 

Buwono V (1823-1855) yang pada saat wafat belum meninggalkan 

anak laki-laki. Karena itu, Sultan Hamengku Buwono VI, yang 

bernama muda BRM Moestodjo, ditetapkan sebagai putra mahkota. 

Pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang benama 

muda BRM Herjuno Darpito 44 menggunakan tradisi dan mekanisme 

tersendiri dalam proses pengangkatannya sebagai raja, yakni melalui 

rapat keluarga. Penentuan melalui forum rapat keluarga45 merupakan 

mekanisme baru suksesi raja di  Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia 

diangkat sebagai putra mahkota bukan oleh Sultan yang masih 

memerintah, melainkan dalam rapat keluarga yang melibatkan putra-

putri Sultan Hamengku Buwono VIII dan Sultan Hamengku Buwono 

IX. 

 

                                                      
44  Saat Sultan Hamengku Buwono IX masih bertahta ia belum secara formal 
menetapkan calon penggantinya(putra mahkota). Sebenarnya menurut urutan 
kelahiran, KGPH Hadikusumo(putra dari istri pertama HB IX – KRAy Pintoko 
Purnomo), ia lebih tua dibanding BRM Herjuno Darpito (putra kedua dari istri kedua 
HBIX-KRAy Widyaningrum), wawancara dengan GBRAy Murdho Kusumo putri 
kedua Sultan HB IX dari istri pertama- KRAy Pintoko Purnomo) 
45 Rapat keluarga dipimpin para senior Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kanjeng 
Panembahan Puruboyo(Kakak Sultan HB IX dari lain ibu), GBPH Puger(Adik Sultan 
HB IX lain ibu), GBPH Dipoyono(Adik Sultan HB IX lain ibu), wawancara dengan 
GBRAy Murdho Kusumo putri kedua Sultan HB IX dari istri pertama- KRAy Pintoko 
Purnomo) 
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Rangkuman 

Sejak berdirinya Kerajaan Mataram Baru di tahun 1755 

dibawah kekuasaan Hamengku Buwono I, paugeran yang umum 

berlaku menetapkan penggantian kekuasaan dari sultan (raja) 

diberikan kepada putra mahkotanya, namun sejarah membuktikan 

fakta 14 mekanisme suksesi di kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak 

serta merta mengikuti paugeranyang umum dianggap paugeran baku 

berlaku di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Suksesi raja dengan 

mengikuti situasi politik pada jamannya terjadi pada masa Sultan 

Hamengku Buwono II. Ia harus lengser keprabon dan tahtanya 

diberikan kepada Sultan Hamengku Buwono III putra mahkotanya 

tidak dilakukan dalam mekanisme tata cara suksesi kraton, namun 

pengangkatan dan penetapannya dalam suasana peperangan oleh 

Daendels. 

Suksesi dari Sultan Hamengku Buwono III ke Sultan 

berikutnya, berjalan mengikuti paugeran yakni Sultan Hamengku 

Buwono IV adalah putra mahkota. Sultan ini masih sangat muda (13 

tahun) ketika dinobatkan dan sebelum dewasa ia menjalankan 

kepemerintahannya dibantu perwalian oleh Paku Alam I. Penerusnya 

Sultan Hamengku Buwono V adalah putra mahkota yang 

menggantikan tahta ayahnya pada usia yang masih sangat muda (3 

tahun) mengingat usia yang masih sangat belia keperintahanya dibantu 

dewan perwalian terdiri dari ibundanya, neneknya dan pangeran 

Diponegoro (pamannya).  

Suksesi dari Sultan Hamengku Buwono V ke Sultan Hamengu 

Buwono VI tidak mengikuti paugeran karena ia adalah adik Sultan 

Hamengku Buwono V. Pada suksesi kepemimpinan selanjutnya 

kembali mengikuti paugeran karena Sultan Hamengku Buwono VII 

adalah putra mahkota Sultan Hamengku Buwono VI. Demikian pula 

suksesi selanjutnya hingga Sultan Hamengku Buwono IX mengikuti 

paugeran yang berketentuan Sultan akan mengangkat putra mahkota 

sebagai penggantinya dan harus memenuhi beberapa persyaratan 

kemampuan dan kecakapan yang digambarkan dalam simbol simbol 
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perwatakan dan kecakapan. Sedangkan Pengangkatan Sri Sultan 

Hamengku Buwono X menggunakan mekanisme baru suksesi raja di  

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia diangkat sebagai putra mahkota 

dan ditetapkan sebagai raja dalam forum rapat keluarga yang 

melibatkan putra putri Sultan Hamengku Buwono VIII dan Sultan 

Hamengku Buwono IX. 

Mekanisme penetapan dan pengangkatan raja di Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat dipastikan tidak selalu taat asas Paugeran 

yang selama ini diyakini sebagai satu satunya mekanisme penetapan 

dan pengangkatan rajanya. 

 

Kraton, Filosofi dan Simbolisme 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjalankan kehidupan 

sebagai lembaga sosial budaya medasarkan pada Pejantra atau visi, 

yakni melestarikan dan mengembangkan ajaran budaya berlandaskan 

Al Quran dan Hadis, mewujudkan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

sebagai pusat budaya di dunia berasaskan Hamangku, Hamengku dan 

Hamengkoni demi kesejahteraan kehidupan sosial budaya rakyat. 

Selanjutnya Pejangka atau misi Kraton adalahmengemban amanah para 

leluhur melalui ajaran budaya, amanah kawulo demi melestarikan 

budaya bangsa dan tanggung jawab dalam relasi berbangsa dan 

bernegara melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasar Pancasila dan pergaulan masyarakat Internasional yang 

semakin terbuka. 

Ha: Menyeyogyakan lebih berani bicara bahwa yang benar 

adalah benar danyang salah itu adalah salah sebagai 

perwujudan krenteg atine kawula dasih 

Na: Merengkuh dan memberi Pengayoman tanpa membedakan 

golongan, suku, keyakinan dan agama secara adil 
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Ca: Berjuang tanpa pamrih dan berlaku lebih banyak member 

daripada menerima, dan berani bertanggung jawab demi 

kemakmuran bangsa/rakyat 

Ra: Mengembangkan diri sebagai pusat gagasan dan memberi 

penjurung adanya keadaan masyarakat yang dinamis, kreatif 

dan bersifat universal 

Ka: Tidak melanggar Undang Undang dan Peraturan Negara 

Mewujudkan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang 

disusun berdasarkanwawasan integral, kosmis, filosofis kejawen lahir 

bathin Nyawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh, Purwa Madya 

Wusana. 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat hingga kini masih 

melestarikan berbagai tradisi politik tradisionalnya antara lain, saat 

Lebaran, para bupati, walikota se-DIY wajib sowan ke Kraton 

melakukan sembah sungkem kepada Sultan, ini menyiratkan 

kekuasaan raja (sultan) di masa lalu masih dilestarikan. Bupati dan 

Walikota juga mendapatkan gelar dalam skema abdi dalem keprajan 

pada pangkat yang cukp tinggi KRT (Kanjeng Raden Tumenggung). 

Secara fisik kraton sebagai istana Sultan memiliki tujuh 

kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhungan 

Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, Kamagangan, 

Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul 

(Balairung Selatan)46. 

Kota Yogyakarta sudah terkenal sebagai salah satu kota yang 

unik dalam hal bentuk pola tata ruangnya. Keunikan ini disebabkan 

karena dalam tata ruang kota terdapat suatu poros sumbu imajiner. 

Poros ini membentang dari arah Utara – Selatan (Gunung Merapi – 

Tugu Pal Putih – Kraton Yogyakarta – Panggung Krapyak – Laut 

Selatan) membentuk suatu jalur linear dan menghubungkan beberapa 

simbol-simbol fisik yang mempunyai  makna nilai filosofis. Konsep 

                                                      
46 http:/id.wikipedia.org/wiki/keratin_ngayogyakarta_hadiningrat#cite note4. Diunduh 
7 april 2017.pk 07.00 
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filosofis kota ini (sumbu imajiner) telah dipikirkan, direncanakan dan 

ditanamkan jauh sebelum terbentuknya Ngayogyakarta Hadiningrat 

oleh seorang Raja I (pertama) Kraton Kasultanan Yogyakarta yaitu Sri 

Sultan Hamengku Buwono I. 

 
Gambar 4.1 Konsep sumbu imajiner Kota Yoyakarta (Sumber : http://yogyaku-

istimewa.blogspot.com) 

Pada dasarnya sumbu imajiner ini lebih memiliki arti secara 

simbolik daripada secara fisik. Tugu, Kraton dan Panggung Krapyak 

yang satu garis lurus merupakan sumbu filosofinya Kraton Yogyakarta. 

Dikatakan sumbu filosofi karena garis penghubung Tugu, Kraton dan 

Panggung Krapyak merupakan sumbu yang nyata yang berupa jalan. 

Adapun sebagai sumbu imajinernya adalah dari Gunung Merapi, 

Kraton, dan LautSelatan. 

Adapun perlambangan dari Panggung Krapyak ke utara sampai 

Kraton menggambarkan seorang bayi sejak lahir dari rahim sang ibu, 

menginjak  dewasa, berumah tangga, sampai melahirkan kembali. 

Sedangkan dari Tugu ke Kraton adalah melambangkan perjalanan 

manusia menghadap sangkhalik. Pada awalnya Panggung Krapyak 

merupakan tempat yang digunakan raja-raja Mataram (Prabu 

Hanyokrowati dan HB I) untuk berburu rusa, sehingga pada kawasan 

alun-alun selatan ke arah selatan ini merupakan area hutan lebat. 

http://yogyaku-istimewa.blogspot.com/
http://yogyaku-istimewa.blogspot.com/
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Panggung Krapyak terletak 2 km sebelah selatan Kraton, bentuk 

Panggung Krapyak yang menyerupai kastil batu ini dahulu digunakan 

raja untuk menonton para prajurit berlatih dan berburu rusa 

(menjangan). Secara filosofis simbolik melambangkan pertemuan 

antara wiji (benih) yang digambarkan antara Panggung Krapyak 

sebagai yoni (alat kelamin wanita) dengan Tugu Pal putih sebagai 

Lingga, melambangkan proses kelahiran manusia. (Dinas Pariwisata, 

Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, 2007 : 25). 

Sebelah barat laut Panggung Krapyak terletak Kampung Mijen, 

yang berasal dari kata wiji (benih). Menurut kepercayaan Kraton, 

Krapyak merupakan tempat  roh-roh  suci  sebelum  dihembuskan  ke  

dalam  calon  bayi  yang   akandikandung sang ibu. Di sepanjang jalan 

poros Panggung Krapyak ke utara pada jaman dahulu banyak 

ditumbuhi pohon asam dan tanjung, yang mempunyai makna 

“nengsemake” (menyenangkan) serta disanjung-sanjung oleh 

lingkungannya, sehingga anak yang dikandung diharapkan akan 

memiliki sifat- sifat tersebut. Panggung Krapyak memiliki peranan dan 

arti yang sangat penting dalam simbolik tatanan kota Yogyakarta, 

karena merupakan bagian awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis 

(Panggung Krapyak – Kraton - Tugu) Sangkan Parananing Dumadi. 
(Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, 2007: 25). 

Yogyakarta  sebagai  kota  yang  mempunyai  ciri  khas  dan    

keunikan,secara khusus mempunyai struktur bermakna filosofis-

simbolis, yaitu berdasarkan garis imajiner yang diyakini membentuk 

garis lurus. Pada perkembangan kota Yogyakarta pada saat ini, sumbu 

imajiner sudah banyak mengalami perkembangan namun masih tetap 

mempertahankan kelengkapan fisik, sarana, prasarana, estetik, etik, 

simbol, dan filosofis-religius eksistensinya yang mempunyai 

keterkaitan dengan berbagai rancangan sebagaimana fungsi 

danmaknanya. Pengakuan Yogyakarta sebagai The City of Philosophy 

dilakukan oleh Unesco pada tanggal 14 Maret 2017.  

Nilai-nilai sejarah tersebut merupakan aset raksasa yang tiada 

ternilai harganya, unik, yang seringkali mampu mengungkapkan 
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sejarah peradaban kita. Yogyakarta merupakan warisan dunia 

berbentuk kawasan. 

Tabel  4.2. Konsep Filosofis Poros Sumbu Imajiner Yogyakarta 

 Konsep Filosofis Eksisting 

  
 
Melambangkan perjalanan 
manusia menghadap sang 
pencipta dengan segala 
macam godaan dan 
kesenangan duniawi serta 
kekuasaan. 

 
 
Penggal Jalan Mangkubumi 
Malioboro-Ahmad Yani-
Trikora. 
Kawasan Perkantoran, jasa, 
dan perdagangan. 
Terdapat banyak sebaran 
pariwisata 
 
 

 
 
Melambangkan proses 
kehidupan manusia dari 
lahir, anak-anak, menuju 
masa kedewasaan 

 
 
Penggal jalan Gading – 
Jalan D.I. Panjaitan. 
Kawasan Pemukiman  
yang berkembang menjadi 
kawasan komersial skala 
kecil 
 
 
 

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012 

Poros tata ruang imajiner Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah 

tumbuh dan berkembang sebagai pusat Kota Yogyakarta. Planologi 

kota Yogyakarta didasarkan pada keserasian makna filosofis sumbu 

imajiner yang merupakan garis lurus Krapyak–Kraton-Tugu, yang 

masing-masing di antaranya berdiri bangunan-bangunan yang 

mempunyai arti dan makna tentang proses kehidupan manusia, mulai 

dari lahir sampai mati. Penggal jalan Tugu-Kraton (Jalan Mangkubumi 

– Malioboro - Ahmad Yani - Trikora) sebagai jalur penghubung Kraton 

dan Tugu kini merupakan jalan yang sangat sibuk dan padat. Pada 

penggal ini dominasi fungsi kawasan merupakan kawasan perkantoran, 

jasa dan perdagangan. Terdapat banyak bangunan modern, serta 

sebaran pariwisata. Berbeda dengan Penggal Kraton-Panggung Krapyak 
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(Jalan Gading – D.I Panjaitan) dimana fungsi kawasan merupakan 

pemukiman, sehingga aktivitas di kawasan ini tidak terlalu padat. 

Pada bagan diatas, terlihat bahwa penggal Utara merupakan 

kawasan dengan intensitas aktivitas dan mobilitas tinggi yang 

didominasi oleh kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, wisata 

serta sosial budaya. Selain dikenal masyarakat sebagai salah satu objek 

wisata berbelanja, penggal Jalan Malioboro yang menghubungkan Tugu 

dan Kraton ini merupakan salah satu koridor jalan penunjang 

kehidupan sosial dan ekonomi  Kota Yogyakarta. Hal ini menjadikan 

kawasan ini cukup banyak mendapat perhatian pemerintah khususnya 

pada penataan elemen-elemen fisik kawasan, serta sudah banyak pula 

studi-studi kasus yang mengangkat kawasan Malioboro sebagai lokus 

penelitian. Berbeda dengan penggal Selatan dimana intensitas aktivitas 

tidak terlalu tinggi dan juga fungsi kawasan yang sebagian besar berupa 

pemukiman, namun saat ini mulai berkembang menjadi kawasan 

komersial skala kecil. Meskipun merupakan satu kesatuan pada sumbu 

imajiner, namun penggal Selatan kurang mendapat perhatian seperti 

pada penggal Utara. 

Nilai historis-kultural, filosofis, dan arsitektural sumbu imajiner 

tersebut merupakan identitas yang mempunyai karakter dan potensi. 

Keunikan pola tata ruang kota Yogyakarta yang memiliki nilai historis 

seperti ini perlu dipertahankan agar tidak mengalami degradasi seiring 

dengan berkembangnya pembangunan kota. 

Pertumbuhan dan perkembangan kota Yogyakarta pada masa 

kini lebih dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti 

perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan 

komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan 

membawa perubahan terhadap bentuk keruangan  di  wilayah  kota  

Yogyakarta,  baik  secara  fisik  maupun  nonfisik, sebagai wadah 

kegiatan manusia di dalamnya. Pertumbuhan pembangunan  yang 

tinggi mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan fungsi tata 

guna lahan dan fungsi kawasan, tidak terkecuali pada bangunan atau 
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kawasan yang seharusnya di preservasi dan konservasi. Perubahan 

tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan 

perkembangan yang tidak terarahdan penurunan kualitas pemanfaatan 

ruang, terutama pada kualitas tata ruang kota Yogyakarta yang 

seharusnya dijaga yaitu poros sumbu imajiner utara selatan  dan sumbu 

filosofis (Tugu – Kraton Yogyakarta – PanggungKrapyak). 

Di saat kota-kota lain mulai kritis karena kehilangan jati diri 

akibat pembangunan yang berorientasi pada modernisasi dan 

melupakan kebudayaan lokal, Kota Yogyakarta dapat tampil sesuai 

dengan jati dirinya. 

 

 

 


