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Bab 9 

EKSISTENSI DAN KESADARAN 

MELESTARIKAN EKSISTENSI 

 

Eksistensi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidaklah 

diperoleh secara percuma, kekuasaan kraton atas sumber sumber 

budaya, sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber sosial Politik 

dilestarikan secara sadar dan terencana oleh pihak kraton. Eksistensi 

Kraton merupakan outcome dari berbagai upaya yang dilakukan secara 

terencana dan sadar melalui perencanaan dan pelaksanaan berbagai 

program di ranah budaya, sosial, ekonomi  dan politik.  

 

Difusi Budaya Kraton di Ranah  Negara Formal DIY 

Kraton sebagi sumber budaya mendifusikan nilai nilai luhur 

sebagai budaya Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui 

Penetapan SK Gubernur nomor 72 tahun 2008, sebagai transformasi 

birokrasi yang berbasiskan nilai nilai kearifan lokal yakni Budaya 

SATRIYA (selaras, akal budi luhur, teladan keteladanan, rela melayani, 

inovatif, yakin dan percaya diri, ahli-profesional) dengan esensi ajaran 

filosofis pembentuk watak prajurit dan watak kesatria atau “Wataking 
Satriya Ngayogyakarta” yang dilandasi dengan credo (sesanti) Sawiji, 

Greget, Sengguh, Ora Mingkuh. Falsafah Sawiji, Greget, Sengguh, Ora 
Mingkuh merupakan falsafah hidup dan budaya perilaku yang menjadi 

pedoman perilaku pamong praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. 

Pengembangan pendidikan di DIY mengacu pada kebijakan 

pendidikan nasional yang diperkaya dengan keunggulan komparatif 

dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya. Pemerintah Daerah 

Provinsi DIY menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 

yang di dalamnya memuat pengertian tentang pendidikan karakter 
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berbasis budaya. “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. Materi berbasis Budaya Adiluhung Kraton 

dikembangkan tim yang tediri dari unsur dewan pendidikan Provinsi 

DIY, dewan kebudayaan Provinsi DIY, serta unsur Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. 

 

Pelestarian Budaya di Ranah Negara Tradisi/ Kraton 

1.256 Abdi Dalem selaku SDM Penjaga Budaya Angkatan 

pertama pawiyatan abdi dalem dibuka oleh Sultan Hamengku Buwono 

X pada tanggal 30 September 2010. Pengampu  Sekolah abdi dalem 

berasal dari Sentana Dalem pakar sejarah dan budaya Kraton dan 

Dosen UGM antara lain KRT Widya Anindita. Dengan materi  materi 

dari kurikulum yang sudah disusun oleh Parentah Hageng.  Tujuannya 

pawiyatan abdi dalem meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

serta penyetaraan pengetahuan diantara para abdi dalem mengenai 

substansi sejarah, riwayat para sultan, tata pemerintahan kraton;  

filosofi dan tradisi agung seperti Hamemayu Hayuning Bawono, Watak 

Satriya, Sangkan Paraning Dumadi;  tata  bangunan karton; agama dan 

budaya ajaran walisanga; unggah-ungguh atau tata karma; tata busana 

kraton dan bahasa kedaton. Pada prinsipnya, para abdi dalem harus 

mengetahui segala sesuatu tentang Kraton.  

Upacara dan Tradisi terus dipertahankan dan dilestarikan 

dalam kehidupan di Kraton, pun telah menjadi perilaku masyarakat di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara Grebeg Sekaten pada  

peringatan Maulid Nabi Muhammad. Upacara Siraman Pusaka Kraton, 

Upacara Labuhan Laut Selatan, Upacara Labuhan Gunung Merapi, 

Pisowanan Ageng , Pernikahan Agung secara konsisten dilaksanakan 

dan menjadi simbol kekuasaan Kraton atas kepemilikan/sumber 
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Budaya dalam wujud berbagai Upacara dan Tradisi, yang dahulu 

menjadi milik Kraton dan sekarang menjadi milik masyarakat DIY. 

Bukti masih kuat dan mengakarnya budaya Kraton dalam 

manifestasi politik/kekuasaan tradisionil kraton terlihat nyata dari 

jawaban responden kawula mataram/masyarakat DIY. Ketika 

menjawab pertanyaan apakah pernah mendengar tentang Sabda Raja? 

Jawabannya terdapat 88 persen masyarakat pernah mendengar tentang 

sabda yang dikeluarkan oleh Sultan bertahta. Ketika ditanyakan apakah 

mengetahui apa arti/definisi Paugeran, maka hanya 24,6 persen 

masyarakat mengetahui arti/definisi paugeran. Dan ketika ditanyakan 

bagaimana seandainya Paugeran yang sudah berusia ratusan tahun dan 

berjalan sebagai panduan tata pemerintahan dan suksesi kepemimpinan 

kraton diganti? maka 98 persen masyarakat menjawab itu hak dan 

wewenang Kraton.   

Jawaban mayoritas masyarakat ini sebagai pembukti masih 

diakuinya eksistensi Kraton, di ranah budaya, sosial ekonomi dan 

politik. Pada responden yang tinggal di tanah magersari, tanah milik 

kraton/sultan ground sepenuhnya mereka memiliki penghormatan 

yang tinggi pada sultan atas kebijakan sultan mengijinkan masyarakat 

menempati tanah tanah sultan ground secara turun temurun. 

Kekuasaan seperti disebut Dahrendorf berhubungan dengan 

kepribadian individual, dalam bahasan ini kepribadian sultan. 

Kehawatiran PaguyubanKepala Dukuh se-DIY  Semar Sembogo atas 

pengakuan kekuasaan kraton atas pertanahan yang dimandatkan dalam 

UUK DIY no 13 tahun 2012, bahwa semua tanah sultan ground harus 

dicacah dan disertifikatkan. Mereka khawatir hak tanah bagi pamong 

desa akan berubah, ini tersirat dalam teori konflik kekuasaan Ralph 

Dahrendorf bahwa kekuasaan berhubungan dengan kepribadian 

individual, mereka berharap Sultan bertahta memiliki keberpihakan 

pada masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh ayah sultan bertahta 

Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang penulis sebut sebagai the center 
gravity of power Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan dikenal luas 

dengan falsafah kekuasaan untuk rakyat/ Tahta untuk Rakyat. 
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Kontraproduktif menjadi kekhawatiran para pejuang Keistime-

waan DIY. Seperti digambarkan dalam kata kata tegas ketua 

Paguyuban Kepala Dukuh se DIY Semar Sembogo : 

“Ibarate Nyurung Mobil Mogok, Basan Mobil Iso Mlaku, 
Bablas Ora Noleh”(Rakyat berjuang memperoleh legitimasi 
keistimewaan, namun setelah legitimasi diperoleh, penguasa 
melupakan rakyatnya). 

Semar sembogo sebagai representasi akar rumput (pedukuhan) 

se-DIY, menghendaki adanya pembangunan model partisipatif. Ia 

menghendaki ada forum dimana akar rumput bisa terlibat dalam 

Penyusunan Grand Desain Pembangunan DIY. Saat ini Sukiman 

menjadi representasi Paguyuban Dukuh se-DIY bernama “Semar 

Sembogo” masuk dalam kelompok Kontra Kraton/Sultan bertahta. 

Namun fokus perjuangan bukan khusus memperjuangkan kembalinya 

Kraton pada Paugeran, namun memperjuangkan keterlibatan rakyat 

pada Proses Pembangunan Pasca Berlakunya UU No 13 tahun 2012. 

Dengan dimilikinya  UUK DIY nomer 13 Tahun 2012 menguatkan 

Sultan dapat menjalankan kekuasannya untuk melaksanakan falsafah 

nilai nilai hidup adiluhung kraton Hamemayu hayuning buwono, yang 

secara harfiah menjaga keseimbangan kehidupan dan keselarasan 

dunia, dalam konteks yang lebih luas dapat diartikan sebagai 

keseimbangan antara jagad cilik (manusia) dengan jagad gede (alam 

semesta). Keseimbangan ini diwujudkan dalam perilaku manusia yang 

selalu menjunjung tinggi etika dan kebenaran. 

Suara Sukiman Hadi Wiyono pun selaras dengan jawaban 

mayoritas responden, mereka tidak begitu peduli apakah pada saatnya 

nanti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat akan dipimpin Sultan 

perempuan dan Gubernur DIY adalah perempuan. Seratus persen 

responden menjawab, apa yang diinginkan masyarakat adalah  

memiliki pemimpin yang dapat mengayomi, memberi ketenteraman, 

adil, menyejahterakan dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat. 

Sultan bertahta mengeluarkan Sabda Raja, dipahami kawula 

Mataram sebagai sinyal hendak menjadikan putrinya sebagai raja, 

dilakukan sultan bertahta pada pertimbangan alasan rasional 
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kesetaraan gender, adaptasi dari tuntutan perkembangan jaman, arus 

globalisasi, dan jika bisa terwujud, maka gagasan anti-patriarkhi 

menjadi paradigma baru di kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.  

Upaya menyesuaikan tuntutan jaman (era globalisasi dan UUD 

1945) dari habitus lama, mendorong sultan bertahta mengeluarkan 

Sabda Raja, yang merupakan kebijakan baru sultan bertahta. Kebijakan 

baru sultan bertahta (Sabda Raja) tak terelakkan diharapkan berlaku di 

ranah entitas Kraton dan pula di ranah public (Pemda DIY dan 

Masyarakat DIY /Kawula Mataram). Pandangan sebagian masyarakat 

masih memandang paugeran adalah aturan kraton/raja yang tidak 

boleh diubah. Ini mengingkari fakta sejarah, mengingat Paugeran 

adalah aturan yang dibuat oleh sultan yang sedang bertahta. 

Kesalahpahaman pemaknaan esensi Paugeran menjadi satu elemen 

pemicu konflik kekuasaan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan 

membawa dampak pada konflik kekuasaan politik di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sejalan dengan pemikiran Dahrendorf, untuk mengetahui 

dinamika historis dan perubahan perubahan masyarakat, diperlukan 

penjelasan dengan pendekatan konflik. 

 Meminjam istilah konflik dialektik Dahrendorf, wacana 

kesetaraan gender dan sultan perempuan, signifikansi yang terjalin 

antara agen (sultan bertahta), aktor (sentana, abdi dalem) dan struktur 

(paugeran/Sabda Raja) masih ada dalam proses dialektisnya. Karena 

masyarakat memiliki dua sisi dalam kehidupan sosialnya, dapat 

menimbulkan konflik dan disisi lain bisa menimbulkan kerjasama yang 

baik. Dahrendorf  memandang masyarakat memiliki dua wajah, yaitu 

wajah konflik dan wajah konsensus. 

 

 

 

 

 


