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BAB 6 

KEKUASAAN DAN PELESTARIANNYA DI 

KRATONNGAYOGYAKARTA HADININGRAT 

 

Penguasaan Sumber-sumber Budaya  

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada dimensi tradisi masih 

kuat dan konsisten melaksanakan serangkaian upacara adat dan 

berbagai ritual kraton, sebagai berikut: 

Upacara Sekaten, Acara Sekaten diadakan untuk memperingati 

Maulid Nabi Muhammad SAW diakhiri dengan acara Grebeg Maulud 

dilakukan selama satu bulan. Awal dari acara puncak Sekaten adalah 

dengan dikeluarkannya gamelan Kyai Guntur Madu dan Kyai Naga 

Wilaga pada malam hari sekitar pukul 23.00, gamelan Kraton 

dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, di Bangsal Sri Manganti lalu 

disinggahkan di Bangsal Ponconiti yang kemudian dengan pengawalan 

para prajurit Kraton, dibawa ke halaman Masjid Agung. Gamelan Kyai 

Guntur Madu diletakkan di Pagongan Lor (utara) sedangkan Kyai Naga 

Wilaga diletakkan di Pagongan Kidul (selatan) halaman Masjid Agung. 

Prosesi ini disebut dengan upacara Mios Gangsa. 

Selama sepekan, gamelan ini dibunyikan setiap hari, kecuali 

pada hari Kamis malam dan hari Jumat. Gending-gending yang 

dimainkan memiliki nuansa magis yang kental. Selama Sekaten 

berlangsung, di Masjid Gede setiap hari diadakan pengajian, 

Masyarakat percaya jika mendengar gamelan ditabuh, maka 

masyarakat melaksanakan nginang (mengunyah daun sirih, gambir, 

tembakau, dan kapur) maka dipercaya akan awet muda dan mendapat 

berkah. Selain tradisi nginang, terdapat tradisi membeli dan makan 

sega gurih (nasi gurih alias nasi uduk), merupakan tradisi simbolik, 

dengan makan nasi gurih, diharapkan kehidupan akan semakin 

nikmat, seperti nikmatnya rasa nasi gurih. Ada pula tradisi 
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membeli telur yang diwarnai dengan telur warna merah atau endog 
abang. Telur rebus warna merah sebagai simbol cikal bakal kehidupan 

yang penuh keberuntungan, rejeki, berkah, dan keberanian. 

Alat pecut yang dijual di area Sekaten, memiliki simbol atau 

memiki makna agar terpecut/terpacu semangat hidup di jalan yang 

mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Upacara Grebeg, adalah upacara adat berupa sedekah yang 

dilakukan kraton bagi masyarakat sebanyak 3 kali dalam satu tahun, 

yaitu Grebeg Syawal pada saat hari raya Idul Fitri, Grebeg Besar pada 

saat hari raya Idul Adha, dan Grebeg Maulud/Grebeg Sekaten pada 

peringatan Maulid Nabi Muhammad.  

Menilik sejarah, kata “grebeg” berasal dari kata “gumrebeg” 

yang berarti riuh, ribut, dan ramai, menggambarkan pasukan kraton 

yang membawa gunungan berisi bahan pangan untuk rakyatnya. 

Makna filosofisnya, gunungan yang berisi hasil bumi (sayur dan buah) 

dan jajanan (rengginang) ini merupakan simbol dari kemakmuran 

kraton yang dibagikan oleh sultan kepada rakyat. 

Gunungan diberangkatkan dari Kraton, melalui pintu/kori 

kamandungan dengan diiringi tembakan salvo dan dikawal sepuluh 

bregada prajurit Kraton sekitar pukul 10 siang. Dari Kamandungan, 

gunungan dibawa melintasi Sitihinggil lalu menuju Pagelaran di alun-

alun utara untuk diletakkan di halaman Masjid Gede. 

Saat berangkat dari Kraton, barisan terdepan adalah prajurit 

Wirabraja yang sering disebut dengan prajurit lombok abang karena 

pakaiannya yang khas berwarna merah-merah dan bertopi Kudhup 

Turi berbentuk seperti Lombok, acara  acara serah terima gunungan di 

halaman Masjid Gedhe, prajurit yang mengawal adalah prajurit Bugis 

yang berseragam hitam-hitam dengan topinya yang khas serta prajurit 

yang berpakaian putih-putih.Setelah itu gunungan diserahkan kepada 

penghulu Masjid Gede untuk didoakan oleh penghulu,kemudian 

gunungan dibagikan kepada masyarakat, proses ini biasanya 

masyarakat menyerbu gunungan, saling berebut. Bahan makanan yang 
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berhasil diambil masyarakat biasanya tidak dikonsumsi secara 

langsung, namun dianggap sebagai benda pemberian sultan yang 

dikeramatkan, bagi petani benda ini ditanam di sawah agar sawah 

mereka subur, bagi pedagang benda ini dipasang di sudut tempat 

mereka berniaga agar dagangan mereka laku terjual. 

Upacara Siraman Pusaka Kraton, dilakukan setiap hari Selasa 

Kliwon dan Jum’at Kliwon di bulan Sura yaitu upacara membersihkan 

pusaka-pusaka keramat serta kereta istana. Upacara ini juga dilakukan 

di Makam Imogiri dan Kotagede yaitu pengurasan dan pencuian 

jamban air di kompleks makam para sultan dan keluarga sultan. 

Upacara Labuhan Laut Selatan, yaitu upacara pemberian sesaji 

dengan cara sesaji yang dibuat kraton dibuang atau dilarung ke laut 

selatan dengan penguasa laut selatan adalah kanjeng nyai  Roro Kidul. 

Upacara prosesi labuhan laut selatan diawali dengan kirab prosesi 

penyerahan ubarampe yang berupa sesaji. Labuhan diiringi bregada 

(barisan pasukan bersenjata Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) dan 

kelompok kesenian. Ini tergolong sakral karena pranatan (tata caranya) 

yang cukup rumit dan bermakna magis dan pelaksanaan upacara 

dilakukan secara hikmat, perwakilan kraton dihadiri oleh pengageng 

kraton atau darah dalem. Filosofi Upacara Adat Labuhan ini memiliki 

maknalaut selatan berperan pada kehidupan yang berada di lautan 

penunjang kebutuhan hidup masyarakat. 

Labuhan Gunung Merapi, yaitu upacara pemberian sesaji 

dengan cara pemberian sesaji bagi  penguasa gunung merapi yakni Kiai 

Sapu Jagad. Labuhan Merapi tidak sekedar memohon restu penguasa 

Gunung Merapi, agar melindungi dan memberi keselamatan kepada 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Labuhan  juga menjadi bukti 

kuatnya ikatan antara masyarakat lereng Merapi dengan alam 

tempatnya hidup. Ikatan yang dibalut tradisi sejak berabad lalu,ini 

tidak lekang oleh majunya peradaban. Labuhan Gunung Merapi 

merupakan upacara adat fenomenal yang dilaksanakan setiap 

tahunnya, pada upacara labuhan gunung ini, perwakilan kraton 

dihadiri oleh pengageng kraton atau darah dalem. 
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Prosesi Labuhan Gunung Merapi diawali siang hari dengan 

pementasan seni karawitan dilanjutkan dengan kirab prosesi 

penyerahan uba rampe yang berupa sesaji. Labuhan diiringi bregada 

(barisan pasukan bersenjata Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) dan 

kelompok kesenian. Pada malam harinya dilangsungkan kenduri 

wilujengan, tirakatan dan pentas wayang kulit. Sedangkan keesokan 

harinya dilangsungkan acara labuhan Gunung Merapi (Kabupaten 

Magelang) berupa arakan ubarampe dari Bangsal Sri Manganti menuju 

tempat tinggal juru kunci Gunung  Merapi. 

Filosofi Upacara Adat Labuhan  gunung Merapi memiliki 

makna gunung merapi berperan pada kehidupan dan kesuburan 

tanaman penunjang kebutuhan hidup masyarakat. 

Pisowanan Ageng, kata Pisowanan adalah sinonim dengan kata 

Pasowanan, Sowan, Seba, dan Caos yang terjemahan dalam 

Indonesianya adalah “datang menghadap” atau audiensi, yaitu datang 

menghadap kepada raja untuk memberikan tanda bakti kesetiaan. 

Sedangkan ageng berarti agung atau besar. 

Sebuah catatan yang  ditulis oleh K.R.T. Yudodiprojo (1992) 

dalam bentuk bundel dokumen berjudul “Pranatan Sowan & Marak 
Tuwin Basa Bagongan Ing Salebeting Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat Hadiningrat” (Tatacara Sowan & Marak serta Bahasa 

Bagongan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat), terdapat 5 macam 

pasowanan yaitu : 1) Sowan padintenan, 2) Sowan nyirami Kagungan 

Dalem Pusaka, 3) Sowan Mauludan, 4) Sowan Ngabekten, dan 5) 

Sowan Murgan. Sowan Padintenan berarti datang menghadap harian, 

ritual yang dilakukan setiap hari oleh para abdi dalem Kraton berganti-

ganti sesuai jadwal piket. 

Sowan Nyirami Kagungan Dalem Pusaka yang berarti 

melaksanakan ritual memandikan sejumlah pusaka milik raja. Ritual 

ini berlangsung setiap satu tahun sekali yaitu pada Bulan Suro 

(Muharam) dengan hari penanggalan jawa Selasa Kliwon. Jika dalam 

suatu bulan suro tidak terdapat Hari Selasa Kliwon maka ritual 
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memandikan pusaka ini dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon. 

Memandikan pusaka-pusaka mililk raja dilaksanakan selama dua hari. 

Sowan Mauludan ritual dilaksanakan tiap satu tahun sekali. 

Ritual  dibagi menjadi dua, yaitu ritual yang dihadiri oleh raja dan 

ritual yang tidak dihadiri oleh raja yang biasanya raja mewakilkan 

kepada kerabat atau abdi dalem. 

Sowan Ngabekten sowan ngabekten atau ngabekti ini dimana 

semua orang yang sowan harus mencium atau menyembah lutut raja. 

Ritual ini biasanya dilaksanakan pada setiap bulan Syawal yang 

bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sowan Murgan, 

pelaksanaannya tidak tetap atau bersifat insidental: raja punya hajat 

mantu (menikahkan), supitan (sunatan), dan lain sebagainya. Bentuk-

bentuk lima Pasowanan atau Pisowanan masih dipelihara sebagai 

peneguhan atas kekuasaan Kraton akan tradisinya. Sedangkan 

Pisowanan Ageng adalah ritual yang dilaksanakan setiap satu windu 

(delapan tahun), yaitu pada tiap tahun Dal1.  

Kedaulatan rakyat pada edisi Rabu Wage 8 Mei 2002 dengan 

judul berita “Pisowanan Agung di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat” 

memberitakan: Setiap delapan tahun sekali atau sewindu, Kraton 

melangsungkan upacara Pisowanan Agung. Pelaksanannya pada bulan 

maulud, seusai pelaksanaan Upacara Gerebeg. Upacara ini 

dilangsungkan di Kagungan Dalem Bangsal Kencana, dan hanya 

dihadiri para abdi dalem sipat bupati (abdi dalem pangkat tinggi). 

Pisowanan Ageng yang diselenggarakan setiap satu windu, Para 

sentana dalem (kerabat raja) dan abdi dalem (pegawai raja) sowan 

                                                      
1Khasanah budaya Jawa mengikuti Tahun Jawa yang berdasarkan pada perputaran 
bulan yang merupakan perpaduan antara Tahun saka dengan Tahun Hijriyah. Dalam 
putaran tahun itu setiap delapan tahun akan menngalami perulangan dan putaran 
delapan tahun ini di sebut windu. Nama tahun yang delapan itu adalah;1) tahun allip, 
2) tahun Ehe, 3) tahun jimawal, 4) Tahun Je, 5) tahun Dal, 6) Tahun Be, 7) tahun 
wawu, 8) tahun jinakir. Kemudian mulai lagi tahun alip, dst. Sedangkan kalender Jawa 
yang berdasar peredaran bulan dengan jumlah hari 29 atau 30 tiap bulannya adalah 
sbb; 1. Suro  (Muharam), 2. Sapar, 3. Mulud (Rabungulawal), 4. Bakda Mulud 
(Rbingulakir), 5. Jumadilawal, 6.Jumadilakir, 7.Rejeb, 8. Ruwah (Syakban),  9. Pasa, 
10.Syawal, 11.Dulkangidah, 12. Besar (Dzulhijah). (MC Riklefs, 2002; 680). 
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kepada Sri Sultan Hamengku Buwono di Bangsal Kencono, kemudian 

Sultan memberi Kuncah Dalem  berupa gunungan rangkaian bahan 

makanan yang berjumlah 7 buah gunungan. Fenomena dalam 

Pisowanan Ageng adalah  pertama, pejabat dan rakyat (massa) datang 

menghadap kepada raja sebagai tanda bakti kesetiaan kepada raja. 

Kedua, karena didatangi oleh massa maka raja memberikan hadiah 

makanan berbentuk gunungan.  

Pernikahan Agung, sebagai bagian dari warisan budaya, 

merupakan pernikahan para putra dan putri sultan. Pernikahan agung 

diselenggarakan mengikuti beberapa prosesi adat yang masih  

dipertahankan dan dilestarikan. 

Prosesi pernikahan agung memiliki 12 tahapan: Nyekar, yakni 

tradisi mengunjungi makam-makam leluhur yang telah tiada; Nyantri: 

prosesi bertujuan memperkenalkan calon menantu kepada pihak 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Calon menantu diberi wejangan 

bagaimana hidup sebagai bagian dari Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat, dilangsungkan di Bangsal Kasatriyan dan Sekar Kedhaton. 

Siraman: Calon pengantin dimandikan agar menjadi bersih dan murni, 

atau suci lahir dan batin. Calon mempelai wanita melakukan upacara 

siraman di Bangsal Sekar Kedhaton, sedangkan calon mempelai pria di 

Bangsal Kasatriyan. Majang Pasareyan: menghias kamar pengantin, 

Tarub: terdiri atas pisang, tuwuhan (padi, kelapa, dan palawija), 

diletakkan di sekitar sudut kraton;  dan Bleketepe: berwujud anyaman 

daun kelapa dipasangdi Kuncung Tratag, Bangsal Prabayeksa. 

Tantingan: dilaksanakan malam hari setelah salat Isya. Dalam 

upacara ini, Sultan didampingi Permaisuri dan putri-putrinya, 

memastikan kesiapan calon mempelai wanita untuk menikah dengan 

calon yang sudah dipilihnya, berlangsung di Bangsal Prabayeksa; 

Midodareni: upacara malam lajang terakhir bagi kedua calon 

mempelai. Kedua calon di tempat yang berbeda ditemani kerabat-

kerabatnya. Midodareni berarti bidadari, calon mempelai wanita harus 

tidur setelah jam 12 malam untuk menanti datangnya bidadari, 

diyakini agar pada prosesi upacara pernikahan, pengantin putri 
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berparas secantik bidadari 2 . Mitosnya, kecantikan bidadari 

dianugerahkan kepada mempelai, berlangsung di Bangsal Kasatriyan 

dan Sekar Kedhaton. 

Akad Nikah: dihadiri calon mempelai pria dan keluarga,  Sri 

Sultan beserta keluarga, tanpa calon mempelai wanita, berlangsung di 

Masjid Panepen Kraton; Panggih: Upacara Panggih dilakukan setelah 

Akad Nikah. Pada prosesi ini, kedua mempelai dipertemukan untuk 

pertama kali setelah mereka resmi jadi suami istri berlangsung di 

Tratag Bangsal Kencana Tampa Kaya dan Damar Klimah: prosesi ini, 

mempelai pria memberikan harta yang berisi koin emas dan segala 

ubarampe berupa berbagai macam benih, beras, dan uang receh. 

Makna yang terkandung, seorang suami bertugas untuk memberikan 

nafkah kepada istrinya, berlangsung di Bangsal Kasatriyan. Kirab 

Pengantin Agung: dilakukan dengan iring-iringan kereta kuda disertai 

arak-arakan prajurit kraton. Prosesi ini dilakukan dari Kraton menuju 

Gedung Kepatihan. Resepsi: dimeriahkan oleh Tarian Bedhaya Manten 

dan Tarian Lawung Ageng. Acara Resepsi berlangsung dengan 

ketentuan adat Kraton. 

Megah dan besarnya prosesi pernikahan putri Sultan tergambar 

dari pada pernikahan agung putri Sultan Hamengkubuwono X pada 

oktober 2013 seperti disebutkan Iswanto, Kabag Humas Setda Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) selaku panitia Dhaup Ageng (Pernikahan 

Agung): Pada  upacara kirab manten, petugas pagar betis terdiri dari 

4.400 relawan dari 50 komunitas masyarakat mengenakan kaos putih 

bertuliskan Dhaup Ageng (Pernikahan Agung), dan 2.400 petugas dari 

TNI Polri dan prajurit Kraton, 12 kereta kencana dikirab dari 

Pagelaran Kraton melalui alun-alun utara, Malioboro hingga Bangsal 

Kepatihan. Empat ribu empat ratus relawan untuk pengamanan 

penonton dan kirab agung ini menunjukkan betapa masyarakat 

Yogyakarta masih menempatkan Pernikahan Agung sebagai upacara 

sakral dan patut didukung. Keduabelas kereta itu ditarik 68 kuda 

                                                      
2RAY Anna Hudoko Artisto, perias manten adat Jawa. 
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kavaleri yang didatangkan dari Bandung, dan dikawal  360 bregada 

(prajurit) Kraton. 

Di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tokoh atau pelaku 

pelestarian budaya disebut saka guru kebudayaan, bermakna sebagai 

penyangga kebudayaan agar tetap lestari sepanjang masa. Tingkatan 

saka guru adalah3: Saka guru I adalah Ngarsa Dalem (Sultan, Permaisuri 

dan Putra putrinya), Saka guru II: Keluarga Sultan (kakak, adik, 

paman), Saka guru III: Kerabat Raja (cucu dan Pangeran Sentana), Saka 

guru IV: Abdi Dalem (termasuk rakyat). 

 

Tari Bedhaya4 

Sebuah tari yang amat disakralkan dan menggambarkan 

kewibawaan Sultan  yang mampu membangun kehidupan sosial dan 

kekuatan perang di jaman Kerajaan Mataram. Bedhaya (tarian) agung 

pada jaman Sultan Agung adalah Bedhaya Ambar Ketawang dan 

Bedhaya Sapto. Bedhaya mengandung 3 makna. Makna magis religius,  

peperangan, dan penggambaran cerita (drama). 

Pada awalnya tari Bedhaya Sapto diperagakan oleh tujuh penari 

namun dalam perkembangannya diperagakan oleh sembilan orang 

penari dan khusus diperagakan oleh abdi dalem. Iramanya pengiring 

tarian ini luruh (halus) dibanding tari-tarian lainnya seperti Tari 

Serimpi penyajiannya disertai irama tepuk tangan. 

Menurut Kitab Wedhapradangga pencipta tarian ini adalah 

Sultan Agung (1613-1645), raja terbesar kerajaan Mataram Lama. 

Tarian. Koreografi tarian ciptaan Sultan Agung dinamakan tari 

Bedhaya Gending, bermula saat iabersemedi, mendengar alunan 

gending kemudian Sultan Agung berinisiatif menciptakan gerakan-

gerakan tari yang disesuaikan dengan alunan gending dalam alam 

semedinya. Tari tradisional sebagai produk budaya kraton hingga 

                                                      
3Diambil dari Paguyuban Ngesthitomo, 1981 
4Nugroho Hariadi 2009, Tari Bedoyo Sapto dan Kebijakan Pemerintah Sultan Agung 
1613-1629, Prodi Ilmu Sejarah UNY 
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sekarang masih tampil dengan nilai-nilai, etika, sikap, dan pandangan 

hidup kaum aristokrat Jawa. Tari Bedhaya menegaskan legitimasi 

kekuasaan kraton. Peneguhan atas lestarinya seni tari kraton tertera 

pada dokumen Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa 

(YPBSM), terdapat 19 tarian klasik gaya Yogyakarta yang secara 

bergilir disajikan dalam pementasan rutin bulanan di Dalem 

Pujokusuman, Kraton. Komposisi tari tradisi yang bersumber dari epos 

Mahabaratha dan Ramayana, sejak pemerintahan Sultan Agung 

Hanyokrokusumo dipegang oleh lingkungan kerajaan Mataram sebagai 

suatu pertunjukan yang erat hubungannya dengan ritus kerajaan. 

(Soedarsono, “Sejarah Visualisasi karakter dalam tari Jawa”, 

Yogyakarta: Proyek Javanologi, 1980). 

 

Pelestarian Budaya Kraton 

Kraton menyimpan berbagai budaya, tradisi, adat istiadat yang 

kuat. Tradisi yang terus dipertahankan dan dilestarikan dalam 

kehidupan di Kraton, telah menjadi perilaku masyarakat di Daerah 

Istimewa Yogyakarta.   

Di internal kraton sikap unggah ungguh, patuh kepada aturan 

dan hormat pada yang lebih senior, dalam menjaga harmoni kehidupan 

di kalangan kerabat kraton tergambar dari beberapa kali pertemuan 

peneliti dengan kakak perempuan beda ibu Sultan Hamengku Buwono 

X, GRAy Murdho Kusumo, yang adalah putri dari garwo ampil Sultan 

Hamengku Buwono IX.  

Seperti dikatakan Gusti Murdho Kusumo: “Dos pundi njih, 
bilih kito wonten gegayuhan ingkang benten, mboten trap, kito njih 
naming mendel kemawon, nampi kemawon menapa ingkang sampun 
dados dawuh sinuwun kito nderek kemawon. Mekaten meniko kangge 
njagi kraton lan kersanipun mboten dados crah”.  

Kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia: Meskipun pada 

kenyataannya terdapat ketidak cocokan dalam cara pandang antara 

kami di kalangan kerabat kraton, namun kami harus mampu meredam, 
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mampu menerima apa yang sudah menjadi keputusan ngarso dalem 
(Sultan Hamengku Buwono X), Kita melakukan semua itu demi 

menjaga kraton agar tidak terjadi perpecahan di kalangan kerabat 

kraton.  

 Sikap seperti ini menjadi sikap mayoritas di kalangan kerabat 

kraton Ngayogyakarta, meski menurut Gusti Murdho, pernah kerabat 

kraton berkonflik tentang masalah hak atas rumah, namun konflik 

tidak dilakukan dengan kekerasan, tidak dilakukan secara terbuka, 

konflik hanya dilakukan melalui surat menyurat.  

Unggah ungguh dan kerendahan hati Gusti Murdo pun 

semakin tergambar ketika beliau mengantar saya dengan berjalan kaki 

menuju rumah Pangeran Jatiningrat (putra Sultan Hamengku Buwono 

VII dari garwo ampil) komunikasi diantara mereka dilakukan dalam 

bahasa Jawa halus (kromo inggil). Menurut Gusti Murdho, penggunaan 

bahasa Jawa kromo inggil masih dilakukan dikalangan kerabat Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat, setidaknya dengan berbahasa Jawa halus 

(kromo inggil) sopan santun dalam tata pergaulan masih terjaga dan 

dilestarikan. 

 

Ranah Seni Tari 

Penguasaan Budaya terus dilestarikan supaya Kraton tetap 

memiliki eksistensi dan tidak kehilangan statusnya dalam dominasi 

politik budaya. Kraton sebagai inti budaya, mewariskan 

melestarikannya melalui entitas internal kraton dan kemudian 

dikembangkan ke wilayah luar kraton melalui pendidikan seni tari 

pada berbagai lembaga dan yayasan atau paguyuban tari, seperti ISI 

Yogyakarta, Jurusan Seni Tari UNY, Yayasan Beksa Sasmita, Surya 

Kencana, Wiraga Apuleten.  

Salah satu organisasi tari klasik Jawa gaya Yogyakarta yang 

masih eksis hingga kini adalah Yayasan Pamulangan Beksa “Sasminta 

Mardawa” (YPBSM). Yayasan tersebut merupakan salah satu kantung 

budaya yang berdiri pada tahun 1998 di Yogyakarta. Yayasan ini 
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merupakan peleburan dari “Mardawa Budaya” yang berdiri pada tahun 

1962 sebagai cikal bakal, dan “Pamulangan Beksa Ngayogyakarta” yang 

berdiri pada tahun 1976. Peleburan kedua organisasi tersebut menjadi 

Yayasan Pamulangan Beksa “Mardawa Budaya” pada tahun 1992, dan 

mengkristal menjadi Yayasan Pamulangan Beksa “Sasminta Mardawa” 

pada tahun 1998. adalah KRT. Sasmintadipura (alm. Rama Sas). Alm. 

Rama Sas dikenal sebagai seorang koreografer, guru, dan empu tari di 

Kraton Yogyakarta. Beliau memainkan peranan penting dalam 

melestarikan tradisi tari klasik gaya Yogyakarta, dan mengembangkan-

nya secara didaktis sesuai era sekarang, tanpa meninggalkan norma-

norma tari itu sendiri. Kegiatan YPBSM sejak tahun 1962 sampai 

sekarang terus dilakukan di Dalem Pujokusuman MG I/335 

Yogyakarta. Keberadaan YPBSM sangat melekat di hati masyarakat 

Yogyakarta. Di Dalem Pujokusuman tersebut anak-anak belajar menari 

tari klasik gaya Yogyakarta, dan mengenal karawitan, serta olah vokal 

tembang dan macapat. YPBSM secara rutin juga menjadi lokasi tujuan 

belajar menari serta menabuh gamelan dari berbagai daerah di 

Indonesia, bahkan tak terhitung pula jumlah tamu dari luar negara5. 

Paguyuban Krida Mardawa sebagai salah satu lembaga kesenian 

milik Kraton Yogyakarta didirikan sejak tahun 2001, sempat vakum 

selama 12 tahun, kembali 3 Maret 2013, dalam kiprah melestarikan 

seni tari gagrag kraton, Krida Mardawa membuka kelas pelatihan tari 

klasik untuk umum. Paguyuban ini beraktifitas di Ndalem Kastriyan, 

satu diantara bangunan milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

 Pimpinan Kawedanan Purwa Budaya GBPH(Gusti Bendoro 

Pangeran Hario) Yudhaningrat pada Kawedanan Kridamardawa 

membawahi  20 orang pengurus seni tari, satu diantaranya Sarjiwo 

                                                      
5  Sunaryo 2012 Kehidupan Organisasi Seni Tari di Yogyakarta Sebagai Salah Satu 
Pelestari Budaya Bangsa. Makalah. Tidak Diterbitkan. Disampaikan dalam kegiatan 
Jejak Tradisi Budaya Regional tahun 2012. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan 
Nilai Tradisional. Internet: “Sasminta Mardawa”, diunduh dari 
http://ayomenari.com/sasmintamardawa/,diunduh 12 Februari 2017, pukul 21.00 WIB. 
Internet: “Mengenang 15 tahun Wafatnya KRT Sasmita Dipura (Rama Sas)”, diunduh 
dari http://narista.com/web/2011/05/mengenang-15-tahunwafatnya-krt-sasmita-
dipura-romo-sas/, diunduh  12 Februari 2017, pukul 21.10. 
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yang juga Dosen Jurusan Tari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan 

mantan murid seni tari Kraton mengatakan:  

Berlatih di Kraton dan di luar dirasakan bedanya. Pelatihan 

yang dilakukan di dalam Kraton, membuat siswa sekaligus belajar 

tentang etika. Bahkan dari jenis kain jarik yang digunakan pun diatur 

selain tata karma sebelum memulai tari di lingkungan kraton. Dengan 

hidupnya lagi pelatihan tari ini, nantinya akan menjadi ruang bagi 

siswa untuk mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam berbagai 

kegiatan kerajaan 6. 

Menurut abdi dalem kepala sekolah Pamulangan Hamung 

Bekso Wasiso (paguyuban sekolah tari Kraton) Winoto mengatakan 

setidaknya ada tiga tari klasik gaya Yogyakarta yang akan diajarkan. 

Untuk putri yakni tari Sari Tunggal, Srimpi dan Golek. Sedang putra 

tarian yang akan diajarkan adalah tari Tayungan, Beksan dan 

Klonorojo. 

Penelitian Sumadiyo, 2001:131 mendapatkan: pewarisan Tari 

Klasik Gaya Yogyakarta di Kraton meliputi tahapan berikut, pada masa 

HB I merupakan fase Pertumbuhan dan Pembentukan, masa HB II 

merupakan fase suram, pada masa HB III merupakan fase pertumbuhan 

dan perkembangan, pada masa HB IV dan V merupakan fase 

perkembangan dan mobilitas, pada masa HB VI dan VII merupakan 

fase perkembangan dan progress, pada masa HB VIII, IX dan X 

merupakan fase pemantapan dan perkembangan. Pada masa 

pemerintahan Hamengku Buwono ke IV dan V Tari Klasik Gaya 

Yogyakarta mulai diperkenankan dinikmati dan diperagakan oleh 

masyarakat umum, kalangan di luar kraton. 

Era globalisasi tidak menyurutkan Kekuasaan Kraton di ranah 

budaya terjaga melalui pranata industri tari dalam kolaborasinya 

dengan pariwisata melalui Dinas Pariwisata.   

                                                      
6 https://m.tempo.co/read/news/2013/03/04/199464860/Kraton-yogya-buka-lagi-kelas-
tari-klasik 
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Ranah Seni Karawitan: Satu set peralatan musik gamelan di 

Bangsal Kencono silih berganti dimainkan oleh sekelompok wiyaga 
yang mengiringi nyayian dari waranggono dan wiraswara dari berbagai 

daerah tidak hanya dari kabupaten/kota di wilayah DIY, bahkan dari 

Sragen, Wonogiri, Surakarta (Jawa Tengah) dan Pacitan(Jawa Timur). 

Demikian konsisten upaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

mentahbiskan diri sebagai salah satu pusat seni karawitan, seminggu 

sekali sekelompok seni karawitan dari berbagai daerah diundang secara 

terjadwal oleh tepas pariwisata Mereka memainkan irama gending 

gamelan dan nyanyian dengan semua kemampuan mereka.  

 
Gambar 6.2 Pelestarian Gagrag Ngayogyakartan: Wiyoga dan Waranggana, 

menerima sekedar uang transportasi(foto: dokumentasi peneliti) 

Program Pentas karawitan di Bangsal Kencono ini tidak pernah 

terputus diselenggarakan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain 

dinilai (tetapi tidak dilombakan), kelompok karawitan ini dikoreksi 

dan diberi arahan bagaimana cara memainkan instrumen gamelan, 

keras pelannya, cepat lambatnya memukul instrumen gamelanbagi 

para wiyaga dan bagaimana cengkok nada melantunkan nyanyian 

kepada para waranggono dan wiraswara oleh tim Kraton 
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Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada pagelaran ini kelompok seni 

karawitan daerah hanya mendapat sedikit uang sekedar pengganti 

transport oleh pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, namun 

antusiasme kelompok seni karawitan cukup besar. Ki Nitikusumo 

sebagai pengelola program pelestarian seni karawitan Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat menyebutkan: rasa bangga dan merasa 

dihargai untuk dapat  pentas di kratondan mendapatkan ilmu seni 

karawitan dari kraton itulah menjadi daya tarik kelompok seni 

karawitan untuk terus hadir dan memperagakan kemampuan 

berkesenian di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat7.  

Pada awalnya program pentas karawitan di kraton ini hanya 

diikuti oleh kelompok karawitan di lingkungan DIY, namun 

Paguyuban kelompok karawitan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa 

Timur sowan dan memohon kepada pihak penyelenggara pentas 

karawitan kraton untuk diijinkan mengikuti program pentas karawitan 

di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.   

Ditilik dari pemikiran awal program pentas seni karawitan ini: 

untuk melestarikan dan meluruskan bagaimana bermain dengan dan 

menyanyikan seni karawitan dengan benar dengan pakem/gagrag 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, keuntungan diperoleh bagi para 

peserta kelompok seni karawitan daerah menjadi bertambah ilmu seni 

karawitannya, merasa dihargai dan bangga bermusik di pentas yang 

terhormat yakni kraton, sebaliknya bagi pihak kraton pentas seni 

karawitan menjadi ajang obyek pariwisata bagi para wisatawan, baik 

wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sekiranya 

dapat dikatakan falsafah golong gilig menyatunya raja (sultan) dan 

kawulo alit (masyarakat) dilaksanakan secara konsisten pihak Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat (tepas pariwisata) menunjukkan pihak 

kraton beradaptasi dalam upaya melestarikan seni karawitan. Kraton 

sebagai pusat budaya menjaga eksistensinya agar  tetap dapat terus 

berlangsung hidup, ia menyesuaikan dengan perkembangan jaman. 

                                                      
7 Wawancara dengan Ki Nitikusumo, abdi dalem Tepas Kridamardawa di kraton 
Yoyakarta, 7 April 2015. Pk 12.00 wib 
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Pentas seni karawitan tidak hanya semata sebagai upaya pelestari 

pakem seni karawitan kraton, namun ia memiliki nilai jual bagi 

lestarinya pariwisata Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pencapaian 

atau arah untuk mencapai tujuan pelestarian pkem seni karawitan 

dilaksanakan dengan memberi arahan dan koreksi kepada para wiyoga, 

waranggana dan wiraswara pakem seni karawitan Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Jika digambarkan dalam kinerja sistem, paguyuban seni 

karawitan di berbagai daerah dapat dikatakan sebagai komunitas 

binaan tepas pariwisata Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat melukiskan 

bagaimana pihak kraton mengintegrasikan bagaimana sistem ini 

mengelola hubungan agar tujuan utama dapat tercapai. Motivasi, saling 

melengkapi memelihara eksistensi  kedua belah pihak: pihak Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat dan paguyuban seni karawitan daerah 

menjadi aspek penting dalam pelaksanaan teori strukturasi Gidden, 

dimana para abdi dalem yang bertugas sebagai penjaga budaya kraton 

melaksanakan pelestarian gagrag seni karawitan kraton yang 

didiseminasikan pada kelompok kelompok seni karawitan di wilayah 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

 

Penguasaan Penjaga Budaya: Abdi Dalem Kraton 

Abdi dalem merupakan sumber daya manusia yang 

keberadaannya setara dengan keberadaan dan sejarah di kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam dunia modern abdi dalem dapat 

disebut sebagai tenaga kerja di pemerintahan Negara tradisi kraton,  

merupakan tenaga kerja yang memiliki keunikan dan khas Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat ini jumlah abdi dalem sebanyak 2.326 

abdi dalem. Terdiri atas 1.846 Abdi Dalem Punakawan dan 480 abdi 

Dalem Keprajan. 

Seseorang dapat menjadi abdi dalem, haruslah mengikuti 

aturan persyaratan Abdi Dalem: seseorang harus mengikuti seleksi dan 

proses magang di kraton. Seorang yang orang tuanya telah bekerja 
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sebagai abdi dalem akan diterima bekerja di kraton dengan seleksi yang 

persyaratannya relatif lunak. Sedangkan abdi dalem yang melewati 

jalur seleksi yang bukan keturunan abdi dalem harus memenuhi 

persyaratan yang lebih berat, karena mereka merupakan “individu 

baru” yang belum dikenal kalangan kraton.  

 
Gambar 6.1. Penjelasan Relief Perjuangan Sultan Hamengku Buwono I oleh 

Pangeran Jatiningrat pada sesi Pendidikan Abdi Dalem Kraton 

Calon abdi dalem mendaftarkan ke kepala bagaian penerimaan 

abdi dalem, dengan disertai lampiran mengenai kemampuan dan 

kecakapan yang dipunyai Persyaratan utama calon abdi dalem harus  

fasihberbahasa Jawa, bertingkah laku sopan dan disiplin. Sistem seleksi 

berdasar kemampuan, bakat dan minat, mereka dapat menjadi 

pemandu wisata, jika ia menguasai bahasa asing, sedangkan calon abdi 

dalem bregada(prajurit)harusmemiliki persyaratan fisik seperti tinggi 

badan dan  kemampuan barisberbaris. 

Abdi Dalem yang berasal dari karyawan pemda DIY disebut 

abdi dalem kaprajan, sedang dari kalangan non karyawan pemda DIY 

dikategorikan sebagai abdi dalem punokawan. Abdi dalem diposisikan 

sebagai pengawal kebudayaan adiluhung kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Tugas dan kewajiban abdi dalem dikelompokkan menjadi: 

Abdi dalem punokawan sowan: Abdi dalem punokawan yang bekerja 

di tepas (kantor) yang datang secara rutin setiap hari kerja  pukul 08.30 

– 13.00 WIB, Abdi dalem punokawan caos :  bekerja setiap 12 hari 
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sekali, atau rata-rata 5 kali setiap dua bulan. Abdi dalem punokawan 

caos bertugas menjaga empat pintu gerbang utama bangunan kraton 

selama 24 jam mengikuti sistem shift.  

Abdi dalem yang bertugas di kraton, bekerja berdasarkan tugas 

masing-masing. Misalnya yang bertugas di kantor-kantor atau tepas, 

ada yang bekerja mengurusi kebersihan taman, halaman, pemeliharaan 

bangunan, sebagai guide dan sebagainya. Sedangkan abdi dalem wanita 

umumnya menunaikan kewajiban di kraton kilen atau keputren, 

memelihara kebersihan, menyiapkan makanan (daharan) sultan dan 

keluarga dan tugas-tugas rumahtangga lainnya.  

Abdi dalem wanita yang bertugas pada keparak adalah: 

menjaga kebersihan gedung pusaka dan caos dahar pusaka yang berupa 

bunga, menyan dan ubarampe lainnya, menyiapkan perlengkapan 

upacara adat, ada pula yang bertugas di bidang pertunjukan seni 

sebagai penari, penabuh gamelan atau waranggono (penyanyi seni 

musik gamelan). Abdi dalem yang bertugas di luar kraton yaitu di 

makam para raja dan kerabat raja: makam Kotagede, makam Imogiri, 

masjid, penjaga Gunung Merapi, Gunung Lawu dan Pantai Parangtritis. 

Tugas para abdi dalem ini meliputi pengadaan sesaji, pengadaan 

upacara selamatan/adat, dan melayani tamu kraton yang berkunjung. 

Jenjang Kepangkatan Abdi Dalem:secara umum jenjang 

kepangkatan dalam kepegawaian terbagi menjadi 2 yaitu abdi dalem 

tingkat rendah dan abdi dalem tingkat tinggi. Dimana dalam setiap 

tingkat tersebut masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa jenjang 

kepangkatan yang lebih lengkap 

Bregada (Prajurit kraton) terdiri dari abdi dalem dan 

masyarakat yang setiap dibutuhkan dipanggil oleh kraton dan diberi 

honor atas tugas yang dilaksanakannya. Tidak semua prajurit kraton 

adalah abdi dalem yang bekerja di kraton sebagai pengabdian, mereka 

hanya mempunyai status sebagai prajurit kraton.  

Abdi dalem tidak hanya berasal dari masyarakat di sekitar 

pedesaan DIY dengan latar pendidikan rendah, namun abdi dalem 



152 

 

bervariasi dari mereka yang hanya berpendidikan lulusan Sekolah 

Dasar seperti abdi dalem punokawan caos (berugas menyajikan bunga 

dan kemenyan pada sudut sudut kraton), namun ada abdi dalem 

mantan Brigjen Angkatan Laut Republik Indonesia seperti RM 

Nuryantoro SH: 

Adalah Kanjeng Raden Tumenggung Yudhahadiningrat, atau 
nama aslinya Raden Mas Nuryanto SH, adalah pensiunan 
Brigadir Jendral pada Markas Besar Angkatan Laut yang 
berkantor di Jakarta. Sejak lima tahun lalu menekuni jabatan  
sebagaibupati di Kawedanan Parentah Hageng Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat Hadiningrat. Pengabdian mantan 
Brigjen ini selain kuatnya niat pribadi dan didorong oleh 
wasiat ayahanda KRT Yudhahadiningrat yang adalah putra 
Sultan Hamengku Buwono VIII, tepatnya sebagai adik Sultan 
Hamengku Buwono IX, wejangan ayahandanya yang terus 
terngiang adalah “yen kowe wis ono wektu ngabdio neng 
kraton, nggoleko tentrem lan manteb suwito”.Maka setelah 
masa pensiun tiba tahun 2004, RM Nuryantoro SH 
mendaftarkan diri untuk melamar menjadi abdi dalem 
punokawan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 
Hadiningrat. 

Pada awalnya sebagai pejabat pemerintah pada kesatuan 
Angkatan Laut, dinamika dan irama kerjanya tentu jauh 
berbeda dengan lingkup kerja sekarang sebagai bupati di 
kawedanan Parentah Hageng khususnya di bagian 
Panitropuro atau jika disejajarkan dengan istana 
kepresidenan sebagai sekretariat Negara. Bapak tiga putri dan 
lima cucu ini harus mendari semula bekerja duduk di kursi 
menjadi bekerja dengan duduk bersila di lantai (beralaskan 
karpet). Awalnya gringgingen (kesemutan) di kaki menjadi 
masalah ketika menjalankan tugas di kraton, amun sedikit 
demi sedikit melalui tahap penyesuaian kaki pun dapat 
kompromi dan sekarang permasalahan kesemutan sudah 
tidak muncul lagi. Gaji kecil sebagai abdi dalem tidak 
menyurutkan kesetiaan dan pengabdian kepada Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat. Raden Mas Nuryanto SH 
meyakini: kesetiaan mengabdi sebagai kebanggaan, dan 
merupakan bagian dari usaha berkorban kepada raja dan  
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imbalan yang diterima berupa kedamaian, ketenteraman dan 
kesejahteraan bagi diri pribadi dan kelak bagi anak cucunya.8 

Sistem penggajian abdi dalem dibedakan berdasarkan jenjang 

kepangkatan. Mereka mendapatkan gaji tetap setiap bulan, baik abdi 

dalem yang bekerja di tepas(bekerja setiap hari kerja) maupun abdi  

dalem yang bekerja setiap tiga hari dalam seminggu, maupun yang 

bekerja 12 hari sekali. 

Peraturan khusus terkait penghargaan dan sanksi terkait gaji 

abdi dalem diklasifikasikan menjadi tiga kategori:1). Miji sadono 
mulyo, sebutan bagi abdi dalem yang sudah pensiun dengan hormat 

dan masih diijinkan sowan kraton, mereka memperoleh  gaji penuh 

sesuai  pangkat terakhir yang disandangnya ketika pensiun; 2). Miji 
sadono saroyo, sebutan bagi abdi dalem pemalas, sering tidak masuk 

kerja karena alasan yang kurang kuat, mereka akan  menerima gaji 

sebesar 40 persen dari gaji pokok yang diterima setiap bulan; 3). Miji 
tumpukan, yaitu abdi dalem yang diberhentikan dari pekerjaannya 

karena melanggar peraturan, tidak memperoleh gaji sedikitpun, dan 

mereka tidak diijinkan untuk sowan kraton lagi. 

Abdi dalem bekerja di tepas pariwisata sebagai pemandu wisata 

dan petugas kebersihan selain mendapat kekucah dalem (pemberian 

Sultan), mereka mendapatkan tambahan pendapatan dari tepas 

pariwisata karena tugas mereka lebih banyak menyita waktu dan 

tenaga. Pembayaran gaji abdi dalem dilaksanakan setiap tanggal 28, 

disebut sebagai kekucah dalem (pemberian dari Sultan). 

Pelaksanaan roda pemerintahan di negara tradisi Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat mirip dengan pelaksanaan negara kecil 

atau perusahaan. Dimana pembagian tugas sudah dilaksanakan secara 

terperinci dan pekerjaan yang ditangani cukup banyak dan rumit. 

Keunikannya adalah pejabat tinggi pelaksana pemerintahankraton 

adalah keluarga sultan. Sistem penggajian berdasarkan jenjang 

kepangkatan atau gelar pejabat dan abdi dalem. Jenjang kepangkatan di 

                                                      
8Wawancara dengan RM Nuryanto, SH pk 10.30 di Tepas Kawedanan Hageng Kraton 
tanggal 10 Mei 2016 
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kraton juga mengenal kenaikan pangkat, kenaikan gaji, bonus, sistem 

asuransi kesehatan dan sebagainya. Namun ditilik dari besaran gaji 

pegawai kraton Ngayogyakarta, jauh dibawah UMR (upah minimal 

regional) besaran gaji yang ditetapkan pemerintah NKRI.  

Sebagai gambaran, kekucah dalem per bulan di Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat terendah adalah Rp 5.000,00 dan tertinggi 

adalah Rp 85.000,009. 

 Ketika ditanya menyangkut besaran gaji, abdi dalem 

menjelaskan bahwa kekucah dalem  kecil nilai rupiahnya, namun 

berkah. Ketenteraman, kesejahteraan jiwa dengan bekerja di kraton 

menjadi dasar hidup pasrah, narimo ing pandum dan abdi dalem tidak 

hidup ngoyo mengejar materi (wawancara dengan abdi dalem Suhardi, 

pada tanggal 21 November 2016, pukul 11.00 wib). 

Simbolisasi di kehidupan di KratonNgayogyakarta Hadiningrat  

tersirat pada busana atau pakaian abdi dalem. Busana atasan kain lurik 

telupat berwarna biru tua dan bergaris vertikal. Potongan baju 

menggunakan model peranakan lengan panjang dengan 5 kancing, 

sebagai simbol dari 5  rukun Islam. 

Busana bawahan menggunakan kain batik atau jarik bermotif 

bebas. Kain yang dilarang digunakan adalah kain bermotif parang 

barong (kain dengan garis miring dengan motif besar), karena hanya 

para kerabat sultan yang diperbolehkan berbusana motif tersebut, 

menunjukkan masih diberlakukannya sistim klasifikasi masyarakat di 

kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Penutup kepala disebut blangkon 

untuk abdi dalem pria, abdi dalem wanita rambut harus bersanggul 

Jawa (bukan sanggul modern), selama berada di lingkungan kraton, 

abdi dalem tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. 

Bahasa Kedaton atau Bahasa Bagongan, merupakan bahasa 

khusus yang harus dikuasai oleh semua abdi dalem di kraton terdiri 

                                                      
9   Lampiran 3 Gaji Kerabat Sultan, lampiran 4 Gaji Abdi dalem yang bekerja di Tepas, 
lampiran 5 Gaji Abdi Dalem yang bekerja sebagai caos (Tepas Rantaman Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat, 2015) 
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dari 11 suku kata yaitu:hanira/menira artinya  saya, pakenira/pekenira 

artinya engkau, henggeh artinya ya, boya artinya tidak, punapi/penapi 
artinya apa, puniku/peniku artinya itu, puniki/peniki artinya ini, 

wenten artinya ada, besaos artinya saja, nedha artinya mari, seyos 
artinya bukan.Kanjeng Pangeran Haryo Brongtodiningrat 

menjelaskan 10 : bahasa kedaton-bagongan sudah digunakan sejak 

sebelum zaman Kerajaan Majapahit, di kerajaan Galuh pada masa 

pemerintahan Prabu Sindulo sudah menggunakan bahasa bagongan, 

demikian pula di Kerajaan Mataram sejak zaman Pemerintahan Sultan 

Agung sampai saat penelitian dilaksanakan. Penggunaan bahasa 

kedaton atau bagongan tersebut digabungkan dengan bahasa Jawa 

krama inggil atau krama madya yaitu bahasa Jawa tingkat tinggi (halus) 

dan menengah, tergantung kepada siapa abdi dalem berkomunikasi. 

Sowan (menghadap) dan matur (berkomunikasi) kepada pengageng 

(atasan) ataupun sultan bahasa bagongan dan krama inggil, menjadi 

bahasa wajib para abdi dalem. “Menyembah” dengan mengatupkan 

kedua telapak tangan kemudian diangkat di depan wajah sehingga ibu 

jari melekat pada ujung hidung merupakan kewajiban sebelum abdi 

dalem berbicara atau melakukan kegiatan dihadapan para pengageng 

(atasan). 

Untuk sowan kepada pengageng (atasan), kerabat sultan, sejak 

memasuki pintu, abdi dalem harus laku dodok (berjalan jongkok) 

didahului dengan menyembah. Sambil berjalan jongkok sesekali 

berhenti dan menyembah apabila jarak yang ditempuh cukup jauh. 

Khusus untuk sowan pada sultan hanya abdi dalem tingkat tinggi yang 

diperbolehkan, minimal berpangkat Riyo Bupati Anom.  

Sanksi bagi Abdi Dalem: Kesalahan dan atau pelanggaranyang 

dilakukan abdi dalem akan dikenakan sanksi yang sepadan dengan 

besarnya kesalahan. Untuk kesalahan yang tidak terlalu besar, misalnya 

jarang masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas akan dikenakan 

sanksi penundaan pemberian gaji, bisa juga penundaan kenaikan 

                                                      
10Wawancara dengan Kanjeng Pangeran Haryo Brongtodiningratdi ruang perpustakaan 
kraton, 10 Agustus 2015 pukul 10.30 WIB 
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pangkat. Untuk kesalahan yang cukup besar misalnya melupakan sama 

sekali tugas dan kewajibannya akan memperoleh sanksi diberhentikan 

dengan tidak hormat, tetapi masih diperbolehkan memakai nama gelar 

yang disandangnya. Untuk kesalahan yang sangat besar, misalnya 

mencuri akan dikenakan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat, 

dicabut semua paringan dalem, jabatan dan nama gelarnya. 

Abdi dalem, Suhardi adalah anak keturunan dari abdi dalem 

yang mendapatkan triman11 dari Sri Sultan Hamengku Buwono VII. 

Hak yang diterima Suhardi berupa sebidang tanah seluas 500 m, proses 

yang harus dilakukan Suhardi untuk mendapatkan haknya adalah 

setelah mengajukan diri ke panitia penerima abdi dalem, setelah 

mendapat surat/ beslit, Suhardi diijinkan memilih tanah yang 

diinginkannya dengan prosedur harus mendapatkan persetujuan dari 

kepala dukuh, dan kemudian diajukan kepada pihak panitia penerima 

abdi. Meski bergaji kecil sebagai abdi dalem Suhardi mensyukuri 

karena menjadi abdi dalem selain melestarikan tradisi kakek dan 

ayahnya, Suhardi merasa menjadi abdi dalem adalah kebanggaan 

menjadi abdi Sultan, mengabdi di kraton merasa tetap awet muda, dan 

mendapatkan ketenteraman jiwa. 

Abdi dalem melaksanakan pengabdiannya di kraton 

berdasarkan keikhlasan dan sikap yang nrimo. Hal ini dapat dilihat dari 

kesetiaan mereka yang tinggi untuk tetap bekerja di kraton walaupun 

jarak antara tempat tinggalnya dengan kraton cukup jauh. Keinginan 

untuk memperoleh berkah dalem menjadi pendorong utama dari 

kesetiaan mereka.  

Kesetiaan merupakan dasar hubungan raja dan rakyatnya. 

Dengan demikian masyarakat sangat tergantung pada kebaikan hati 

sang raja (Anderson, 2000: 102, 128). Relasi ini menghasilkan 

hubungan bertingkat antara raja dengan masyarakatnya sebagai 

                                                      
11Triman adalah pemberian istri dari Sultan Hamengku Buwonokepada abdi dalem 
kinasih (yang disayangi: karena berbakti, bekerja baik dan loyal). Wanita yang 
diberikan kepada abdi dalem kinasih ini merupakan wanita selir raja. Wawancara 
dengan abdi dalem Suhardi, 54 tahun di perpustakaan Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat, 10 Agustus 2015 
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hubungan kawula dan Gusti. Raja berkedudukan lebih tinggi (superior) 

dari masyarakat pada umumnya. Konteks sosial ini melahirkan 

tipifikasi mengenai sosok raja.Tipifikasi mengenai raja sebagai manusia 

istimewa makin kuat karena raja-raja terdahulu membangun 

pengetahuan mereka sebagai keturunan orang-orang sakti masa 

lampau. Kultur Jawa pedalaman yang agraris turut mendukung 

berkembangnya kepercayaan-kepercayaan mistis sehingga mistisisme 

sulit dilepaskan dari hidup sehari-hari orang Jawa (Mulder, 2001). 

 

Pawiyatan/Sekolah Abdi Dalem12 

Pawiyatan/sekolah Abdi Dalem merupakan salah satu upaya 

pelestarian budaya Kraton di ranah Abdi Dalem. Pendidikan di dalam 

kraton telah  dirintis Sri Sultan Hamengku Buwono I sejak  tahun 

1757, sultan mendirikan Sekolah Tamanan, dengan mata pelajaran 

pembentukan karakter (jiwa),  sekolah ini terus berkembangdan pada 

masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VI pada tahun 1867  

dibentuk sekolah dengan nama Sri Manganti bertempat di Bangsal 

Trajumas. Adapun peserta belajar adalah para putra raja(sultan) dan 

anak para Abdi Dalem yang berpangkat tinggi. Sedangkan sekolah bagi 

anak para abdi dalem berpangkat menengah dan rendah di Sekolah 

Pagelaran bertempat di Bangsal Pengapit Barat. 

Membaca dan menulis huruf Jawa dan Latin, Bahasa Jawa dan 

Melayu, Ilmu Bumi seluruh Hindia Belanda (Indonesia), Menggambar, 

Ilmu Hayat (Bag Manusia dan Hewan), Nembang (Menyanyi). 

Berhitung, ilmu ukur dan Sejarah, dasar filosofi ajaran moral, etika dan 

budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.  

                                                      
12Hasil wawancara dengan Murdo Atmojo, abdi dalem di Parentah Hageng Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat.Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 19 Oktober 2015, 
pukul 10:10 WIB. 
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Gambar 6.2. Pawiyatan (sekolah) Abdi Dalem materi teori di Kelas 

(Foto:dokumentasi peneliti) 

Pada tataran yang lebih luas, pelajaran yang berupa ajaran  

bersifat filosofis yang ditujukan kepada Aparatur, Prajurit, Generasi 

Muda, serta Rakyat pada umumnya. Dalam kerangka pembentukan 

rasa kebangsaan dalam membangun negara yang kuat digariskan dalam 

ajaran filosofi berikut;Hamemayu Hayuning Buwono memelihara 

keselamatan dunia dari kerusakan oleh manusia sebagai Kalifatullah 

pengemban amanat Allah yang wajib menjaga keseimbangan 

hubungan antar manusia dan manusia dengan Allah SWT. Ajaran 

filosofis lainnya adalah falsafah dasar dalam membentuk watak 

prajurit, watak ksatriya 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. Sawiji artinya orang harus selalu 

ingat kepada Tuhan YME hidup harus diarahkan pada tujuan hidup 

atau cita-cita luhur dengan berkonsentrasi tanpa menimbulkan 

ketegangan jiwa. Greget berarti seluruh aktivitas dan gairah hidup 

disalurkan melalui jalan Allah SWT dinamika dan semagat hidup harus 

diarahkan pada tujuan melalui saluran-saluran yang positif. Sengguh 

diartikan  harus merasa bangga ditakdirkan sebagai makhluk paling 

sempurna, percaya penuh pada kemampuan pribadinya untuk 
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mencapai tujuan hidup yang mulia; Ora mingkuh artinya meskipun 

mengalami banyak hambatan dan permasalahan dalam hidup namun 

selalu percaya kepada Tuhan YME dan pantang menyerah serta 

percaya dapat menghadapi hambatan dan permasalahan dengan penuh 

tanggung jawab. 

Falsafah dan budaya perilaku Satria tersebut merupakan materi 

pada Pendidikan Pawiyatan (Sekolah) Abdi dalem. Sultan Hamengku 

Buwono X dan para pengageng kraton merupakan penggerak 

pawiyatan abdi dalem ini. 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.  

Pendalaman materi dari kurikulum yang sudah disusun oleh 

Parentah Hageng di evaluasi melalui instrumen pre dan post test.  

Angkatan pertama pawiyatan abdi dalem ini dibuka oleh Sultan 

Hamengku Buwono X pada tanggal 30 September 2010. Dan untuk 

selanjutnya semua abdi dalem sebanyak 1.256 orang telah mengikuti 

pawiyatan ini. Pengampu  Sekolah abdi dalem berasal dari Kraton dan 

UGM antara lain KRT Widya Anindita. 

 

Pelestarian Budaya di Bidang Pendidikan Formal:Muatan 

Lokal Kurikulum SD dan SMP 

Pada awalnya Kraton dalam upayanya melestarikan adat 

budaya bagi generasi penerus, melakukan  kerjasama antara Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olah Raga DIY pada tahun 2010 melalui Program Pelatihan 

Kompetensi Siswa Berprestasi. Kegiatan Pelatihan dilakukan bagi 60 
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siswa berprestasi dari 34 sekolah yang terdiri dari peserta didik SD/MI 

Negeri ataupun Swasta kelas V dan VI dan peserta didik SMP Negeri 

ataupun Swasta kelas VIII dan IX.  

Materi pelatihan berbasis Budaya Adiluhung Kraton 

dikembangkan tim yang tediri dari unsur dewan pendidikan Provinsi 

DIY, dewan kebudayaan Provinsi DIY, serta unsur Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Metode yang digunakan pada kegiatan adalah ceramah, tanya 

jawab, permainan, simulasi, diskusi kelompok, penugasan individu dan 

kelompok serta prakek lapangan. Kebudayaan khas Yogyakarta yang 

diperkenalkan untuk peserta pelatihan, mengenai tata cara upacara 

yang dilakukan di lingkungan Kraton: cara berjalan, pakaian, ungah-

ungguh serta sikap tubuh. Selain itu juga diperkenalkan dengan latar 

belakang dan macam-macam wayang, gamelan, unggah-ungguh bahasa 

Jawa, serta sejarah Kraton. Dalam menunjang kegiatan pelatihan, dana 

penyelenggaraan pelatihan dari anggaran APBD Satuan Kerja Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY sejak tahun 2010. 

Pengembangan pendidikan di DIY mengacu pada kebijakan 

pendidikan nasional yang diperkaya dengan keunggulan komparatif 

dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya. Dalam hal ini 

pemahaman atas falsafah Hamemayu Hayuning Bawana (sebagai Visi), 

Golong Gilig (sebagai Semangat), Sawiji, Greget, Sengguh, Ora 

Mingkuh (sebagai Wataking Satria Ngayogyakarta) dikembangkan 

melalui pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. 

Pemahaman atas falsafah tersebut merupakan bagian dari proses 

penguatan jatidiri dan pembentukan karakter/ watak manusia 

berbudaya yang mampu mengembangkan kebudayaannya dalam 

kehidupannya sekarang dan yang akan datang, serta mampu menjadi 

pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia dan di dunia. Hal 

tersebut menjadi penting karena DIY sebagai pusat pendidikan dan 

pusat budaya diharapkan menjadi Candradimuka bagi masyarakatnya 

dan masyarakat yang hadir di DIY sehingga dapat menghasilkan 

manusia berbudaya yang berwatak Satria untuk kebaikan, keutamaan, 
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kesejahteraan dan kebahagiaan, serta kesejahteraan bersama untuk 

masa kini dan yang akan datang (Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Pemerintah Daerah Provinsi DIY menerbitkan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2011 yang di dalamnya memuat pengertian 

tentang pendidikan karakter 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. Pendidikan 

meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat 

dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu: pemberian pengetahuan, 

pertimbangan, dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan 

adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi” . Perda DIY 

Nomor 5 Tahun 2011 pasal 20 menyebutkan pendidikan dalam Bahasa 

Jawa berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah 

kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, 

mengubah kepribadian sang anak. Pemahaman atas falsafah 

Hamemayu Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh 
Ora Mingkuh perlu dilakukan dalam pendidikan. Pemahaman falsafah 

tersebut diperlukan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jatidiri 

dan pembentukan watak/karakter manusia berbudaya yang mampu 

mengembangkan kebudayaannya dalam kehidupan sekarang dan yang 

akan datang. 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya 

Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, antara lain telah 

diimplementasikan dalam wujud pendidikan karakter berbasis budaya 

di sekolah dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta terintegrasi dalam 

semua mata pelajaran. Pendidikan karakter disebut pendidikan budaya 

dan karakter bangsa. Pendidikan karakter berbasis budaya tidak berdiri 

sendiri sebagai satu mata pelajaran namun menjadi nilai yang 
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terintegrasi di semua pelajaran, juga di semua kegiatan intra dan 

ekstrakurikuler. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dikpora DIY dan 

Universitas Gajah Mada tahun 2015 mendapatkan 18 nilai-nilai luhur 

pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 telah diimplementasikan dengan 

jelas dan tampak dalam perilaku anak didik meliputi: 1) kejujuran, 2) 

tertib/ disiplin, 3) tanggung jawab, 4) kepedulian, baik yang berwujud 

peduli lingkungan ataupun peduli sosial, 5) kesopanan/kesantunan, 6) 

kerja keras/ keuletan/ ketekunan.Nilai-nilai luhur budaya tidak serta 

merta tercapai dalam satu pembelajaran. Terdapat beberapa sekolah 

yang mencapainya secara bertahap. Faktor-faktor yang mendukung 

pelaksanaan pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah dasar di 

DIY meliputi: guru, anak didik dan berbagai fasilitas penunjang, serta 

keterlibatan orangtua dan lingkungan sekitar/ masyarakat.  

Kebudayaan dimaknai sebagai sesuatu yang diwariskan atau 

dipelajari,kemudian meneruskan apa yang dipelajari, serta 

mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Pada pelaksanaan 

pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah  terkait erat dengan 

manajemen/pengelolaan sekolah. Pengelolaan meliputi bagaimana 

pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikontrol atau 

dievaluasi.  

 

Pelestarian Budaya di Pemerintah DIY  

Keunikan dan kekhasan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 

spesifikasi kebudayaan yang berkaitan dengan pengelolaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Pertautan antara negara modern (pemerintah 

DIY) dan negara tradisi (Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) tak 

terelakkan. Sesuai mandat UU K DIY no 13 tahun 2012, pimpinan 

puncak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah raja atau Sultan yang 

sedang bertahta di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keberadaan 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak bisa dilepaskan dengan 

jalannya pengelolaan pemerintahan sekarang ini. Kraton memiki 
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kekuasaan atas modal budaya adiluhung yang terus dijaga dan 

dilestarikan melalui upaya sadar dan terencana. Difusi budaya 

adiluhung Kraton 13  yang merupakan visi Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat telah diadopsi menjadi filosofi pembangunan DIY 

kemudian dikembangkan menjadi Budaya Pemerintahan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kraton memberikan nuansa khusus terhadap 

jalannya pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap kegiatan 

pembangunan tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofi Hamemayu 
Hayuning Bawana yang sangat peduli lingkungan hidup untuk menuju 

arah pembangunan yang berkelanjutan.14 

Upaya sadar melestarikan budaya adiluhung kraton didasarkan 

pada histori kebesaran Kerajaan Mataram dibawah tampuk pimpinan 

Sultan Hamengku Buwono I, Sultan yang sadar lingkungan. Pada 

jamannya sultan ini dalam memilih lokasi dan membangun kompleks 

kratonnya telah memasukkan pertimbangan keseimbangan dan 

                                                      
13  Falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang merupakan visi dari Kraton 
Ngayogyakarta telah diadopsi menjadi filosofi pembangunan daerah yang kemudian 
dikembangkan menjadi Budaya Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 
Rahayuning Bawono Kapurbo Waskithaning Manungso (Selaras-Menjaga Kelestarian 
dan Keselarasan Hubungan dengan Tuhan, Alam, dan Manusia), Dharmaning Satrio 
Mahanani Rahayuning Nagoro (Ahli Profesional, Pelayanan Prima, Teladan-
Keteladanan), Rahayuning Manungso Dumadi Karono Manungsane (Akal Budi Luhur, 
Jati Diri/Pribadi yang Berbudi Luhur). Budaya pemerintahan tersebut sebagai wujud 
tanggung Jawab yang harus diupayakan untuk dapat terpenuhi oleh setiap aparatur 
pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari falsafah Hamemayu 
Hayuning Bawono yang berarti menjunjung tinggi kelestarian dunia. Merupakan cita-
cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat khususnya di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu 
dilestarikan dan dikembangkan. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagai khalifah-pamong, nayokoning projo perlu berpedoman nilai-nilai prinsip yang 
dikembangkan menjadi budaya pemerintahan sebagai berikut:Rahayuning Bawono 
Kapurbo Waskitaning Manungso, yang berarti kelestarian dunia itu berawal dari 
kewaspadaan manusia. Kewaspadaan akan adanya degradasi lingkungan hidup perlu 
ditanamkan kepada setiap aparatur pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sehingga dalam setiap perencanaan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kepada keselarasan. Selaras dalam arti 
menjaga kelestarian dan keselarasan hubungan dengan Tuhan, alam dan manusia. 
14 Suharto, Totok. Falsafah Hamemayu Hayuning Bawono. Available at: 
http://totoksuharto.blogspot.com/2010/02/falsafah-hamemayu-hayuning-bawono.html. 
(diakses pada Kamis, 23 September 2010 : 20.30 WIB) 
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keharmonisan, dan mengandung nilai-nilai filosofi dan mitologi. 

Kraton merupakan titik imbang dari api dan air. Api dilambangkan 

oleh Gunung Merapi, sedangkan air dilambangkan pada titik paling 

selatan, Pantai Parang Kusumo. Dan kraton berada di titik tengahnya. 

“Kraton dan dua daerah itu merupakan titik keseimbangan antara 

vertikal dan horizontal,”15. 

Keseimbangan horizontal dilambangkan oleh Laut Selatan yang 

mencerminkan hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan 

Gunung Merapi melambangkan sisi horizontal yang mencerminkan 

hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa.Filosofi garis lurus 

imajiner dari Merapi hingga Laut  Selatan ini sarat kearifan lokal.  

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan, mendasari falsafah pembangunan DIY. Pasal 1 ayat (1) 

berbunyi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. 

Lingkungan hidup memerlukan pengelolaan yang sistematis dan 

melibatkan seluruh komponen yang ada di dunia ini, agar tercipta 

suatu kondisi dimana satu komponen dengan komponen yang lain 

mempunyai hubungan yang sinergis, saling kebergantungan, saling 

memerlukan, saling toleransi, saling asah, asih dan asuh. Dan Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Menjadi acuan Sultan Hamengku 

Buwono X yang juga adalah Gubernur DIY dalam mendifusikan 

budaya adiluhung Kraton dalam pola pikir dan budaya kerja aparatur  

Pegawai Negeri Sipil DIY.Aparatur pemerintah adalah salah bagian 

komponen lingkungan hidup yang penting. Pemerintah Daerah 

                                                      
15 http://yogyakartahistory.blogspot.co.id/2011/08/filosofi-garis-lurus-gunung-
merapi.html 
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Istimewa Yogyakarta berupaya mewujudkan budaya pemerintahan ke 

dalam bagian proses interaksi antar komponen lingkungan.  

Pada tataran Indikator perilaku yang diharapkan pada setiap 

aparatur adalah: Taqwa, taat, dan patuh pada nilai-nilai ajaran agama, 

Mencintai lingkungan hidup dengan peduli dan menjaga lingkungan 

alam sekitarnya, Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan 

kerja dan lingkungan hidupnya, Menjaga hubungan yang harmonis 

dengan keluarga, rekan kerja, dan masyarakat yang dilayani. 
Dharmaning Satrio Mahanani Rahayuning Nagoro, yang berarti 

Dharma bhakti khalifah pamong merupakan sokoguru kesejahteraan 

Negara. Aparatur sebagai abdi masyarakat berkewajiban mengembang-

kan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat menjadi seorang 

ahli profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen terhadap 

pekerjaannya (matang pribadi, tugas, dan kerjasama), agar dapat 

memberikan pelayanan prima yaitu dapat memberikan pelayanan lebih 

dari yang diharapkan masyarakat, menjadi teladan, panutan/sebagai 

suri tauladan di  lingkungannya. 

Indikator perilaku ahli profesional adalah: bertanggung jawab 

terhadap pekerjaannya, mempunyai komitmen yang tinggi dalam 

melakukan pekerjaan, selalu ingin mencapai yang terbaik dengan 

bekerja secara winasis (smart), disiplin dan tepat waktu, cermat dalam 

bertindak, bertindak secara efektif dan efisien, mempunyai kreativitas 

dalam bekerja. Indikator perilaku pelayanan prima adalah: 

menempatkan kepentingan pelanggan di atas kepentingan pribadi dan 

kelompok, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, membangun 

kerjasama yang produktif, melayani pelanggan dengan ikhlas, Simpati, 

Empati, Mutual Respect, Budi Bahasa Serasi, Akrab, Hangat 

(SEMBAH). Indikator perilaku teladan-keteladanan adalah: menjadi 

role model/teladan dalam perilaku, menjalankan perannya secara adil 

dan arif bijaksana, menjadi motivator, pendorong kemajuan, menjadi 

pamong, pembimbing yang suka memantau. 

Rahayuning Manungso Dumadi Karono Kamanungsane, yang 

berarti keluhuran derajat manusia terjadi karena budi pekerti, jiwa rasa 
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perikemanusiaan. Aparatur pemerintah diharapkan mempunyai sikap 

dan perilaku yang luhur. Keluhuran jati diri seseorang terjadi karena 

perikemanusiaanya. Indikator perilaku aparatur untuk dapat mencapai 

budaya pemerintahan yang diinginkan adalah: Sadar akan rasa salah 

ataupun dosa, Menjunjung tinggi integritas (jujur, dapat dipercaya), 

Taat terhadap norma agama dan hukum, Menjunjung tinggi etika 

(mempunyai rasa malu), Berkomunikasi dengan santun, empati dan 

dapat menerima masukan, Berpikir jauh ke depan dengan melihat 

peluang adanya inovasi, Adaptif terhadap perubahan, Sikap LUWES: 

Layanilah Ulah orang lain dengan Empati, supaya dapat Simpati. 

Makna yang sangat dalam dan luhur dari filosofi dasar 

masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Hamemayu Hayuning 

Bawono, telah diupayakan dan dilaksanakan dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat oleh Sultan Hamengku Buwono X. 

Filosofi tersebut menjadi dasar filosofi pembangunan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam rangka pencapaian visi, yaitu terwujudnya 

pembangunan regional sebagai wahana menuju kondisi Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, 

budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan 

masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh 

nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan 

yang baik dengan mengembangkan ketahanan sosial budaya dan 

sumberdaya berkelanjutan. 

Budaya kerja yang menjadi pedoman bagi aparatur negara 

secara nasionalsudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, untuk 

Daerah Istimewa Yogyakarta budaya kerja tersebut sudah 

diintegrasikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal 

dan direpresentasikan dalam budaya Pemerintahan SATRIYA 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya 

pemerintahan di Provinsi DIY. 
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Budaya pemerintahan menjadi semakin penting dengan telah 

ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan DIY. Ada 5 kewenangan keistimewaan yaitu: tatacara 

pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan 

Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Kewenangan 

kebudayaan diartikan sebagai kebudayaan dalam arti luas baik yang 

tangible maupun intangible yang menyangkut banyak aspek, termasuk 

aparatur, sehingga sudah semestinya aparatur di Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah aparatur yang memiliki nilai lebih dan sisi budaya 

kerja. 

Budaya Pemerintahan SATRIYA yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 

2008 merupakan salah bentuk komitmen Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan tata kelola pcmerintahan 

yang baik (good governance). 

Landasan filosofis yang mendasari budaya pemerintahan 

Satriya adalah “Hamemayu Hayuning Bawana” yang mengandung 

makna melindungi, memelihara dan membina keselamatan dunia dan 

lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi 

ambisi pribadi. 

Satriya memiliki dua makna yaitu pertama Satriya dimaknai 

sebagai watak ksatriya yang memiliki sikap memegang teguh ajaran 

moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh dan semangat golong gilig. 

Makna kedua Sattriya sebagai akronim dari Selaras, Akal budi luhur-

jati diri, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin percaya 

diri dan Ahli profesional yang dijabarkan ke dalam indikator 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008. 
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Gambar 6.3 Pangeran Jatiningrat, Abdi Dalem dan Peneliti dan Tugu Golong 

Gilig 

Nilai-nilai budaya pemerintahan Satriya yang terjabarkan 

dalam indikator perilaku tersebut dalam aktualisasinya akan tercermin 

pada :1) Pemahaman terhadap makna bekerja; 2) Sikap terhadap 

pekerjaan atau yang dikerjakan; 3). Sikap terhadap lingkungan 

pekerjaan; 4) Sikap terhadap waktu; 5) Sikap terhadap alat yang 

digunakan untuk bekerja; 6) Etos kerja; dan 7) Perilaku ketika bekerja 

atau mengambil keputusan; 

Pengembangan budaya pemerintahan akan memberikan 

manfaat baik bagi pegawai sendiri maupun bagi lingkungan kerjanya 

(instansinya). Manfaat budaya pemerintahan bagi instansi adalah: 1) 

Meningkatkan kerjasama antar individu, antar kelompok dan antar 

unit kerja; 2) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

keselarasan dalam organisasi; 3) Memperlancar komunikasi dan 

hubungan kerja; 4) Menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif; 5) 

Mengeliminir hambatan-hambatan psikologis dan kultural; dan 6) 

Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga merangsang 



169 

 

kreatifitas pegawai dan pada akhimya meningkatkan kinerja instansi 

dan peningkatanpelayanan publik. 

Menurut wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian DIY Ir 

Sugeng MM, pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 10.00 WIB di ruang 

kerja kompleks Kantor Gubernuran, Jogyakarta. Sultan memiki otoritas 

untuk mengintegrasikan budaya adiluhung yang dimiliki leluhur 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk menjadi pedoman pola pikir 

dan budaya kerja Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan melalui tahapan dikeluarkannya instrumen hukum  Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 dan 

dalam pelaksanaanya mengikuti tiga tahapan sebagai berikut: Tahap I: 

Perumusan nilai-nilai budaya pemerintahan. Tahap ini sudah 

dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya 

Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahap II : implementasi 

budaya pemerintahan. 1). Deklarasi, sosialisasi dan internalisasi nilai-

nilai budaya pemerintahan. Proses sosialisasi dan internalisasi harus 

dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini untuk membangun 

penerimaan, keterlibatan dan komitmen dari seluruh pegawai dari 

semua tingkatan terhadap nilai-nilai budaya pemerintahan, sehingga 

menjadi pedoman dan terimplementasi dalam pola pikir, sikap dan 

perilaku aparatur di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2). Pembentukan 

kelompok budaya pemerintahan dan Agen Perubahan (change agent) 
di setiap SKPD dan hal ini adalah sebagai upaya percepatan 

implementasi dan internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan. 

Tahap III: monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  budaya 

pemerintahan. Dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

kemajuan yang dicapai dalam implementasi budaya pemerintahan. 

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara periodik. Upaya untuk 

mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya 

pemerintahan SATRIYA sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai 

sekarang, namun berdasarkan hasil evaluasi upaya ini belum 

memperoleh hasil yang maksimal, untuk itu diperlukan suatu pedoman 

yang lebih aplikatif tentang bagaimana pelaksanaan internalisasi. 
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Sultan Hamengku Buwono dalam upaya menginternalisasikan budaya 

adiluhung Kraton melalui  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari teori strukturasi Gidden, 

kraton melalui Sultan Hamengku Buwono X sebagai aktor, melalui 

agen agennya SKPD di jajaran masing masing SKPD secara terstruktur 

memproduksi struktur budaya kerja yang menjadi pedoman dan 

dilaksanakan aparat PNS DIY dalam menjalankan tugas dan fungsi 

pada SKPD masing masing. 

Dari berbagai macam kebudayaan yang dimiliki dan eksis 

sampai saat ini membuktikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang mempunyai 

predikat sebagai daerah istimewa. Predikat ini memang sangat 

istimewa karena pada umumnya monarki berada pada tingkatan negara 

bukan propinsi. Yang menjadi ciri khas keistimewaan DIY adalah 

Sultan Hamengkubowono yang merupakan raja, secara otomatis juga 

menjabat sebagai Gubernur Propinsi DIY, dalam hal ini peran raja 

dapat terlibat dalam politik praktis. Wujud eksistensi diatas salah satu 

pertahanan kekuasaan bagi raja sebagai agen pemerintahan di 

Yogyakarta. Keanekaragaman budaya tidak semata hanya kekayaan 

kultur saja namun sebagai wujud implementasi dari politik tradisional 

dalam pelaksanaan UU 13 tahun 2012. Hal tersebut sekaligus sebagai 

perwujudan adanya politik ekonomi yang dilakukan oleh pihak 

berkuasa sultan dan masyarakat Yogyakarta dalam memanfaatkan 

peluang bisnis. Peluang bisnis muncul akibat dari adanya potensi 

wisata yang dimiliki oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan 

Wilayah DIY itu sendiri.  

Melalui mempertahankan eksistensi yang dimiliki menunjukan 

bahwa legalitas yang dibentuk sebagai upaya pemertahanan yang 

dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan berhasil. 

Legalitas tersebut terbentuk dalam norma dan nilai yang ditanamkan di 

wilayah DIY guna sebagai upaya mempertahankan eksistensi budaya 

dan kekuasaan DIY.  
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Terlihat pula adanya dominasi yang dimiliki yaitu melalui 

pemerintahan raja sekaligus gubernur yang tertuang dalam UU 13 

tahun 2012 Bahwa raja/sultan Kraton Ngayogyakarta juga sekaligus 

sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dominasi 

tersebut berujung positif karena dalam proses perwujudan eksistensi 

dikendalikan oleh satu orang yang memiliki kekuasaan atas Kraton dan 

DIY membuat proses kerja yang dimandatkan kepada stakeholder 

terkait dan masyarakat dalam perwujudan penjagaan eksistensi Kraton 

dan DIY dikatakan berhasil. 

 

Penguasaan Sumber-Sumber Ekonomi  

Salah satu alat produksi yang dikuasai oleh Kraton adalah 

tanah. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan DIY, 

Kraton memiliki legalitas otoritas politik penuh untuk menentukan 

hal-hal yang dianggap istimewa, salah satu adalah urusan pertanahan. 

Kraton memiliki wewenang untuk me-reorganisasi tanahnya yang 

disebut Sultan Ground yang bertebaran di banyak lokasi di bumi 

Mataram. Keberadaan dan luasan tanah SG belum memiliki data yang 

valid, belum secara rinci dipisahkan antara SG(tanah milik kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat) dan PAG (Paku Alam Ground) milik 

Kadipaten Paku Alaman.Data keberadaan(lokasi) dan luasan SGdan 

PAG berdasarkan dokumen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda 

DIY tahun 2015, di seluruh DIY seluas lebih kurang 59.331.371 M2. 

Tanah tersebut tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di seluruh DIY 

dengan sebaran di kota Yogyakarta 339.613.345 m2, di kabupaten 

Bantul 3.074.031.574 m2, Kulonprogo 1.574.564.759 m2, kabupaten 

Gunung Kidul 4.046.656.191 m2 dan di kabupaten Sleman 

4.486.456.502 m2. Sementara tanah desa milik Kasultanan 

danPakualaman seluas lebih kurang 209.464.462 m2 dengan rincian di 

kabupaten Bantul 8.630.619.338 m2, di kabupaten Kulonprogo 

3.406.667.389 m2, di kabupaten  Gunung Kidul 2.737.837.555 m2, dan 
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di kabupaten Sleman 17.127.340.180 m2. 16 Dokumen Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat17   menguraikan tanah kasultanan terdiri 

dari Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon.  

Tanah Keprabon meliputi tanah tanah: Kompleks kraton, Alun 

alun Lor, Alun alun Kidul, Benteng, Jagang, Panggung Krapyak, Tugu 

Pal Putih, Tamansari, Pasar Beringharjo, Kepatihan, Kompleks Makam: 

makam Imogiri, Makam Sultan Agung di Yogyakarta, Makam 

Kutogede serta Hastarenggo di Kotagede, Makam Kiai Giring, makam 

Giriloyo, makam Wot Galeh, makam Pekuncen, makam Banyu 

Sumurup, makam Gunung Buthak dan makam Widoro Manis. 

Pasangrahan Pasanggrahan dan Kesemua Masjid Kagungan Ndalem 

sebanyak 54 masjid yang berlokasi di wilayah DIY.  

Tanah Bukan Keprabon adalah Tanah Desa yang asal usulnya 

dari kasultanan dengan hak anggaduh, Tanah yang digunakan oleh 

masyarakat/institusi yang sudah dan belum memiliki surat 

kekancingan18 , dan Tanah yang belum digunakan. Penyelenggaraan 

kewenangan pertanahan Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten 

Pakualamanan mengacu pada Undang Undang no 13 tahun 

2012tentang Keistimewaan DIY dinyatakanKraton Ngayogyakarta 

Hadiningratsebagai badan hukum, dan berwenang mengelola, dan 

memanfaatkan tanah Kraton yang ditujukan untuk sebesar-besarnya 

bagi pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan 

masyarakat. Kewenangan Kraton dalam tata ruang terbatas pada 

pengelolaan, dan pemanfaatan tanah, yang selanjutnya diatur dalam 

Perdais. Perdais adalah peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh 

                                                      
16Pendataan tanah SG dan PAG dibiayai melalui pendanaan APBD DIY dan APBN 
dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta perangkat desa. Pendataan 
tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground oleh pemerintah provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta bertujuan penertiban administrasi pertanahan.  
17 Dokumen berupa paper tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan 
tanah kadipaten dari KPH Yudohadiningrat pengageng tepas Tandha Yekti(kantor 
Pusat Data dan Informasi) yang berada dibawah Kawedanan Hageng Panitrapura(setara 
dengan Kantor Sekretariat Negara pada tata pemerintahan NKRI) pada wawancara di 
tepas Tandha Yekti 3 Mei 2017 pukul 10.30 WIB   
18  Surat Kekancingan berupa Surat Magersari, Surat Ngindung, Anganggo, dan 
Anggaduh 
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DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan 

Kewenangan Istimewa. Selain itu, pemerintah menyediakan 

pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY 

dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara sesuai dengan 

kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. 

Peraturan Gubernur no 112 tahun 2014 pasal 19 menyebutkan  

“tanah desa” yang berasal dari hak anggaduh dan tanah pengganti yang 

telah disertifikatkan atas nama pemerintah desa untuk dilakukan 

peralihan hak menjadi tanah milik kasultanan dan/ tanah milik 

kadipaten”. Pasal 19 Peraturan Gubernur nomer 112 tahun 2014 

tersebut bertentangan dengan UU no 6 tahun 2014 tentang desa yang 

menyebutkan tanah desa ditetapkan sebagai asset desa yang berstatus 

Hak Milik Desa atas nama Pemerintah Desa (Kepala Desa/Lurah). 

Seperti keresahan yang dirasakan Sukiman ketua Paguyuban Dukuh se 

DIY Semar Sembogo dalam wawancara pada tanggal 25 April 2017 di 

kantor KONI kabupaten Sleman 19 . UU no 13 tahun 2012 malah 
memperkuat Sultan atas kekuasaan tanah desa, kami khawatir masa 
depan jaminan tanah lungguh desa.  

Dalam perkembangannya, penggunaan Sultan Ground oleh 

masyarakat menuai banyak masalah. Selain karena hukum Kraton yang 

harus bersinggungan dengan hukum negara, beberapa aktor lain 

sempat masuk dalam permasalahan   menyangkut penguasaan tanah SG 

dan PAG. Kasus yang terjadi belakangan menyorongkan fakta bahwa 

hak-hak masyarakat pengguna Sultan Ground  ternyata banyak yang 

dirampas, baik itu oleh negara maupun oleh oknum trah Hamengku 

Buwuno. Kasus nyata terkait jual beli surat kekancingan magersari dari 

                                                      
19  Sukiman Hadi Wiyono adalah ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembogo, yang 
membawahi 4.539 dukuh tokoh Pejuang Penetapan, istilah bagi para pamong desa 
maupun masyarakat yang aktif memperjuangkan terbentuknya UU Keistimewaan DIY 
no 13 tahun 2012 dengan point pokok adalah Penetapan:  Sultan yang sedang bertahta 
adalah juga  Gubernur DIY. Sukiman adalah tokoh yang  hamper selama 9 tahun ikut 
memperjuangkan terbentuknya UU no 13 tahun 2012. Ia aktif memimpin dan 
memobilisasi anggota paguyuban Semar Sembogo pada kegiatan2 nggrudug ke DPRD 
DIY, demonstrasi dan  ke Jakarta memperjuangkan RUUK DIY. 
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warga yang diterbitkan oleh Yayasan Sultan Hamengkubuwono VII20, 

masih berlangsung hingga saat ini dan sultan yang sedang bertahta 

masih belum melakukan tindakan 21 terhadap kasus ini, karena 

seharusnya satu satunya yang berwenang  mengeluarkan surat 

kekancingan penggunaan tanah sultan groud hanyalah pihak kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat melalui  tepas/kantor Panitikismo.  

Pemanfaatan tanah sultan ground oleh masyarakat Yogyakarta 

menurut konsepsi Blau, dapat digambarkan relasi kekuasaan antara 

sultan selaku pemilik tanah sultan ground dengan masyarakat Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan penggunaan tanah tanah 

Sultan Ground sebagai tempat tinggal dan tempat usaha masyarakat. 

Relasi kuasa antara sultan dan masyarakat terbangun melalui 

dipenuhinya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan tempat tinggal 

dan tempat usaha mereka oleh sultan/kraton melalui model magersari 
dengan legalitas surat kekancingan (hak pakai tanah). 

Bidang Usaha: Kekayaan kraton dalam bentuk badan usaha 

antara lain PT Nusatour Duta Djaja Investment, share holder PT 

Wavin Duta Djaja, perusahaan yang memproduksi pipa, PT Duta 

Merlin, yang mengelola pusat pertokoan Duta Merlin. PT Natour,  biro 

perjalanan di Indonesia Sultan memiliki 49,29 persen saham. Hotel 

Srimanganti, yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta, adalah 

salah satu contoh bisnis yang dikelola kraton. Hotel itu memiliki 40 

kamar dan dilengkapi dengan restoran. Berdiri pada 1975, hotel 

berbintang dua itu didirikan oleh PT Srimanganti, yang sahamnya 

sebagian besar dimiliki kraton. Menurut KGPH Hadiwinoto, 

pendapatan dari hotel tersebut, setelah dikurangi biaya operasi, 

sebagian masuk ke kas kraton untuk membiayai kegiatan kraton. 

Sayangnya, pihak Sultan itu tak merinci berapa keuntungan hotel 

tersebut per tahunnya. Tapi, dikatakan, angka rata-rata penghunian 

                                                      
20  Lihat lampiran 4, contoh sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh  RM Triyanto 
Prastowo Sumarsono ahli waris turun temurun  Sultan Hamengku Buwono VII, hasil 
wawancara dengan Muhamad Suhud SH, tanggal 2 Februari 2017 di rumah beliau jl 
Kadipaten Yogyakarta , pk 12.00 WIB 
21 
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hotel tersebut sekitar 50 persen. Menurut sebuah sumber, kalau semua 

kamar terisi, hotel itu setiap bulannya akan mendatangkan penghasilan 

bersih sebesar 25-30 juta rupiah.22 

Penelitian yang dilakukan Kus Sri Antoro dari Forum 

Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA), setidaknya terdapat 10 jaring 

investasi bisnis berskala besar milik Kraton, “Ini hanya yang terdaftar, 

belum termasuk proyek-proyek di atas tanah kas desa, itu lebih besar 

lagi,” ujar Kus saat dihubungi Aktual.com, Senin (18/7). Kesepuluh 

investasi tersebut antara lain:1). PT Jogja Magasa Iron, berlokasi di 

Wates Kulonprogo. GKR Mangkubumi/Pembayun (putri pertama 

Sultan HB X) menjabat sebagai Komisaris dan BRM Haryo Seno 

(Pakualaman) sebagai Direktur Utama.Kontrak Karya industri seluas 

3000 Ha yang ditandatangani November 2008 ini merupakan proyek 

bahan galian pasir besi pertama di pulau Jawa yang mengembangkan 

“Integrated Iron Making Industry”. Cadangan besi diperoleh dari 

konsentrat pasir besi sebesar 33,6 juta ton Fe dengan produksi sekitar 1 

juta ton per tahun. Proyek ini menambang bahan galian pasir besi (iron 

sand) dengan sistem tambang terbuka pengolahan melalui proses 

konsentrasi dan smelting untuk memproduksi pig iron (besi kasar) 

dengan kandungan Fe 94 persen, 2). PT. Madubaru PG Madukismo, 

berlokasi di Kasihan Bantul. Sultan HB X yang juga kader Partai Golkar 

ini menguasai 65 persen saham serta GKR Mangkubumi menjabat 

sebagai Komisaris Utama pada perusahaan yang memproduksi gula dan 

ethanol ini. 3). PT. Yarsilk Gora Mahottama, berlokasi di Imogiri 

Bantul. GKR Mangkubumi memimpin perusahaan penghasil benang 

sutera ini sebagai Direktur Utama. Sejak tahun 1994, ulat sutera alam 

Attacus Atlas digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi kain 

batik serta kerajinan lain, produk yang dihasilkan dikenal dengan nama 

Royal Silk. Pemasarannya sebagian besar untuk ekspor, 4). PT. 

Yogyakarta Tembakau Indonesia, berlokasi di Sewon Bantul. GKR 

Condrokirono (putri kedua Sultan HB X) pada 2012 tercatat sebagai 

                                                      
22 Disarikan dari, Tak Cuma Nama Harum, Tempo Interaktif, 22 Oktober 1988, 
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/10/22/NAS/mbm.19881022.NAS 
25600.id.html, diunduh pada 30 Agustus 2014, Pukul 21:12 WIB 
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Direktur Utama. Perusahaan yang memproduksi rokok Sigaret Kretek 

Tangan ini merupakan Mitra Produksi Sigaret dari PT. HM Sampoerna 

Tbk, 5). PT. Indokor Bangun Desa, berlokasi di Srandakan Bantul. GKR 

Mangkubumi tercatat sebagai pemilik dari perusahaan yang bergerak 

dibidang budidaya udang untuk ekspor ini, 6). PT. Mataram Mitra 

Manunggal (BPR Mataram). Perusahaan finansial perbankan ini 

dipimpin GKR Mangkubumi sebagai Komisaris Utama serta memiliki 6 

unit cabang di Yogyakarta,7). Jogja City Mall. Berlokasi di Jl Magelang 

KM 6 Sleman Yogyakarta. Hypermall yang didirikan tahun 2013 ini 

berada dalam satu kawasan dan pengelolaan dengan The Sahid Rich, 

hotel berbintang 4. Keduanya dipimpin oleh KGPH Hadiwinoto (adik 

kandung Sultan HB X) selaku Komisaris melalui PT. Garuda Mitra 

Sejati, 8). Ambarrukmo Plaza & Royal Hotel. Pusat perbelanjaan 

modern yang juga terintegrasi dengan hotel bintang 5 berstandar 

internasional pertama di Indonesia ini dimiliki oleh Sultan HB X serta 

berlokasi di Jl Laksda Adisucipto, salah satu jalur strategis yang 

memiliki aktifitas dan mobilitas ekonomi tinggi di kota Yogyakarta,9). 

PT Java Messa Sarana, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pengelolaan perparkiran baik di perkantoran, pusat perbelanjaan 

(mall), rumah sakit, hotel dan tempat wisata di Yogyakarta. KPH 

Wironegoro (suami GKR Mangkubumi) diketahui sebagai Komisaris, 

10). Jogja TV, stasiun televisi swasta pertama di Yogyakarta. KGPH 

Prabukusumo (adik lain ibu Sultan Hamengku Buwono X) diketahui 

menjabat sebagai Komisaris Utama melalui PT. Yogyakarta Tugu 

Televisi. Februari 2012, siarannya diterima di seluruh Indonesia dan 

luar negeri melalui antena parabola dengan 80 persen konten program 

yang bermuatan lokal23. 

 

Penguasaan Sumber Sosial dan Politik 

Kekuasaan Kraton dan keluarga kraton pada sumber sumbersosial 

politik tercermin pada keterlibatan keluarga Kraton di beberapa 

                                                      
23www.aktual.com/10 kerajaan_bisnis_kraton_Jogyakarta. Diunduh  10 Agustus 2016. 
Pk 21.10 

http://www.aktual.com/10
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organisi, asosiasi profesi, seni dan olah raga, pada yayasan, lembaga 

sosial sebagai berikut: GKR Mangkubumi24 atau bernama muda Gusti 

Raden Ajeng Nurmalita Sari, sebagai aktivis di bidang sosial pernah 

mendapatkan penghargaan “Wanita Tak Terpatahkan” (Sunsilk 

Unbreakable Woman) atas usahanya untuk memberdayakan 

perempuan di pedesaan DIY.Kiprah dibidang sosial tergambarkan pada 

berbagai jabatan dalam asosiasi dan organisasi sebagai berikut 

 2002-2012: Ketua Umum Karang Taruna Provinsi DIY 

 2003-2011: Ketua Umum BPD AKU Provinsi DIY (Asosiasi 

Kelompok  

 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) 

 2003-2008: Wakil Ketua International Association of Wild Silk 

Moth  

 berkantor di Jepang 

 2005-2009: Ketua Umum Koperasi Aku Sejahtera 

 2006–2010: Ketua Pembina Yayasan Royal Silk (Pengembangan 

Kawasan  

 dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Karangtengah) 

 2002–2006: Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat Sutera Alam DIY 

 2002-2006: Wakil Ketua ASEPHI DIY (Asosiasi Handicraft) 

 2006–2010: Ketua Asosiasi Masyarakat Persuteraan Alam Liar 

Indonesia 

 2006-2011: Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia 

DIY  

 2012-2015: Ketua DPD KNPI DIY 

 2012 - sekarang: Pusat Penyelamatan Satwa Jogya (PPSJ) 

 2015 - sekarang: Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY 

 2015 - sekarang: Ketua Kadin DIY 

 2012-2015  : DPD KNPI DIY 

 2012- sekarang : Kadin DIY 

                                                      
24 https://id.wikipedia.org/wiki/GKR_Mangkubumi, diunduh  Februari 2017 pukul 
05.00 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/GKR_Mangkubumi
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KPH Wironegoro, suami GKR Mangkubumi berkiprah sebagai 

Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) DIY, Ketua 

Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara, Ketua Yayasan Edukasi Anak 

Nusantara. Kiprah keluarga Sultan di bidang politik : Sultan Hamengku 

Buwono X sebagai ketua DPD I Golkar dan DPP Golkar. GBPH 

Hadiwinoto sebagai Ketua DPD II dan Anggota DPRD DIY. Eksistensi 

keluarga Kraton di bidang sosial politik, merupakan salah satu cara 

strategis melanggengkan kekuasaan di bidang sosial dan politik . 

GKR Hemas, Gusti Kanjeng Ratu Hemas adalah permaisuri 

Sultan Hamengkubuwana X memiliki nama lahir Tatiek Dradjad 

Supriastuti. Pernikahannya dikaruniai lima puteri, yaitu GKR 

Pembayun, GKR Candrakirana, GKR Maduretno, GRA Nurabra Juwita, 

dan GRA Nurastuti Wijareni. Kiprahnya dalam bidang sosial politik 

antara lain: sebagai Pimpinan Redaksi pada Majalah Kartini. Ia juga 

pernah menjadi anggota MPR pada masa jabatan 1997-1999 dari fraksi 

Utusan Golongan. Sebagai Ketua Yayasan Sayap Ibu,  dengan kegiatan 

Perlindungan Ibu dan Anak serta Pemberantasan Buta Aksara di DIY.  

Ketua GPSP (Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan). Pada tahun 

2004, GKR Hemas mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari DIY, 

tanpa partai politik, ia berhasil terpilih. Tahun 2009 GKR Hemas 

kembali terpilih sebagai Anggota DPR untuk masa jabatan 2009-2014 

dengan perolehan suara sebanyak 941.153 suara, angka ini merupakan 

80 persen dari jumlah suara masyarakat Yogyakarta. 

 

Pelestarian Kekuasaan Politik Tradisional 

Gerakan mendukung kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

melalui aksi asosiasi masyarakat yang menamakan diri Komite 

Independen Pengawal Referendum (KIPER) dimotori oleh Inung 

Nursani S.Sos. Ia adalah ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima Alun 

Alun Kidul (Alkid) KratonNgayogyakarta Hadiningrat. Inung dikenal 

memiliki hubungan dekat dengan GBPH Prabuningrat adik sultan 

Hamengku Buwono X dari lain ibu. Hubungan patroen client antara 

Gusti Prabu dan Inung melalui ikatan relasional yang pekat dengan 
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kepatuhan dan subsitutif. Inung merasa kehidupan mapan yang 

dicapainya sekarang25 antara lain karena saya dibesarkan di lingkungan 

kraton26 

Wawancara pada tanggal 5 Mei 2010, mengatakan: “Kami 

berjuang demi kraton, demi sultan karena kami telah diberi 

kemudahan hidup oleh kraton dengan menempati alun alun kraton 

untuk berjualan. Kami akan berjuang hingga tetes darah penghabisan”. 

Di Posko KIPER (Komite Independen Pengawal Referendum) 

di Alun Alun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat terlihat antusisme 

warga masyarakat mendukung aksi Gerakan Pengawal Referendum 

bukan hanya komunitas PKL, setiap hari masyarakat umum datang dan 

mendaftar sebagai relawan. 

Inung Nursani Ketua PKL Alkid Kraton di Posko KIPER 

(Komite Independen Pengawal referendum) sebagai pengurus Gerakan 

PKL Alun Alun Kraton, para pemuda pun secara bergantian 

“berkantor” di Posko PKL tersebut membantu berbagai kegiatan seperti 

pencetakan stiker, pengadaan dan pemasangan spanduk, baliho dan 

penjualan stiker kepada relawan pendukung penetapan sultan. 

                                                      
25 Inung Nursani adalah pemilik Komidi Putar dan Arena Bermain Ria Jaya, merupakan 
pengisi Arena Bermain dan Hiburan tetap setiap tahun pada acara Sekatenan di Alkid 
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia memiliki asset ekonomi yang cukup, 
kepemimpinannya terlihat dari kepatuhan para anggota PKL yang berjumlah lebih dari 
seribu orang sebagai modal Inung menggerakkan anggotanya berpihak pada kraton 
sebagai bukti kesetian pada Kraton dalam proses pengawalan UUK DIY hingga 
ditetapkannya  UUK no 13/2012. Hingga saat tulisan ini diselesaikan, Inung masih setia 
dengan Kraton, namun bukan kepada pihak Sultan Hamengku Buwono X, ia berpihak 
pada kelompok kontra Sabda Raja dan Sultan Perempuan .Saat ini kedudukan Inung) 
sebagai Korlap(Koordinator lapangan) PMI(Pejuang Mataram Islam Kota Yogyakarta. 
“Saya masih loyal pada gusti Prabu, dan mengikuti dawuh beliau supaya saya ikut 
membantu PMI dan bergerak di Kota Jogya. Gusti Prabu baik pada kami PKL , beliau 
melindungi kami PKL yang mencari rejeki di tanah milik kraton di Alkid”,wawancara 
di mobil Inung dalam perjalanan menuju Masjid Kagungan Dalem Kulon Progo untuk 
mengikuti Saresehan Safari Jumatan, 28 April 2017 pulul 10.20 WIB 
26 Inung merupakan putra seorang kiai yang tinggal di daerah Kauman letaknya tidak 
jauh dari kompleks Kraton. Ayahnya loyal pada Kraton merupakan pemuka agama 
Islam(Kiai) yang keluar masuk Istana(kraton) terkait urusan urusan keagamaan.  
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Gambar 6.4 Inung Nursani, Ketua Komite Independen Pejuang Referendum 

Setiap hari posko ini ramai dikunjungi para pendukung dan 

relawan.  Mereka mendaftarkan diri dengan menulis nama, alamat dan 

nomer telepon/handphone di “Buku Pendukung Penetapan Sultan” 

yang telah disediakan oleh pengurus Gerakan PKL Alkid. Sumber dana 

Gerakan PKL Alun Alun Kratonberasal dari para simpatisan, relawan 

dan pendukung sultan. Pemasok dana yang cukup besar dikatakan 

Inung berasal dari mantan PKL Alun Alun Kraton yang sekarang sudah 

menjadi pengusaha kaya dan tinggal di Jakarta. Peran pihak kraton bagi 

Gerakan PKL Alun Alun Kraton, Inung menyebutkan pihak kraton 

bukan merupakan sumber dana gerakan kami, kraton  menjadi pihak 

pemberi saran bagi gerakan kami. Kami berkonsultasi dengan pihak 

kraton pada perencanaan aksi kami seperti aksitopo bisu keliling 

kraton. Kraton memfasilitasi aksi kami seperti Bangunan milik kraton 

di Alkid menjadi Posko KIPER, meminjamkan gajah dan kuda pada 

aksi kontestasi Gerakan Penetapan Sultan.Aksi gerakan pemasangan 

seribu bendera, juga dilakukan sebagai kampanye meminta dukungan 

masyarakat agar mendukung penetapan sultan, termasuk pengibaran 

bendera dan baliho diseputar Alkid, Inung mendapatkan kemudahan. 
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Perjuangan Rakyat Mataram/ Masyarakat DIY dan Pamong 

Praja se-DIY selama kurun waktu 9 tahun (2003-2012) 

memperjuangkan hingga mendapatkan Undang Undang Keistimewaan 

DIY No 13 tahun 2012 merupakan bukti nyata masih eksisnya Politik 

Tradisionil Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada kehidupan sosial 

politik pada pemerintahan modern di Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

Rangkuman 

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. Kekuasaan Kraton meliputi berbagai sumber 

kekuasaan. Kekuasaan secara Budaya, Kraton sebagai inti budaya Tari, 

Karawitan dan Saka Guru budaya Abdi Dalem.Saat inijumlah abdi 

dalem sebanyak 2.326 abdi dalem. Terdiri atas 1.846 Abdi Dalem 

Punakawan dan 480 abdi Dalem Keprajan. 

Kekuasaan atas tanah, data keberadaan (lokasi) dan luasan SG 

dan PAG berdasarkan dokumen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Pemda DIY tahun 2015, di seluruh DIY seluas lebih kurang 59.331.371 

M2. Tanah tersebut tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di seluruh 

DIY. Beberapa tempat berstatus tanah Keprabon meliputi tanah tanah 

Kompleks Makam: makam Imogiri, Makam Sultan Agung di 

Yogyakarta, Makam Kutogede serta Hastarenggo di Kotagede, Makam 

Kiai Giring, makam Giriloyo, makam Wot Galeh, makam Pekuncen, 

makam Banyu Sumurup, makam Gunung Buthak dan makam Widoro 

Manis. Pasangrahan Pasanggrahan dan Kesemua Masjid Kagungan 

Ndalem sebanyak 54 masjid yang berlokasi di wilayah DIY luasannya 

belum terdata. 

Kekuasaan Kraton pada sumber sumber Ekonomi setidaknya 

pada 10 jaring investasi bisnis berskala besar milik Kraton. Pun 

Kekuasaan Kraton dan keluarga kraton pada sumber sumber sosial 
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politik tercermin pada keterlibatan keluarga Kraton di beberapa 

organisi, asosiasi profesi, seni dan olah raga, pada yayasan, lembaga 

social menandai Kraton Ngayogyakarta menjaga eksistensinya pada 

berbagai sumber kekuasaan. 

Dari uraian diatas terlihat bahwa proses pelestarian kekuasaan 

kraton melalui banyak hal diantaranya pelestarian budaya tari. Tari 

tradisional sebagai produk budaya kraton hingga sekarang masih tampil 

dengan nilai-nilai, etika, sikap, dan pandangan hidup kaum aristokrat 

Jawa. Era globalisasi tidak menyurutkan Kekuasaan Kraton di ranah 

budaya terjaga melalui pranata industri tari dalam kolaborasinya 

dengan pariwisata melalui Dinas Pariwisata.   

Seni karawitan sebagai budaya khas entitas kraton, ia juga 

mentahbiskan diri sebagai pusat cikal bakal seni karawitan gagrag 

Ngayogyakartan. Program Pentas karawitan di Bangsal Kencono bagi 

masyarakat umum termasuk turis dari mancanegara merupakan satu 

diantara berbagai upaya kraton melestarikan kekuasaannya di ranah 

seni karawitan gagrag Ngayogyakartan yang sumber aslinya berasal 

dari seni karawitan gagrag Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang 

hidup dan terus diwariskan dan dilestarikan sejak raja Mataram 

pertama Sultan Hamengku Buwono I. Pihak kraton mengintegrasikan 

bagaimana sistem ini mengelola hubungan agar tujuan utama dapat 

tercapai. Motivasi, saling melengkapi memelihara eksistensi kedua 

belah pihak: pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan paguyuban 

seni karawitan daerah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan teori 

strukturasi Gidden, dimana para abdi dalem yang bertugas sebagai 

penjaga budaya kraton melaksanakan pelestarian gagrag seni karawitan 

kraton yang didiseminasikan pada kelompok kelompok seni karawitan 

di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Falsafah golong gilig menyatunya raja (sultan) dan kawulo alit 
(masyarakat) dilaksanakan secara konsisten pihak Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat (tepas pariwisata) menunjukkan pihak 

kraton beradaptasi dalam upaya melestarikan seni karawitan gagrag 

Ngayogyakartan. Kraton sebagai pusat budaya menjaga eksistensinya 
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agar  tetap dapat terus berlangsung hidup, ia menyesuaikan dengan 

perkembangan jaman. Pentas seni karawitan tidak hanya semata 

sebagai upaya pelestari pakem seni karawitan kraton, namun ia 

memiliki nilai jual bagi lestarinya pariwisata Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Upaya sadar melestarikan kekuasaan atas budaya (seni 

karawitan) dan kepariwisataan kraton merupakan bukti pelestarian 

atas politik budaya dan politik ekonomi kraton. 

Tidak hanya melalui bidang seni dalam proses pelestarian 

kekuasaan kraton terdapat pula sebuah sekolah rintisan Sri Sultan 

Hamengku Buwono I, sekolah tersebut bernama sekolah abdi dalem. 

Tujuan dari didirikannya sekolah ini agar abdi dalem mampu membaca 

dan menulis huruf Jawa dan Latin, Bahasa Jawa dan Melayu, Ilmu 

Bumi seluruh Hindia Belanda (Indonesia), Menggambar, Ilmu Hayat 

(Bag Manusia dan Hewan), Nembang (Menyanyi). Berhitung, ilmu 

ukur dan Sejarah, dasar filosofi ajaran moral, etika dan budaya Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat.  

Perwujudan pelestarian budaya pada pendidikan formal di DIY. 

Pemerintah Daerah Provinsi DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2011 memuat pengertian tentang pendidikan karakter 

berbasis budaya, dengan menginternalisasikan falsafah adiluhung 

kraton pada materi ajar intra kurikuler dan ekstrakurikuler. 

Pada tataran aparat PNS se-DIY ajaran  bersifat filosofis sebagai 

dasar pembentukan rasa kebangsaan dalam membangun negara yang 

kuat digariskan dalam ajaran filosofi berikut; Hamemayu Hayuning 
Bawono memelihara keselamatan dunia dari kerusakan oleh manusia 

sebagai Kalifatullah pengemban amanat Allah yang wajib menjaga 

keseimbangan hubungan antar manusia dan manusia dengan Allah 

SWT. Ajaran filosofis lainnya adalah falsafah dasar dalam membentuk 

watak prajurit,  watak ksatriya atau “Wataking Satriya Ngayogyakarta” 

yang dilandasi dengan credo (sesanti) Sawiji, Greget, Sengguh, Ora 

Mingkuh.  

Adopsi Falsafah Hamemayu Hayuning Bawanamilik Kraton 

Ngayogyakarta menjadi filosofi pembangunan DIY menjadi Budaya 
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Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Rahayuning 
Bawono Kapurbo Waskithaning Manungso (Selaras-Menjaga 

Kelestarian dan Keselarasan Hubungan dengan Tuhan, Alam, dan 

Manusia), Dharmaning Satrio Mahanani Rahayuning Nagoro (Ahli 

Profesional, Pelayanan Prima, Teladan-Keteladanan), Rahayuning 
Manungso Dumadi Karono Manungsane (Akal Budi Luhur, Jati 

Diri/Pribadi yang Berbudi Luhur). 

 


