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BAB 5 

PEMERINTAHAN KRATON DAN 

PEMERINTAHAN DIY 

 

Sejak jaman Sultan Hamengku Buwono I memerintah, Margana 

(2004) dalam bukunya “Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874” 

menyebutkan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat telah memiliki 

sistem administrasi yang tertata rapi dan fungsional, dengan birokrasi 

istana hingga birokrasi pedesaan. Sultan membagi Pemerintah 

Kasultanan ke dalam jawatan jawatan yang diberi nama Paniradya 

(pani adalah tangan, radya adalah pemerintah atau negara). Masing-

masing Paniradya (perwakilan pemerintahan) dikepalai oleh seorang 

kepala jawatan yang diberi nama Paniradyapati, yang kemudian pada 

permulaannya dibagi ke dalam 6 paniradya (Purwadi, 2007: 560).  

Studi sejarah Suwarno, menuliskan, pada masa pemerintahan 

Sultan Hamengku Buwono IX birokrasi lama dirubah menjadi lebih 

modern ringkas dan demokratis. Selain faktor raja yang mampu 

menyesuaikan dengan perubahan, Suwarno, mendeskripsikan 

kharisma sebagai faktor penting dalam penerimaan masyarakat 

terhadap perubahan di Yogyakarta. Perubahan pemerintahan dari 

otokrasi feodal ke demokrasi dalam masa Sultan Hamengku Buwono 

IX 1  tidak menyebabkan berkurangnya loyalitas rakyat terhadap 

kekuatan tradisional dan kosmologi sultan. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan loyalitas pamong praja kepada keputusan Sultan Hamengku 

Buwono IX, meskipun terkena perampingan birokrasi kraton yang 

menyebabkan mereka kehilangan jabatan di pemerintahan. Loyalitas 

                                                      
1 Romo Noer menyebutkan: Perubahan Tata Pemerintahan Kraton dari otokrasi feudal 
(monarkhi absolut) menjadi monarkhi modern oleh Sultan Hamengku Buwono IX itu 
disebut Paugeran(kebijakan) yang dibuat oleh Sultan Hamengku Buwono IX sebagai 
bentuk  adaptasinya terhadap perkembangan jaman. Wawancara dengan Romo Noer 
(KPH Yudohadiningrat) di Tepas Tandha Yekti pk 12.00 WIB 
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ini menjelaskan bahwa gagasan kekuasaan Jawa masih hidup pada masa 

peralihan perubahan pemerintahan Yogyakarta Sultan Hamengku 

Buwono IX. Tesis Soemardjan juga menjelaskan bahwa perubahan 

birokrasi mengenai bentuk pemerintah tidak hanya mengubah 

lembaga politik saja, namun juga perubahan lembaga ekonomi, 

pendidikan, dan sistem kelas di masyarakat Yogyakarta (Soemardjan, 

1981: 132-136). 

Kraton saat ini memiliki tata pemerintahannya menerapkan 

panduan Tata Rakit Paprentahan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 
Merupakan Panduanbagi pelaksanaan tata pemerintahan lengkap 

dengan struktur, tugas dan fungsi masing-masing Departemen 

(Kawedanan Hageng) dan Dinas (Tepas). Dalam melaksanakan 

kebijakannya Sultan sebagai pucuk pimpinan Kraton dibantu oleh 

empat departemen operasional yang disebut Kawedanan Hageng 

Punakawan dan satu Departemen Administrasi. Keempat Kawedanan 

Hageng tersebut adalah: 1). Kawedanan Hageng Parwa Budaya 

merupakan departemen Inti Budaya dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya  mengurusi dan mengatur pelaksanaan kebijakan di 

bidang agama, adat dan kebudayaan, 2). Kawedanan Hageng 

Punakawan Nitya Budaya merupakan departemen pendukung budaya, 

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya  melaksanakan kebijakan di 

bidang kebudayaan, 3). Kawedanan Hageng Punakawan Parasraya 

Budaya merupakan departemen penunjang budaya  dengan tugas, 

fungsi dan kewenangannya melaksanakan kebijakan di bidang 

pertanahan, sarana dan prasarana serta keamanan di lingkungan 

kraton, 4). Kawedanan Hageng Panitra Pura merupakan departemen 

yang  tugas, fungsi dan kewenangannya melayani pucuk pimpinan 

(sultan), Sri Palimbangan, Pandite Aji serta menjadi pusat administrasi 

dan personalia kraton. Masing masing Kawedanan Hageng dalam 

melaksanakan tugas, fungsinya dibantu oleh beberapa tepas (dinas). 

Keempat kawedanan hageng dipimpin oleh darah dalem (adik Sultan) 

dan putri Sultan Hamengku Buwono X.  

Kawedanan Hageng Purwa Budaya dipimpin oleh GBPH 

Yudaningrat dan wakilnya adalah GKR Pembayun, Kawedanan 
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Hageng Nitya Budaya dipimpin oleh GBPH Prabukusumo dan 

wakilnya adalah GKR Bendara, Kawedanan Hageng Parasraya Budaya 

dipimpin oleh KGPH Hadiwinoto dan wakilnya GKR Maduretno dan 

Kawedanan Hageng Panitra Pura dipimpin oleh GKR Condrokirono 

dan wakilnya GBPH Condrodiningrat. 

Dalam menjalankan kebijakannya sultan didampingi oleh 

sebuah lembaga yang disebut Sri Palimbangan (dewan pertimbangan), 

yang mempunyai tugas memberi pertimbangan kepada sultan. Anggota 

Sri Palimbangan berjumlah 50 orang, dengan perbandingan tiap unsur 

sebagai 2:4:9:10. Unsur pertama adalah garwa dalem dan putra putri 

dalem, unsur kedua sentana dalem putra putri, unsur ketiga adalah 

darah dalem dari trah Hamengku Buwono I hingga X, unsur keempat 

adalah abdi dalem punakawan dan abdi dalem kaprajan. Masing masing 

unsur diperhitungkan perbandingan jumlahnya sehingga mencermin-

kan perwakilan yang seimbang suaranya. 

Pandite Aji merupakan lembaga studi di bidang kepakaran 

masing masing yang terdiri dari Pandite aji bidang hukum, bidang 

agama, bidang adat dan budaya, bidang politik, ekonomi dan sosial 

serta terahir bidang pertanahan. Kelima bidang Pandite Aji ini 

mempunyai tugas dan wewenang mengadakan penelitian dan 

pengembangan sesuai bidang masing masing dan melaporkan kepada 

sultan. 

Satu lagi lembaga pendamping sultan adalah Parampara 

Manggala, merupakan lembaga komunikasi antara sultan dan para 

manggala kraton. Sedangkan lembaga Adhyaksa memiliki tugas dan 

fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan kraton 

yang bersifat umum terkait kedisiplinan, hukum, tata tertib personalia 

dan pengamanan material kraton. Juga melakukan pengawasan 

terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang, 

jasa dan keuangan, termasuk melaporkan seluruh kegiatan langsung 

kepada sultan. Secara rinci tugas fungsi dan kewajiban masing masing 

tepas yang dibawahi keempat kawedanan hageng dapat dilihat pada 

lampiran 3. 
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Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Substansi istimewa bagi daerah istimewa Yogyakarta dapat 

dilihat dalam kontrak politik antara Negara (nagari) Kasultanan 

Yogyakarta dan Kadipaten Puro Paku Alaman dengan pemimpin besar 

revolusi Soekarno sebagaimana dituangkan dalam pidato penobatan 

Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualaman VIII tanggal 19 

Agustus 1945, amanat 5 September 1945, amanat 30 Oktober 1945, 

amanat proklamasi Kemerdekaan NKRI-DIY, 30 Mei 1949 penjelasan 

pasal 18 UUD 1945, Pasal 18b (Ayat 1 dan 2), UUD NKRI 1945, Pasal 2, 

UU no 3/1950, amanat tahta untuk rakyat,1986. 

Subtansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri 

dari 3 hal: Pertama, Istimewa dalam hal sejarah pembentukan 

pemerintah daerah istimewa (sebagaimana diatur UUD 45, pasal 18 dan 

penjelasan mengenai hak asal usul suatu daerah tanpa terisolir Negara 

Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuurendelandschappen & 

volks-gemeenschappen serta bukti-bukti autentik/fakta sejarah dalam 

proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah 

proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam 

memajukan pendidikan nasional dan kebudayaan Indonesia. Kedua, 
istimewa dalam hal bentuk pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang terdiri dari penggabungan dua wilayah kesultanan dan 

pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat 

kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (disebutkan dalam amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 

& UU no.3/1950). Ketiga, Istimewa dalam hal Kepala Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang 

bertahta (sebagaimana amanat piagam kedudukan 19 Agustus 1945 

yang tertulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seeorang sultan 

dan adipati yang bertahta sesuai angka urutan tahtanya). Daerah 

Istimewa Yogyakarta memiliki visi: yang lebih berkarakter, berbudaya, 

maju, mandiri dan sejahtera menyongsong peradaban baru. Lebih 

berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki 

kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu 
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membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi 

orang lain. Ini sejalan dengan konsep Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang berbudaya, dimana interaksi budaya melalui proses inkulturasi 

dan akulturasi justru mampu memperkokoh budaya lokal, menambah 

daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat dengan 

kearifan dan keunggulan lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju 

dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara 

lebih merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk dan 

menurunnya ketimpangan antar wilayah. visi ini juga menggambarkan 

kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam 

kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari 

kehidupan politik dan sosial. 

  Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi 

kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan 

dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan 

berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman 

secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang 

dimiliki. Masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi 

masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual 

maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya 

dalam kehidupan. 

 

Visi Pemerintah  DIY  

Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai 

kemanusiaan. Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban 

serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya 

mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni 

memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan 

fisik sampai sosial. 
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Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan 

semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Misi ini mengemban upaya 

untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi 

subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat 

kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat 

pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 

baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, 

dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara 

domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Misi ini mengemban 

tujuan peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, 

transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Peningkatan 

pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang. Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang 

dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa 

Tengah di bagian lainnya. Komponen fisiografi yang menyusun 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan 

fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst), 

Satuan Gunungapi Merapi, Satuan Dataran Rendah yang membentang 

antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo, dan 

Pegunungan Kulonprogo. 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 

3.185,80 km, terdiri dari empat kabupaten dan satukota, yaitu 

Kabupaten Gunung Kiduldengan luas 1.485,36 km (46,63 persen), 

kabupaten Bantuldengan luas 574,82 km (18,04 persen), Kabupaten 

Kulonprogodengan luas 586,27 km (18,40 persen) danKota Yogyakarta 

dengan luas 32,50 km (1,02 persen). 

Penduduk DIY pada ahir tahun 2016 sejumlah 3.627.962, 

dengan proporsi penduduk laki laki sebesar 1.809.618 jiwa (49,8 
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persen) dan penduduk perempuan sebesar 1.818.344 jiwa (50,2 persen), 

dengan sebaran penduduk di Kabupaten Kulon Progo 445.293 jiwa,  

Kabupaten Bantul 928.676 jiwa, Kabupaten Gunung Kidul 762.452 

jiwa, Kabupaten Sleman 1.079.210 jiwa dan Kota Yogyakarta 412.331 

jiwa. Penduduk DIY mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90.96 

persen, selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, 

Konghucu.  

Struktur Ekonomi Provinsi DIY didominasi sektor perdagangan 

(21 persen), pertanian (18 persen). dan jasa-jasa (17 persen). Pada 

sektor perdagangan, prosentase sumbangan sub sektor restoran sebesar 

49 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 43persen dan sub 

sektor hotel sebesar 8 persen. Sedangkan sektor jasa-jasa kontribusi 

terbesarnya disumbang sub sektor pemerintahan umum sebesar 70 

persen dan sub sektor swasta sebesar 30 persen. Pada sektor pertanian, 

kontribusi terbesar disumbang sub sektor tanaman bahan makanan 

sebesar 76 persen, peternakan sebesar 14 persen, dan sub sektor 

kehutanan sebesar 5 persen. untuk kontribusi sub sektor tanaman 

perkebunan dan perikanan relatif masih kecil yaitu rata-rata sebesar 

2.5 persen. 

DIY memiliki 2 (dua) kawasan industri yaitu Kawasan 

Salamrejo yang terletak di Kabupaten Sleman dan Kawasan Piyungan 

di Kabupaten Bantul. Pariwisata merupakan sektor utama Provinsi 

DIY. Seiring dengan peran sektor pariwisata sebagai salah satu sektor 

penggerak ekonomi di DIY; dapat dikatakan bahwa industri pariwisata 

DIY saat ini memiliki prospek yang bagus dan memiliki daya tarik 

yang kompetitif. Kraton sebagai pusat budaya dengan keanekaragaman 

upacara keagamaan dan budaya merupakan Obyek dan Daya Tarik 

Wisata merupakan asset pariwisata DIY. Secara geografis, Yogyakarta 

juga diuntungkan oleh jarak diantara lokasi obyek wisata terjangkau 

dan mudah ditempuh.  

Sektor pariwisata sangat nyata menjadi motor kegiatan 

ekonomi DIYyang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan 

yaitu: jasa perdagangan; hotel dan restoran; serta pertanian. Dalam hal 
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ini pariwisata memberi multiplier efek yang nyata bagi sektor 

perdagangan disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan. 

Menurut wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata DIY, 

ArisRisyanto 2 : Secara umum, sektor pariwisata masih menghadapi 

kendala berupa lemahnya manajemen pariwisata yang mendukung 

pengembangan ekonomi lokal, berbasis gender dan keberlanjutan. 

Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menguatkan 

citra DIY sebagai destinasi unggulan pariwisata; lemahnya networking 

dan kerjasama antar pengelola produk, antar wilayah dan pelaku usaha 

jasa pariwisata; kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang 

atraksi,dan belum optimalnya koordinasi kerjasama pelaku ekonomi 

sosial budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat serta 

pemerintah. 

Kebudayaan Yogyakarta berakar pada Kraton Yogyakarta 

sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kraton mempunyai komitmen kuat 

dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan 

potensi yang cukup besar dalam meningkatkan keunggulan kompetitif  

sumber daya budaya di DIY. Potensi kebudayaan DIY didukung pula 

oleh kedudukan DIY sebagai pusat pendidikan dan daerah tujuan 

wisata yang ikut menentukan arah kebudayaan DIY. 

DIY mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang 

tangible (bisa diraba/fisik) maupun yang intangible (tidak bisa 

diraba/non fisik). Potensi budaya yang tangible antara lain berupa 

kawasan cagar budaya dan benda cagar budayasedangkan potensi 

budaya yang intangible seperti gagasan, ide, sistem nilai atau norma, 

karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang  berlaku dalam 

masyarakat. 

Kawasan cagar budaya yang dimilili DIY sebanyak 13 kawasan, 

sedangkan benda cagar budaya terdapat 365 buah yang tersebar di 

seluruh wilayah Provinsi DIY. Selain itu,  DIY juga mempunyai 27 

museum yang terdiri dari 14 museum di Kota Yogyakarta, 9 museum di 

                                                      
2 Wawancara di Kantor Disparta DIY, pk 11.00 WIB,  12 Oktober 2015   
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Kabupaten Sleman, 3 museum di Kabupaten Bantul, dan 1 museum di 

Kabupaten Gunung Kidul. Keseluruhan koleksi yang ada di 27 museum 

tersebut sekitar 68.217 buah. Dari 27 museum tersebut, museum Ullen 

Sentalu dan museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum 

internasional. 

Kesenian di DIY juga cukup berkembang, baik di dalam 

maupun di luar Kraton. Saat ini terdapat 2.924 kelompok seni 

pertunjukan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di DIY. Di Kota 

Yogyakarta terdapat 455 kelompok seni dengan 31 jenis kesenian, di 

Kabupaten Sleman terdapat 508 kelompok dengan 31 jenis kesenian, di 

Bantul terdapat 575 kelompok dengan 21 jenis kesenian, dan di 

Kabupaten Kulon Progo terdapat 870 kelompok dengan 30 jenis 

kesenian, serta di Kabupaten Gunung Kidul terdapat 516 kelompok 

dengan 22 jenis kesenian. Dari jumlah kelompok seni pertunjukan 

tersebut, kondisinya sangat beragam karena belum semua kelompok 

dikelola secara professional. 

Pengembangan budaya di DIY dilakukan dengan pembentukan 

desa budaya.Saat ini terdapat 32 desa budaya yang terdiri dari 6 desa 

budaya di Kabupaten Bantul, 10 desa budaya di Kabupaten Kulon 

Progo, 10 desa budaya di Kabupaten Gunung Kidul dan 6 desa budaya 

di Kabupaten Sleman.Pengembangan kebudayaan dilakukan dengan 

peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan, penyelenggaraan 

aktivitas seni budaya, pemberian penghargaan seni dan pemeliharaan 

kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya. Dari pengembangan 

tersebut, bidang kebudayaan telah mengalami peningkatan, sampai 

dengan tahun 2016 terdapat upaya pelestarian terhadap 15 jenis 

upacara adat masyarakat, rehabilitas dan konservasi 15 kawasan cagar 

budaya dan 93 benda cagar budaya serta ikut serta dalam ajang seni dan 

budaya dalam berbagai event, baik di tingkat nasional maupun 

internasional. 

Potensi budaya yang intangible merupakan gagasan, ide, norma 

maupun sistem sosial dan pola perilaku masyarakat, berorientasi 
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kepada nilai-nilai budaya Jawa yang dikelola bersinergi dengan 

masyarakat pelaku budaya, lembaga dan institusi budaya.  

 

Rangkuman 

Struktur Ekonomi Provinsi DIY didominasi sektor perdagangan 

(21persen), pertanian (18 persen). dan jasa-jasa (17 persen). Pada sektor 

perdagangan, prosentase sumbangan sub sektor restoran sebesar 49 

persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 43 persen dan sub sektor 

hotel sebesar 8 persen.  

Kebudayaan Yogyakarta berakar pada Kraton Yogyakarta 

sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kraton mempunyai komitmen kuat 

dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan 

potensi yang cukup besar dalam meningkatkan keunggulan kompetitif  

sumber daya budaya di DIY. Potensi kebudayaan DIY didukung pula 

oleh kedudukan DIY sebagai pusat pendidikan dan daerah tujuan 

wisata yang ikut menentukan arah kebudayaan DIY. 

 


