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Abstak 

Dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana abdi dalem punokawan 

Keraton Yogyakarta memaknai hidup mereka. Adapun metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif, dengan pengambilan data dengan wawancara dan 

observasi. Penelitian ini melibatkan tiga orang abdi dalem punokawan yang terdiri 

dari satu orang dengan pangkat Bupati, dan dua orang lagi berpangkat Jajar. Hasil 

penelitian menujukan bahwa ketiga partisipan meyakini bahwa dengan 

mengabdikan hidup mereka untuk Keraton dan budaya Jawa, maka hidup mereka 

akan diberkati sehingga mereka memperoleh ketenangan dan ketentraman dengan 

demikian mereka menemukan nakna hidupnya. Dengan menemukan makna 

hidup, mereka termotivasi untuk menemukan arti dan tujuan hidupnya, sehingga 

mampu mengembangkan potensi diri, sanggup menerima diri apa adanya, serta 

dapat membangun relasi yang baik dengan orang lain. 

 Kata kunci : makna hidup, abdi dalem. 

  



 

ii 
 

Abstrak 

The purpose of this study is to explain how abdi dalem punokawan Keraton 

Yogyakarta make a meaning of their life. Researcher interview and observe three abdi 

dalem with different title, one is a Bupati and two are Jajar. Qualitative analysis shows 

that the three participants belief that by devoting their lifes for Keraton dan Javanese 

culture they will be blessed and find peace and serenity. Those qualities will bring 

happiness and lead them to the main purpose of human’s life which is finding meaning 

of their lifes. By finding the meaning of their lifes they are motivated to find the purpose 

of their life which enable them to develop self-potential, accepting who they are, and 

nurturing good relationship with others. 

Keyword : meaning of life, abdi da 
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Pendahuluan 

Di era globalisasi ini para abdi dalem masih mengabdi dengan tulus iklas pada 

Keraton yang adalah simbol dari budaya Jawa itu sendiri. Hingga kini  Keraton masih 

memiliki banyak abdi dalem dengan beragam strata kedudukannya  berikut pangkat dan 

gelarnya. 

Menurut Sutrisno (2008), spirit doktrin keagungbintaraan masih dihayati betul 

oleh sebagian besar para abdi dalem tersebut. Pola hubungan kawulo-gusti, rakyat-raja, 

semangat pengabdian serta kesetiaan kawulo terhadap gusti tetap dihayati dan dijalani. 

Sikap dan keyakinan para abdi dalem tersebut seakan tidak tergoyahkan oleh 

perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar. Mereka tetap menjalankan tugas-tugas 

di Keraton dengan penuh pengabdian meskipun,  dengan gaji yang bisa dibilang sangat 

sedikit, meskipun proses menjadi abdi dalam sangat lah susah dan berbelit-belit, hal ini 

tidak mempengaruhi kesetiaan dan loyalitas terhadap Keraton, bahkan ada diantara 

mereka yang tetap setia mengabdi sampai usia lanjut. 

Para abdi dalem tetap setia bekerja karena mereka mengharapkan berkah dari 

Sultan. Berkah merupakan sesuatu yang sifatnya non material, yaitu berupa kedamaian 

dan ketentraman hidup. Berkah selalu dicari dalam hidup orang Jawa, karena hal ini 

berarti ada pengaruh syafaat yang akan menuntun manusia untuk hidup tenang, 

kecukupan, dan selamat. Para abdi dalem yang setia bekerja kepada Keraton dengan 

upah di bawah standar rata-rata (UMR, Upah Minimum Regional). Mereka tidak 

memikirkan berapa jumlah uang yang didapat, namun lebih karena keyakinan 

kemampuan raja yang akan melindungi mereka sehingga mereka dapat hidup layak dan 

tentram (Kristina, 2000). 
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Kebanyakan dari abdi dalem yang melakukan pengabdikan selama belasan 

bahkan hingga puluhan tahun, meskipun Keraton saat ini sudah tidak berkemampuan 

memberikan gaji, namun semangat besar dan animo abdi dalem untuk mengabdi hanya 

didasari oleh semangat pengabdian, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk ngurip-

nguripi Keraton. Tradisi mengabdi merupakan refleksi dari budaya Jawa yang 

menempatkan Keraton sebagai sentral dari kehidupan. Abdi dalem melakukan 

pengabdian karena membutuhkan berkah, ketentraman dan ketenangan dari pusat 

kehidupan itu. Dengan orientasi ini upah yang minim tidak diperhitungkan. Selain itu 

mengabdi dipengaruhi juga akan “tiga ciri utama” abdi dalem atau pegawai Keraton 

yang harus dimiliki yakni berupa kesetiaan (setya), kerendahan hati (sadu) dan 

kesungguhan (tuhu) (Fadzar, Taufik, Murdiningsih,  2007). 

Berdasarkan pranata kalenggahan Nomor: 01/KHPP/XII/2004 status abdi dalem 

dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu abdi dalem keprajan dan abdi dalem 

punokawan. Abdi dalem keprajan pada prinsipnya tidak mendapatkan gaji dari keraton 

tetapi mendapatkannya dari pemerintah RI. Dengan demikian abdi dalem keprajan pada 

prinsipnya adalah abdi dalem caos (dateng ke keraton sebagai pengakuan sebagai abdi 

dalem) dan tidak punya beban tugas dari keraton. Hal ini berbeda dengan abdi dalem 

punokawan, karena abdi dalem punokawan mendapat gaji dari pihak keraton melalui 

pihak tepas Danartopuro. Golongan abdi dalem punokawan secara kelembagaan abdi 

dalem ini diakui oleh pihak keraton sebagai perangkat pemerintahan keraton dan 

sebagai konsekuensinya mereka mendapat tugas atau pekerjaan tertentu. (Sudaryanto, 

2005)  
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Dalam pandangan Viktor Frankl (Bastaman, 2007) Makna hidup adalah hal-hal 

yang dianggap penting dan berharga serta memberikan nilai khusus pada seseorang 

sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. 

 Para abdi dalem yang masih kental filsafat hidup kejawennya tidak mau larut 

dalam kehidupan keduniawian yang hanya memikirkan materi semata. Bagi mereka ada 

kehidupan yang lebih penting yaitu memperkaya rohani atau kehidupan batin. Dalam 

mewujutkan kehidupan batin tersebut ketentraman dan ketenangan jiwa menjadi utama. 

Pengabdian mereka atas Keraton umumnya dilandasi perlunya ketentraman dan 

ketenangan dalam hidup. (Sudaryanto, 2005) 

Menurut Sudaryanto (2005), ketentraman dan ketenangan dalam hidup jika 

terpenuhi maka akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan 

pada akhirnya akan menimbulkan perasaan yang bahagia, bisa di katakan bahwa abdi 

dalem adalah anak manusia yang sedang mencari makna hidup mereka. Makna hidup 

terdapat dalam kehidupan itu sendiri, dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan baik 

itu dalam keadaan menyenangkan dan tak menyenangkan. Sesuai dengan filsafat Jawa 

yang berbunyi urip mung mampir ngombe (hidup manusia itu ibarat numpang minum 

air) sikap dan pandangan seperti ini mengakibatkan abdi dalem menjadi narima ing 

pandunm (menerima takdir secara ikhlas). Hal ini juga selaras dengan filsafat Jawa yang 

menyatakan bahwa bondho iku mung titipan, anak titipan lan nyawa gadhuhan (harta 

itu titipan, anak itu titipan dan nyawa itu pinjaman). Dengan begitu, abdi dalem 

memahami bahwa seseorang akan kaya atau miskin itu sudah suratan takdir masing-

masing individu. Keadaan hidup yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lain 

merupakan sunatuloh (Hukum Allah). 
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Secara lengkap dan tersistematik, dalam penelitian ini akan dipaparkan 

bagaimana abdi dalem punokawan Keraton Yogyakarta memaknai hidup mereka.  

 

Kajian Teori 

Berikut akan dipaparkan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu 

Makna Hidup. 

Menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007),  makna hidup adalah hal-hal yang 

dianggap penting dan berharga serta memberikan nilai khusus pada seseorang sehingga 

layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Keinginan untuk hidup bermakna memang 

benar-benar motivasi utama pada manusia. Hasrat ini yang mendorong setiap orang 

melakukan berbagai kegiatan, seperti kegiatan bekerja dan berkarya agar hidup 

dirasakan berarti dan berharga. Hasrat hidup yang bermakna ini bukan merupakan 

sesuatu yang khayali dan diada-adakan, melainkan merupakan fenomena kejiwaan yang 

nyata dan dirasakan pentingnya dalam kehidupan seseorang. 

Makna hidup satu orang berbeda dengan yang lainya, dari hari ke hari dari jam 

ke jam. Masalahnya, karena yang dimaksud makna hidup dalam arti umum melainkan 

makna hidup dalam arti kuhsus dari hidup seseorang pada suatu waktu. Seseorang tidak 

akan mencari makna abstrak dari hidupnya. Setiap orang memiliki medan atau misi 

sendiri dalam hidup untuk melaksanakan tugas konkret yang menuntunya untuk diisi, 

karena dia tidak bisa dipindahkan, dan hidupnya tidak bisa diulang. Jadi, tugas 

seseorang seunik kesempatanya dalam melaksanakannya.  (Frankl, 2003) 

Menurut Viktor Frankl (Bastaman, 2007),  bila makna hidup terpenuhi maka 

akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan pada akhirnya 

akan menimbulkan perasaan yang bahagia. Makna hidup terdapat dalam kehidupan itu 
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sendiri, dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan baik itu dalam keadaan 

menyenangkan dan takmenyenangkan, selama kita mampu melihat hikmah-hikmahnya. 

Frankl (Bastaman, 2007) Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa makna hidup merupakan tahap seseorang termotifasi untuk menemukan arti dan 

tujuan hidupnya, sehingga mampu mengembangkan potensi diri, sanggup menerima diri 

apa adanya, serta dapat membangun relasi yang baik dengan orang lain. Makna hidup 

dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, 

bahkan di dalam penderitaan selama rentang kehidupan manusia.  

Frankl (dalam Schultz, 1991) menyatakan hakikat dari eksistensi manusia terdiri 

dari tiga faktor, yaitu : 

a. Kerohanian (spirituality) 

Konsep spirituality dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama, 

tetapi lebih merupakan sumber dari kualitas-kualitas luhur manusia. 

Meskipun spirituality dapat dipengaruhi oleh dunia material, namun 

spirituality tidak dihasilkan oleh dunia material itu.  

b. Kebebasan (freedom) 

Kebebasan adalah dimensi kemanusiaan yang utama. Namun kebebasan yang 

dimaksut oleh Frankl bukanlah “kebebasan dari sesuatu” melainkan 

“kebebasan untuk sesuatu” tepatnya adalah kebebasan untuk mengambil 

sikap terhadap suatu situasi. Manusia tidak dikendalikan oleh faktor-faktor 

non-spiritual atau oleh insting, warisan manusia yang khusus, atau kondisi-

kondisi dari lingkungan. Manusia memiliki dan harus mengunakan 

kebebasannya untuk memilih bagaimana harus bertingkah laku jika mereka 

menjadi sehat secara psikologis. Mereka yang tidak memiliki kebebasan ini 
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mungkin berprasangka karena kepercayaan akan determinisme atau mereka 

yang sangat neorosis. Orang neorosis menghambat pemenuhan potensi-

potensi mereka sendiri, dengan demikian mengganggu perkembangan 

manusia yang penuh. 

c. Tanggung jawab (responsibility) 

Tidak cukup untuk merasa bebas untuk memilih saja tetapi juga harus 

menerima tanggung jawap terhadap pilihan. Logoterapi mengingatkan 

manusia dengan cara ini; “Hiduplah seolah-olah anda hidup untuk kedua 

kalinya, dan bertindak salah untuk pertama kalinya kira-kira demikian anda 

bertindak sekarang”. Frankl percaya bahwa jika manusia berhadapan dengan 

situasi ini, maka akan tetap menyadari tanggungjawab berat yang dimiliki 

setiap untuk setiap jam dan setiap hari.  

Frankl (Bastaman, 2007) menyatakan bahwa hidup yang bermakna diperoleh 

dengan jalan merealisasikan empat nilai, yaitu : 

a. Creative values (nilai-nilai kreatif) kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung 

jawab. Melalui karya dan pekerjaan kita dapat menemukan apa arti hidup dan 

menghayati  kehidup secara bermakna. 

Dengan kata lain nilai ini dipenuhi dengan menghasilkan sesuatu. Dalam hal 

ini produksi berarti mencakup berbagai macam fungsi, mulai dari kreasi 

seorang anak sampai dengan pekerjaan sehari-hari yang paling biasa 

sekalipun seperti mengumpulkan sampah.  

Namun tidak semua orang mewujudkan nilai kreatif dengan cara yang sama. 

Setiap orang dapat menemukan sumber pemenuhan nilai kreatif yang 
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berbeda-beda. Situasi yang ekstrim dimana nilai kreatif tidak dapat 

diwujudkan sangat sering terjadi ( Iriana, 2005 ). 

b. Experiential values (nilai-nilai penghayatan) yaitu keyakinan dan 

penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan, dan 

keagamaan, serta cinta kasih. Menghayati dan meyakini suatu nilai dapat 

menjadikan seseorang berarti hidupnya.  

Dengan mengalami hal-hal kreatif yang dilakukan orang lain, dan semua 

aktivitas yang merepresentasikan pengalaman manusia yang memberikan 

kegembiraan atau perasaan bermakna akan hidup (Iriana, 2005). 

c. Attitudinal values (nilai-nilai bersikap) yaitu menerima dengan penuh 

ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak 

bisa dielakan lagi. Sikap menerima dan penuh iklas dan tabah hal-hal yang 

tragis dan tak mungkin dielakkan lagi dapat mengubah pandangan hidup yang 

semula diwarnai penderitaan semata-mata menjadi pandangan yang mampu 

melihat makna dan hikmah dari penderitaan. 

Nilai-nilai ini melibatkan kebebasan yang dimiliki sebagai manusia untuk 

memilih bagaimana menghadapi nasib yang tidak bisa diubah. Ketika 

manusia dihadapkan pada situasi yang tidak ada harapan lagi, tetap dapat 

membuat hidup manusia menjadi  bermakna dengan sikap menghadapi situasi 

yang dibebankan pada manusia. Bahkan dalam situasi yang sangat buruk 

sekalipun manusia bisa memilih untuk marah, menolak, atau menjadi depresi 

dan putus asa. Atau memilih menghadapinya dengan penuh keberanian dan 

keteguhan hati. 
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Ketika menghadapi keadaan yang tidak  diharapkan untuk terjadi dan 

memberi manusia sedikit kesempatan untuk memenuhi creative atau 

experiential values, maka attitudinal values menawarkan harapan akan makna 

dan tujuan hidup. Makna itu akan selalu ada dan kita selalu mempunyai 

pilihan apakah kita akan memilih sikap positif atau negatif (Irina, 2005). 

Selain tiga makna yang dikemukakan Viktor Frankl, ada nilai lain 

yang ditambahkan oleh Bastaman, (2005) yaitu hope vallues atau nilai 

pengharapan. Pengharapan  adalah keyakinan akan terjadi perubahan yang 

lebih baik dimasa mendatang. Kondisi kejiwaan seseorang yang masih 

memiliki harapan jauh berbeda dari orang-orang yang tidak memilikinya. 

Orang yang memiliki harapan sikapnya optimis dan memiliki semangat 

menyongsong masa depan, tujuan hidupnya pun lebih jelas dan tingkah 

lakunya terarah ke masa depan serta tabah menghadapi keadaan yang saat ini 

yang mungkin penuh penderitaan. Orang yang berpengharapan akan 

menemukan makna dalam hidupnya, sekalipun dia dalam penderitaan. 

Demikian sebaliknya mereka yang hilang harapan cenderung menjadi putus 

asa dan “terperangkap” dalam penderitaan saat ini dan seakan-akan tertutup 

pikiranya terhadap berbagai kemungkinan solusi. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif karena dianggap mampu untuk memahami fenomena yang ada dalam 

penelitian ini secara mendalam. Pengumpulan data menggunakan wawancara tak 

terstruktur dan observasi. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah 
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pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data dan kesimpulan. 

Pengujian keabsahan data digunakan untuk memastikan kebenaran dari data yang telah 

diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik trianggulasi data dengan 

menggunakan informan.yang merupakan orang-orang terdekat para partisipan 

(Moleong, 2010). 

Partisipan 

Penelitian ini melibatkan tiga partisipan, yang terdiri dari tiga laki-laki. Ketiga 

partisipan dalam penelitian ini memiliki kriteria berusia dewasa, keturunan Jawa, masih 

menjalani ritual kejawen dan bekerja sebagai abdi dalem di Keraton  Yogyakarta. 

Adapun gambaran umum partisipan yang telah diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Demografi Partisipan 

Nama  P1 P2 P3 

Tanggal lahir 3 Agustus 1965 3 Agustus 1940 5 Februari 1966 

Umur 49 tahun 60 tahun 48 tahun  

Jenis kelamin  Laki-laki Laki-laki  Laki-laki 

pendidikan terakhir SMA SMA SMA 

Pekerjaan  Wirasuwasta Petani Wirasuwasta 

Agama  Islam  Islam  Islam  

Jumlah agota 

keluarga  

4 orang, 1 istri, 2 

putra, 1 putri 

5 orang, 1 istri, 2 putra, 2 

putri 

3 orang, 1 istri, 2 

Putra 

Lama bekerja 

sebagai abdi dalem 

10 tahun  30 tahun  8 tahun 

Pangkat  Jajar  Bupati  Jajar  

 

Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, 

studi pustaka. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. (Moleong, 2007. 

Hal 186). Tujuan mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain; 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, 
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memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada 

masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 

memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota. (Lincoln dan Guba dalam Moleong. 2007. Hal 186). 

 

Hasil Penelitian 

Saat tiba tugas berjaga di Keraton P1 dan P3 bertugas untuk mengawasi para 

wisatawan yang datang ke Keraton. Kedua partisipan  yaitu P1 dan P3 tidak bosan 

walau pekerjaannya hanya seperti itu. Bagi mereka bekerja di keraton mau besar 

ataupun kecil tugasnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena itu sudah 

menjadi tangung jawab mereka sebagai seorang abdi dalem. Berbeda dengan P1 dan P3, 

P2 bertugas sebagai seorang pemandu wisata yang menjelaskan dan menceritakan 

sejarah dan mengantar para wisatawan berkeliling Keraton. Sebelum menjadi pemandu 

wisata di Keraton P2 pernah menjadi pembuat teh, sampai dia dipindahkan ke bagian 

pariwisata dan menjadi pemandu sampai sekarang. P2 merasa beruntung bisa menjadi 

seorang pemandu wisata di Keraton karna selain bisa setiap hari datang ke Keraton, dia 

juga memperoleh penghasilan tambahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

 Masing-masing abdi dalem mempunyai jadwal kerja yang berbeda beda tapi 

pada umumnya para abdi dalem diwajibkan datang ke Keraton perbulan minimal 3 kali, 

dan setiap mereka bertugas di Keraton mereka diwajibkan untuk menginap di Keraton 

dan pulang pada esoknya. Berbeda dengan P1 dan P3, P2 datang ke Keraton hampir 

setiap hari karena dia bertugas sebagai seorang pemandu wisata. 
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 Ketiga partisipan merasa beruntung bisa bekerja di Keraton karna bisa 

mengabdikan diri pada Keraton dan budaya Jawa merupakan kehormatan bagi mereka, 

karena tidak sembarang orang bisa diterima menjadi abdi dalem. Ketiga partisipan juga 

bangga dengan profesi mereka sebagai seorang abdi dalem karena pekerjaan ini 

merupakan pekerjaan yang mulia, mereka bisa ikut berpartisipasi dalam melestarikan 

nilai-nilai luhur Keraton pada khususnya dan budaya Jawa pada umumnya. “Ini 

pekerjaan yang mulia, soalnya kalau gak ada yang melestarikan budaya nanti budaya 

Indonesia terutama Kasultanan Ngayogyokarto ini punah”. 

Ketiga partisipan mempunyai beberapa alasan yang mendasari kenapa mereka 

bergabung menjadi abdi dalem. Alasan yang pertama adalah ketiga partisipan yakin 

bahwa dengan bekerja sebagai seorang abdi dalem maka hidup mereka akan berubah 

menjadi lebih baik, yaitu dimana mereka akan memperoleh ketenangan dan ketentraman 

dalam menjalani hidup, keluarga mereka akan dipelihara keharmonisannya, serta 

mereka akan mendapatkan berkah dari Keraton sehingga dalam mencari rejeki akan 

dipermudah. Alasan kedua adalah keinginan mereka untuk turut serta dalam 

melestarikan nilai-nilai luhur budaya Jawa agar tidak punah. Mereka percaya dengan 

menjadi seorang abdi dalem mereka dapat ikut berpartisipasi dalam melestarikan nilai-

nilai luhur Keraton. Selain kedua alasan tersebut P2 menjadi abdi dalem di Keraton, dia 

mendapatkan mimpi dia bekerja di sebuah bangunan yang megah dan luas. Dia 

meyakini bahwa mimpi tersebut adalah pertanda bahwa dia akan bekerja di Keraton. P2 

juga seorang keturunan abdi dalem, kakek P2 adalah seorang abdi dalem yang bertugas 

untuk membersihkah Keraton. P2 merasa sayang jika tidak ada yang meneruskan 

pekerjaan ini.  
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Sebelum menjadi abdi dalem, P1 dan P3 adalah orang yang mudah marah dalam 

menanggapi suatu masalah. Setelah menjadi abdi dalem mereka banyak belajar dari 

nilai-nilai luhur yang dianut Keraton yaitu hidup rukun,  gotong royong, dan saling 

menghormati antar sesama sehingga mereka bisah  berubah. Perubahan yang mereka 

rasakan adalah dalam hal mengendalikan diri sendiri. Jika dulu mereka sering tidak bisa 

mengontrol maka setelah menjadi abdi dalem mereka dapat mengendalikan dirinya. 

Selain itu kehidupan rumah tangga menjadi tentram. P1 merasa setelah dia menjadi abdi 

dalem hubungannya dengan keluarga menjadi harmonis. Berbeda dengan P2 yang 

memang sejak dulu orangnya tidak suka berkonflik dengan orang lai. Hal itu dapat 

dilihat saat P2 masih bekerja sebagai pegawai bank saat itu P2 dihadang oleh preman 

dan dihajar tapi P2 tidak mau melawan padahal postur tubuh P2 lebih besar dari preman 

tersebut. 

 Setelah menjadi abdi dalem P2 menjadi pribadi yang lebih tenang dan enggan 

terlibat dalam konflik hal itu dapat terlihat dari pengalaman P2 saat itu dia sedang 

berjalan di pingir jalan, tiba-tiba ada motor yang menabraknya dari belakang. P2 tidak 

memperpanjang masalah tersebut dan tidak menuntut ganti rugi pada pengendara motor 

yang menabraknya. Melalui Keraton, ketiga partisipan banyak mendalami falsafah 

kehidupan yang hal itu sangat berguna dalam menapaki kehidupan sehingga dapat 

terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada yang unik dari dari ketiga 

partisipan yaitu setiap kali gajian dari Keraton P1 tidak pernah membelanjakannya dia 

selalu menyimpan gaji yang dia terima dari Keraton. Dia percaya bahwa uang dari 

Keraton adalah uang berkah jadi tidak seharusnya dibelanjakan. 

 berbeda dengan P2 yang memilih untuk tetap membelanjakan uang yang dia 

terima dari Keraton. Dia berpendapat uang gaji harus dibelanjakan untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup. Terkadang tetangga, dan kenalan mereka menukar kan uang mereka 

dengan uang gaji dari keraton. Mereka percaya bahwa uang itu dapat memberi 

kelancaran dalam menjalankan usaha. 

 Ketiga partisipan juga merasa selama di Keraton mereka merasakan 

ketentraman dan terayomi, hal itu terlihat dari P1 dan P3 selalu senang jika saatnya 

mereka mendapt giliran untuk bertugas di sana. Bagi mereka Keraton tidak hanya 

sebagai tempat bekerja, tetapi juga tempat untuk merenung dan berpikir, serta tempat 

untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran ketika banyak masalah sedang menerpa 

mereka. P2 selalu merasa tidak bersemangat jika sehari saja tidak ke Keraton terutama 

saat tidak mendengar suara gamelan yang sering dimainkan di Keraton. Ketiga 

partisipan beragama islam namun mereka merasa tidak berkeberatan dalam 

menjalankan ritual-ritual kejawen seperti yang dilakukan oleh P2 yang sering mendapat 

tugas untuk ikut dalam upacara labuhan (memberi ucapan syukur kepada Tuhan) 

dengan cara memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap sakral oleh Keraton 

yaitu Pantai Selatan, Gunung Merapi, dan Tawangmangu. .“kalau upacara-upacara 

seperti nyuci pusaka itu kan saya aktif . suro kan nyuci pusaka, kemaren sugengan mau 

labuhan saya nganu ditugaskan di parang trites, parang kusumo”. Bahkan P2 juga 

pernah mendampingi Sultan dalam upacara penyucian pusaka keraton yaitu Ki Ageng 

Pleret (pusaka berbentuk tombak) yang dilakukan setahun sekali. Sebelum melakukan 

ritual penyucian pusaka P2 dilarang melakukan hubungan suami istri. P1 berpendapat 

bahwa ritual-ritual yang dilakukan adalah salah satu upaya untuk tetap melestarikan 

budaya Jawa jadi tidak masalah untuk dilakukan karena bagi dia budaya dan agama itu 

beda dan tidak perlu dipertentangkan.  
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Ketiga abdi dalem sangat teguh memegang aturan saat berada di Keraton seperti 

aturan berbusana. Para abdi dalem saat caos (datang bertugas) diwajibkan mengenakan 

busana Surjan Pranaan untuk bagian atasnya dan kain batik untuk bagian bawah. Untuk 

kain batik yang dikenakan abdi dalem tidak diperbolehkan mengunakan kain motif 

Parang karena motif itu hanya boleh digunakan oleh Sultan dan keluarga Sultan. Untuk 

bagian kepala mereka diwajibkan mengunakan blangkon mataraman gaya Yogyakarta 

dan selama bertugas di Keraton mereka tidak boleh mengenakan alas kaki.  

Cara berjalan, cara duduk juga diatur Saat berada di Keraton. Ketiga Partisipan 

dalem menjalankan semua aturan itu dengan patuh dan tidak mengeluh. Seperti yang 

dilakukan oleh P2,  saat P2 sudah resmi menjadi seorang abdi dalem dan bertugas di 

Keraton sebagai pemandu wisata P2 lebih sering mengunakan seragam Pantalon 

(Kemeja dan celana kain, bersepatu pantofel). Dia hanya mengenakan seragam abdi 

dalem  saat caos bekti (datang bertugas) sebagai abdi dalem. Suatu hari hal itu diketahui 

oleh almarhum Panembahan Purboyo yang merupakan penghageng tepas pariwisata 

dimana P2 bernaung.  P2 dipangil ketepas dan ditegur oleh Panembahan Purboyo untuk 

mengenakan surjan pranaan saat bertugas di Keraton karna dia sudah resmi menjadi 

abdi dalem. Mendengar titah dari atasannya P2 tanpa membantah langsung 

melaksanakanya, dan setelah itu setiap dia bertugas di Keraton baik sebagai pemandu 

wisata maupun abdi dalem P2 selalu mengenakan surjan pranaan. 

Gaji ketiga partisipan pun memperoleh jumlah yang berbeda-beda, hal itu bisa 

terjadi karena besar kecilnya gaji ditentukan oleh pangkat yang partisipan sandang. gaji 

P1 dari Keraton sebesar Rp. 10.000, per bulan dan dari dana IS (istimewa) sebesar Rp. 

300.000, per bulan. P2 memperoleh gaji dari Keraton sebesar Rp. 50.000, perbulan, dan 

dari dana IS sebesar Rp. 2.950.000, perbulan. P2 juga memperoleh gaji dari 
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pekerjaannya sebagai seorang pemandu wisata perbulan paling sedikit bisa memperol 

gaji Rp.1.000.000,. P3 memperoleh gaji dari Keraton sebesar Rp. 10.000, perbulan dan 

dari dana IS sebesar Rp. 400.000, perbulan. Perlu diketahui bahwa dana IS ada setelah 

UU Keistimewaan disahkan, jadi sebelum itu gaji yang diterima oleh para abdi dalem 

murni berasal dari Keraton. P1dan P3 Rp. 10.000, sedangkan P2 Rp. 50.000, per bulan. 

P2 lebih beruntung selain gaji sebagai abdi dalem, P2 memperoleh gaji dari 

pekerjaannya sebagai pemandu wisata. Saat ditanya apakah cukup dengan gaji sebesar 

itu P1 dan P2 menjawab tidak cukup tapi mereka berdua merasa bahwa bekerja di 

Keraton bukan untuk mencari uang tetapi mencari ketenangan, dan ketentraman. Dulu 

sebelum P1 menjadi abdi dalem berapapun penghasilan yang dia terima dari 

pekerjaannya selalu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  

Setelah P1 menjadi abdi dalem, P1 belajar untuk hidup bersyukur. Dengan sikap 

itulah sekarang subjek merasa berapapun penghasilannya dia tetap disukuri. P3 

memandang bahwa hidup itu memang susah, tapi jika P3 bisa menikmati maka hidup 

akan terasa lebih mudah. Selama manusia masih punya anger-anger (pegangan) yaitu 

Tuhan, maka kita akan lebih tenang dalam melangkah. Dari ketiga patisipan P2 lah yang 

mempunyai gaji yang besar karna pangkatnya sudah Bupati. Gaji yang dia terima 

sekarang sudah sangat cukup untuk mencukupi kebutuhannya. P2 merasa gajinya yang 

sekarang adalah bonus dari pengabdiannya pada Keraton, seandainya pun dia tidak 

memperoleh dana IS dari pemerintah pusat dia tidak mempermasalahkannya sebab 

tujuan P2 menjadi abdi dalem adalah untuk mencari ketenangan dan mengabdi. P2 

percaya bahwa manusia itu tidak pernah puas jika dituruti keinginannya, jadi apapun 

yang ditawarkan oleh kehidupan harus disyukuri.  Bagi ketiga partisipan apapun yang 

diberikan oleh Tuhan dalam hidup ini harus disukuri, apapun yang didapat harus 
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diterima. Dalam menjalani hidup harus ikhlas dan menerima maka hidup akan terasa 

lebih baik. “Nah itu tergantung pribadi masing-masing kalau dibilang hidup itu susah 

memang susah. Kalau hidup itu dibilang bikin enjoy juga bisa, itu tergantung anu kita 

menjalaninya kalau kita punya istilahnya patokan, punya angger-angger ya”. 

Ketiga partisipan merasa kerasan bekerja sebagai abdi dalem dan saat ditanya 

sampai kapan mereka akan tetap bekerja di Keraton P1 dan P3 menjawab sampai usia 

tua, akan terus mengabdi pada Keraton. Berbeda dengan P2 yang mengatakan bahwa 

dia akan mengabdi selama dia masih diberi kekuatan dan kesehatan, kalo sudah tua dan 

sakit-sakitan dia memilih untuk pensiun saja sebab P2 tidak mau merepotkan rekan-

rekanya sesama abdi dalem dan pihak keraton. 

P1 berharap dengan bergabung menjadi abdi dalem, dia akan bisa berubah 

menjadi pribadi yang sabar dan tenang dalam menghadapi masalah. Dulunya P1 adalah 

pribadi yang mudah sekali emosi dan berpikir pendek jika sedang dihadapkan dengan 

masalah. P2 mempunyai pengharapan dengan bergabung menjadi abdi dalem maka 

hidupnya akan tentram dan damai dalam menjalani pekerjaan dan hidup. Dahulu P2 

merasa bahwa dia tidak menemukan kedamaiyan dalam bekerja. Selalu terburu-buru 

dan tidak tenang jika sedang berhadapan dengan masalah. P3 sudah mempunyai 

keinginan sejak lama untuk menjadi abdi dalem, tapi dia baru bisa menjadi abdi dalem 

pada tahun 2008. Dia berharap dengan bergabung menjadi abdi dalem maka dia akan 

dipermudah dalam mencari rezeki dan bisa ambil bagian dalam pelestarian budaya 

Keraton Yogyakarta. Ketiga partisipan mempunyai sebuah pengharapan dengan 

menjadi abdi dalem maka hidup mereka akan menjadi lebih baik. Dalam mencari rezeki 

akan dipermudah dan dalam menjalani kehidupan ini mereka akan lebih tenang dan 

aman karna mempunyai pelindung yaitu Tuhan melalu perantara Sultan. 
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Tabel 2. Aspek Makna Hidup Masing-Masing Partisipan 

Aspek P1 P2 P3 

Creative values bekerja di Keraton 

harus dilakukan dengan 

sebaik-baiknya dan 

harus dilandasi sikap 

iklas lahir batin. 

Besar ataupun kecil 

pekerjaan yang 

dipercayakan Keraton 

kepadanya harus 

dilakukan dengan 

sebaik-baiknya karena 

sudah menjadi tangung 

jawab mereka sebagai 

abdi dalem 

Menjadi abdi dalem 

adalah pekerjaan yang 

mulia, karena dia dapat 

ikut dalam 

melestarikan budaya 

Keraton Yogya agar 

tidak punah. 

Experiential values Ritual-ritual Kejawen  

yang dijalankan oleh 

para abdi adalah upaya 

untuk melestarikan 

budaya Jawa. Karena 

bagi dia agama dan 

budaya itu berbeda dan 

tidak perlu 

dipertentangkan. 

Bagi P2 ritual-ritual 

kejawen yang dia 

lakukan adalah upaya 

untuk memperoleh 

berkah dari Tuhan dan 

sebagai ucapan sukur 

yang telah Tuhan 

berikan kepadanya 

dirinya. 

Dengan menghayati 

dan melaksanakan 

ajaran-ajaran luhur 

Keraton maka dia bisa 

menjaga diri sehingga 

dapat bertingkah 

dengan baik dalam 

bergaul dan bisa 

menjadi panutan 

dilingkungan dan 

keluarga. 

Attitudinal values Hidup itu harus dijalani 

dengan ucapan sukur. 

Apapun yang diberikan 

Tuhan, baik senang 

maupun susah. 

Dalam menjalani hidup 

harus iklas dan 

menerima, apapun 

yang diberikan Tuhan . 

Kehidupan itu memang 

tidak mudah, tapi 

bahagia atau tidak 

bahagianya  hidup 

manusia ditentukan 

oleh pilihan dalam 

menjalaninya. 

Hope vallues  Harapan menjadi abdi 

dalem adalah bisah 

berubah menjadi 

pribadi yang sabar dan 

tenang dalam 

mennghadapi masalah. 

Harapan menjadi abdi 

dalem adalah hidupnya 

akan tentram dan 

damai dalam menjalani 

pekerjaan dan hidup. 

Harapan menjadi abdi 

dalem adalah 

dipermudah dalam 

mencari rezeki dan 

dapat ambil bagian 

dalam pelestarian 

budaya Keraton 

Yogyakarta. 
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Pembahasan 

Fokus penelitian ini adalah untuk  melihat bagaimana makna hidup abdi dalem 

punokawan Keraton Yogyakarta. Untuk memahami proses tersebut, menurut Frankl ( 

Bastaman, 2007) menyatakan bahwa hidup yang bermakna di peroleh dengan jalan 

merealisasikan empat nilai, yaitu : Creative values ( nilai-nilai kreatif), Experiential 

values (nilai-nilai penghayatan), Attitudinal values ( nilai-nilai bersikap). Selain tiga 

nilai yang dikemukakan Viktor Frankl, ada nilai lain yang ditambahkan oleh Bastaman 

yaitu Hope vallues atau nilai pengharapan.  

Creative values ( nilai-nilai kreatif) kegiatan berkarya, bekerja, mencipta serta 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. 

Melalui karya dan pekerjaan para abdi dalem mengabdi pada Keraton Yogyakarta dan 

melestarikan budaya jawa yang menjadi warisan luhur. Bagi mereka bekerja di Keraton 

mau besar ataupun kecil tugasnya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sebab itu 

sudah menjadi tangung jawab mereka sebagai seorang abdi dalem. Mereka percaya jika 

pekerjaan dilakukan dengan tulus ikhlas maka mereka akan bisa memperoleh 

ketentraman lahir batin. Melalui tanggung jawab dan pengabdianya kepada pekerjaan 

dan budaya. Mereka dapan menemukan apa arti hidup dan menghayati  kehidupan 

secara bermakna, bahwa  bekerja dan berkarya dalam hidup tidak semata-mata hanya 

untuk mencari materi. Oleh karena mencari materi di dalam Keraton tidak akan ketemu. 

Tapi yang para partisipan lakukan sebagai seorang abdi dalem adalah melaksanakan 

tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab 

membuat partisipan merasa hidupnya bermakna sebab mereka dapat ikut serta dalam 

melestarikan budaya Keraton Yogyakarta pada kususnya dan budaya Jawa pada 

umumnya.  
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Realisasi ke dua adalah experiential values (nilai-nilai penghayatan) yaitu 

keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan, 

dan keagamaan, serta cinta kasih. Falsafah hidup yang para abdi dalem dapatkan di 

dalam Keraton seperti hidup rukun, saling menghormati dan gotong royong, mereka 

praktekan dalam kehidupan sehari-hari baik di Keraton maupun saat berada di tengah-

tengah masyarakat sehingga mereka dapat bergaul dengan baik  bahkan menjadi 

suritauladan di lingkungan masyarakat yang ditempati, dilewati, dan yang menyaksikan. 

Dalam kehidupan berkeluarga para abdi dalem bisa menjadi suami dan ayah yang baik 

sehingga keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai seperti falsafah Jawa yang para 

abdi dalem hayati berbunyi Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah artinya Hidup 

Rukun Membuat Sentosa (bahagia), Hidup Bermusuhan Membuat Sengsara. Begitulah 

falsafah hidup yang para abdi dalem hayati, harus bisa hidup rukun untuk mencapai 

kebahagiaan.  Dengan sikap tingkah laku, tingkat pemikiran dan perkataan menujukan 

nilai-nilai luhur Keraton seperti masih ikut dalam upacara-upacara tradisi yang 

diselenggarakan oleh Keraton, Mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam Keraton 

berarti telah menunjukan kesetiaan kepada budaya sekaligus setia akan kedudukannya 

sebagai warga Keraton Yogyakarta.  

Mereka juga meyakini dan menghayati ritual-ritual dan kepercayaan yang 

diajarkan dalam budaya Jawa walaupun agama mereka adalah Islam. Para abdi dalem 

meyakini bahwa prosesi ritual-ritual kejawen yang mereka lakukan adalah salah satu 

usaha dalam pelestarian budaya jadi mereka memandang bahwa hal itu tidak 

bertentangan dengan agama yang mereka anut.  Beberapa ritual-ritual yang diadakan 

oleh keraton seperti labuhan, mencuci pusaka. Para abdi dalem percaya bahwa uang 

kekucah atau gaji dari keraton jika disimpan akan medatangkan keberkahan bagi 
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mereka, sehingga beberapa dari mereka tidak membelanjakan uang tersebut namun 

menyimpanya. Para abdi dalem memegang teguh dan melaksanakan aturan-aturan yang 

diberlakukan saat berada di dalam keraton. Dengan meyakini dan menghayati nilai-nilai 

yang mereka anggap sebagai suatu kebenaran, dan semua aktivitas yang 

merepresentasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keseharian akan memberikan 

kegembiraan atau perasaan bermakna akan hidupnya. 

Realisasi ke tiga adalah attitudinal values ( nilai-nilai bersikap) yaitu menerima 

dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang 

tidak bisa dielakkan lagi. Bagi ketiga partisipan segala sesuatu yang diberikan oleh 

Tuhan dalam hidup ini harus disyukuri, apapun yang didapatkan harus diterima seperti 

berapapun gaji yang diperoleh dari keraton para abdi dalem tetap bersyukur dan tetap 

ikhlas menjalani pekerjaan mereka sebagai seorang abdi dalem. Dengan sikap ikhlas 

dalam menerima apapun yang akan terjadi didalam hidup mereka bahkan hal yang tragis 

sekalipun dapat mengubah pandangan hidup yang semula di warnai penderitaan semata-

mata menjadi pandangan yang mampu melihat makna dan hikmah dari penderitaan, 

dengan menemukan makna dalam penderitaan, ketiga partisipan menyadari bahwa 

penderitaan tidak dapat dihindari maka mereka bersikap untuk menghadapinya dengan 

cara berserah dan bersukur untuk segala yang dia peroleh maka hidup akan terasa lebih 

baik.  

Selain ketiga makna yang dikemukakan oleh Frankel, ada nilai lain yang 

ditambahkan oleh Bastaman yaitu hope vallues atau nilai pengharapan. Ketiga 

partisipan memiliki sebuah harapan dimana saat mereka menjadi seorang abdi dalem 

kehidupan mereka akan menjadi lebih baik daripada kehidupannya dahulu. Mereka 

percaya bahwa dengan menjadi abdi dalem maka mereka akan menemukan ketenangan 



21 
 

 
 

dan ketentraman lahir batin dalam menjalani hidup dan jika ada masalah dalam hidup 

pasti mereka akan menemukan jalan keluarnya. Kondisi kejiwaan seseorang yang masih 

memiliki harapan jauh berbeda dari orang-orang yang tidak memilikinya. Orang yang 

memiliki harapan sikapnya optimis dan memiliki semangat menyongsong masa depan, 

tujuan hidupnya pun lebih jelas dan tingkah lakunya terarah kemasa depan serta tabah 

menghadapi keadaan yang saat ini yang mungkin penuh penderitaan. Orang yang 

berpengharapan akan menemukan makna dalam hidupnya, sekalipun dia dalam 

penderitaan. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

mengenai makna hidup abdi dalem punokawan keraton Yogyakarta. Makna hidup dari 

ketiga Abdi dalem terlihat dari, para abdi dalem punokawan Keraton Yogyakarta 

bekerja dan mengabdi kepada keraton dengan ikhlas, mereka bekerja dengan penuh 

tanggung jawab tugas yang mereka terima dari Keraton, walaupun gaji yang mereka 

terima sedikit sebab yang mereka cari bukanlah materi melainkan ketentraman lahir dan 

batin dalan menjalani hidup. Para abdi dalem merasa bahagia dan bermakna hidupnya 

sebab mereka dapat ikut serta dalam upaya pelestarian budaya Keraton Yogyakarta 

dengan cara menghayati nilai-nilai yang diajarkan oleh Keraton dan melaksanakan 

didalam kehidupan mereka sehari-hari. 

 Selama mereka mengabdi sebagai abdi dalem Ketiga partisipan belajar 

menerima dengan tulus ikhlas segala hal yang akan terjadi didalam hidup mereka baik 

itu menyenangkan ataupun menyedihkan sehingga membuat para abdi dalem 

punokawan menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan. 
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 Dapat disimpulkan dengan mengabdikan hidup mereka untuk Keraton dan 

melestarikan budaya Jawa ketiga partisipan percaya hidup mereka akan diberkati 

sehingga mereka memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam menjalani hidup, 

dengan demikian mereka menemukan Makna hidupnya.  

Dari hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat diberikan peneliti dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagi abdi dalem, diharapkan agar mereka tetap mempertahankan dan menjaga 

nilai-nilai luhur budaya Jawa seperti sikap pasrah dan menerima segala sesuatu 

yang diberikan dari Tuhan baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan, yang 

terbukti dapat membantu para abdi dalam Keraton Yogyakarta dalam 

menghadapi hidup sehingga mereka dapat menemukan kebermaknaan hidup. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk melibatkan partisipan yang 

berjenis kelamin perempuan untuk melihat adakah perbedaan kebermaknaan 

hidup antara abdi dalem yang berjenis kelamin laki-laki dan abdi dalem yang 

berjenis kelamin perempuan, selain hal tersebut diharapkan peneliti selanjutnya 

juga meneliti abdi dalem keprajan agar bisa mendapatkan gambaran makna 

hidup abdi dalem Keraton Yogyakarta secara keseluruhan. 

3. Bagi pembaca secara umum diharapkan memberikan gambaran kepada 

masyarakat tentang kehidupan abdi dalem punokawan Keraton Yogyakarta, dan 

apa yang dirasakan dan diharapkan abdi dalem. 
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