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Awal riwayat 
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perjanjian Giyanti 

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) antara Pangeran 
Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan 
Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan 
Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara 
itu Sunan Paku Buwono III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama 
baruKasunanan Surakarta dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC. 

Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibukota kerajaan beserta istananya 
yang baru dengan membuka daerah baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak 
antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut tersebut 
dinamakanNgayogyakarta Hadiningrat dan landscape utama berhasil diselesaikan pada 
tanggal 7 Oktober 1756. Selanjutnya secara turun-temurun para keturunannya memerintah 
kesultanan di sana. 

Wilayah dan penduduk 
Wilayah 
Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi 
beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta(wilayah ibukota), Nagara Agung (wilayah 
utama), dan Manca Nagara (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan 
wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan 
keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km 
persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 
1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi). 

 Nagari Ngayogyakarta meliputi: 

(1) Kota tua Yogyakarta (diantara Sungai Code dan Sungai Winongo), dan 

(2) Daerah sekitarnya dengan batas Masjid Pathok Negara. 

 Nagara Agung meliputi: 
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(1) Daerah Siti Ageng Mlaya Kusuma (wilayah Siti Ageng [suatu wilayah di 
antara Pajang dengan Demak] bagian timur yang tidak jelas batasnya dengan wilayah 
Kesunanan), 

(2) Daerah Siti Bumijo (wilayah Kedu dari Sungai Progo sampai Gunung Merbabu), 

(3) Daerah Siti Numbak Anyar (wilayah Bagelen antara Sungai Bagawanta dan Sungai 
Progo), 

(4) Daerah Siti Panekar (wilayah Pajang bagian timur, dari Sungai Samin ke selatan 
sampai Gunungkidul, ke timur sampai Kaduwang), dan 

(5) Daerah Siti Gadhing Mataram (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu wilayah 
diantara Gunung Merapi dengan Samudera Hindia]). 

 
 

Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757. 

 Manca Nagara meliputi: 

(1) Wilayah Madiun yang terdiri dari daerah-daerah: 

(a) Madiun Kota, 

(b) Magetan, 

(c) Caruban, dan 

(d) Setengah Pacitan; 

(2) Wilayah Kediri yang meliputi daerah-daerah: 

(a) Kertosono, 

(b) Kalangbret, dan 

(c) Ngrowo (Tulung Agung); 

(3) Wilayah Surabaya yang meliputi daerah Japan (Mojokerto); 
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(4) Wilayah Rembang yang meliputi daerah-daerah: 

(a) Jipang (Ngawen) dan 

(b) Teras Karas (Ngawen); 

(5) Wilayah Semarang yang meliputi daerah-daerah: 

(a) Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram), 

(b) Warung (Kuwu-Wirosari), dan 

(c) Sebagian Grobogan. 

Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat 
banyak enklave maupun eksklave wilayah Kesunanan dan Mangku Negaran. Wilayah-wilayah 
tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. 
Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti. 

Dalam perjalanan waktu wilayah tersebut berkurang akibat perampasan 
oleh Daendels dan Raffles. Setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintah Hindia 
Belanda akhirnya merampas seluruh wilayah Manca Nagara. Pada tahun itu pula 
ditandatangani Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan 
batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan 
Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di 
wilayah tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangku Negaran 
(Ngawen), dan Paku Alaman (Kabupaten Kota Paku Alaman). 

Penduduk 
Potret putra dan putri bangsawan Kesultanan Yogyakarta (1870). 

Pembagian wilayah menurut Perjanjian Palihan Nagari juga diikuti 
dengan pembagian pegawai kerajaan (abdi Dalem) dan rakyat 
(kawula Dalem) yang menggunakan atau memakai wilayah tersebut. 
Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian tanah pada waktu itu 
yang menggunakan sistem lungguh (tanah jabatan). Diperkirakan 
penduduk kesultanan pada waktu perjanjian berjumlah 522.300 jiwa, 
dengan asumsi tanah satu karya dikerjakan oleh satu keluarga 
dengan anggota enam orang. Pada 1930 penduduk meningkat 
menjadi 1.447.022 jiwa. 

Dalam strata sosial, penduduk dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu bangsawan 
(bandara), pegawai (abdi Dalem) dan rakyat jelata (kawula Dalem). Sultanyang merupakan 
anggota lapisan bangsawan menempati urutan puncak dalam sistem sosial. Anggota lapisan 
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bangsawan ini memiliki hubungan kekerabatan denganSultan yang pernah atau sedang 
memerintah. Namun hanya bangsawan keturunan 1-4 (anak, cucu, anak dari cucu, dan cucu 
dari cucu) dari Sultan yang termasuk Keluarga Kerajaan dalam artian mereka memiliki 
kedudukan dan peran dalam upacara kerajaan. 

Lapisan pegawai mendasarkan kedudukan mereka dari surat keputusan yang dikeluarkan 
oleh Sultan. Lapisan ini dibedakan menjadi tiga yaitu pegawai Keraton, 
pegawai Kepatihan, Kabupaten, dan Kapanewon, serta pegawai yang diperbantukan pada 
pemerintah penjajahan. Lapisan rakyat jelata dibedakan atas penduduk asli dan pendatang dari 
luar. Selain itu terdapat juga orang-orang asing maupun keturunannya yang bukan warga 
negara Kasultanan Yogyakarta yang berdiam di wilayah kesultanan. 

Pemerintahan dan politik 

 

 

Koridor di depan Gedhong Jene dan Gedhong Purworetno. Dari bangunan 

yang disebut terakhir ini Sultan mengendalikan seluruh kerajaan. 

Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta mulanya 
diselenggarakan dengan menggunakan susunan 

pemerintahan warisan dari Mataram. Pemerintahan dibedakan menjadi dua urusan besar 
yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) yang juga disebut Parentah Ageng Karaton, dan Parentah 
Jawi (urusan luar) yang juga disebutParentah Nagari. Sultan memegang seluruh kekuasaan 
pemerintahan negara. Dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari Sultan dibantu 
lembaga Pepatih Dalem yang bersifat personal.[2] 

Pada mulanya pemerintahan urusan dalam dan urusan luar masing-masing dibagi menjadi 
empat kementerian yang dinamakan Kanayakan. Kementerian urusan dalam adalah: 

(1) Kanayakan Keparak Kiwo, dan 

(2) Kanayakan Keparak Tengen, 

yang keduanya mengurusi bangunan dan pekerjaan umum; 

(3) Kanayakan Gedhong Kiwo, dan 

(4) Kanayakan Gedhong Tengen, 

yang keduanya mengurusi penghasilan dan keuangan. 

Kementerian urusan luar adalah 

(5) Kanayakan Siti Sewu, dan 
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(6) Kanayakan Bumijo, 

yang keduanya mengurusi tanah dan pemerintahan; 

(7) Kanayakan Panumping, dan 

(8) Kanayakan Numbak Anyar, 

yang keduanya mengurusi pertahanan. 

Masing masing kementerian dipimpin oleh Bupati Nayaka yang karena jabatannya juga 
merupakan komandan militer yang memimpin pasukan kerajaan dalam peperangan. 

Untuk menangani urusan agama Sultan membentuk sebuah badan khusus yang disebut 
dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-
masjid kerajaan, dan upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan kerajaan 
dalam lingkungan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi menjadi 
beberapa daerah administratif yang dikepalai oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. 
Mereka dikoordinasi oleh Pepatih Dalem. Tugas-tugasnya meliputi pengelolaan administrasi 
lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak dan pengiriman hasil panenan melalui 
bawahannya, Demang, dan Bekel. 

Setidaknya sampai 1792 Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka 
dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin posisinya maka VOC menempatkan 
seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Kedudukan Residen ini mulanya 
berada di bawah Sultan dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels menaikkan 
kedudukan Residen menjadi Minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan 
mewakili kehadiran Gubernur Jenderal. 

Dengan kedatangan Raffles sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan tidak diperbolehkan 
mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan berada ditangan 
pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder), 
diangkat dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris dan dalam menjalankan 
pekerjaannya harus sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen Inggris. Sultan mulai 
dibebaskan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol 
oleh Residen. 

Selepas Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintahan Nagari yang berada di 
tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya 
pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de 
jure menjadi negara protektorat dari Koninkrijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende 
landschappen. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang 
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dinamakan kontrak politik bagi calonSultan yang akan ditahtakan. Perjanjian ini diberlakukan 
terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir 
dibuat pada 18 Maret 1940 antara Gubernur Hindia Belanda untuk Daerah Yogyakarta, L. Adam 
dengan HB IX. 

Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan 
maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka 
pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah 
Ageng Karaton dan APBNuntuk Parentah Nagari yang berada dalam kontrol Hindia Belanda. 
Untuk belanja dan mengurus keperluan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi 
yang disebut Daftar Sipil yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat 
sebelum Sultan ditahtakan. Dengan demikian Sultan benar benar tersingkir dari pemerintahan 
Nagari dan hanya berperan di istana saja. 

Perubahan besar dalam pemerintahan terjadi pada saat Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) 
naik tahta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukanJepang (1942-1945). Secara 
perlahan namun pasti, Sultan melakukan restorasi (bandingkan dengan restorasi 
Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan 
pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut 
dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak 
lagi berada di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung berada di bawah 
kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya 
selaku kepala pemerintahan. 

 
 

Alun-alun Lor, saksi bisu kemegahan sebuah pemerintahan negara 

Pada pertengahan 15 Juli 1945, Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan 
diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih 
Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan 
negara. Sebagai kelanjutannya birokrasikesultanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu urusan 
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dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh 
Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan 
yang berada di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Semuanya di pimpin dan 
diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan. 

Sultan meminpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang 
dipimpin oleh Bupati. Daerah di sekitar istana dibagi menjadi lima kabupaten yang administrasi 
lokalnya dipimpin oleh Bupati. Setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi 
integrasi Kesultanan pada Republik, status dan posisi serta administrasi Kesultanan dijalankan 
berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah menjadi daerah administrasi khusus 
dan Sultan menjadiKepala Daerah Istimewa. Kesultanan menjadi bagian dari republik modern. 

Hukum dan peradilan 

Dalam sistem peradilan kerajaan, kekuasaan kehakiman tertinggi berada di tangan Sultan. 
Dalam kekuasaan kehakiman Kesultanan Yogyakarta terdapat empat macam badan peradilan 
yaitu Pengadilan Pradoto, Pengadilan Bale Mangu, Al Mahkamah Al Kabirah, 
dan Pengadilan Darah Dalem. 

 Pengadilan Pradoto merupakan pengadilan sipil yang menangani masalah 
kasus pidana maupun perdata. 

 Pengadilan Bale Mangu merupakan pengadilan khusus yang menangani tata urusan 
pertanahan dan hubungan antar tingkat antara pegawai kerajaan. 

 Al Mahkamah Al Kabirah atau yang sering disebut 
dengan Pengadilan Surambi adalah pengadilan syar’iyah yang berlandaskan 
pada Syariat (Hukum) Islam. Pengadilan ini merupakan konsekuensi dari bentuk 
Pemerintahan Yogyakarta sebagai sebuah Kesultanan Islam. Mulanya pengadilan ini 
menangani ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga) seperti nikah dan waris, 
serta jinayah (hukumpidana). Dalam perjalanannya kemudian berubah hanya 
menangani ahwal al-syakhsiyah nikah, talak, dan waris. 

 Pengadilan Darah Dalem atau Pengadilan Ponconiti merupakan pengadilan khusus (Forum 
Privilegatum) yang menangani urusan yang melibatkan 
anggota keluarga kerajaan. Pengadilan ini sebenarnya terdiri dari dua pengadilan yang 
berbeda yaitu Pengadilan Karaton Darah Dalem dan Pengadilan Kepatihan Darah Dalem. 

Perubahan bidang kehakiman mendasar terjadi pada 1831 ketika pemerintah Hindia 
Belanda setahap demi setahap mencampuri dan mengambil alih kekuasaan kehakiman dari 
pemerintahanKasultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukkan Residen Kerajaan Hindia 
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Belanda untuk Kasultanan Yogyakarta sebagai ketua Pengadilan Pradoto sampai dengan 
pembentukan pengadilanGubernemen (Landraad) di Yogyakarta. Akhirnya Pengadilan Pradoto 
dan Bale Mangu dihapuskan masing-masing pada 1916 dan 1917 serta kewenangannya 
dilimpahkan pada Landraad Yogyakarta. Setelah Kasultanan Yogyakarta menyatakan sebagai 
bagian dari Negara Republik Indonesia maka sistem peradilan yang digunakan adalah sistem 
peradilan nasional. Pengadilan yang digunakan adalah Pengadilan Negeri sebagai ganti dari 
Landraad Yogyakarta. Pada 1947 Pemerintah 
Pusat Indonesia menghapuskan pengadilan kerajaan yang terakhir, Pengadilan Darah Dalem. 

Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah Kitab Undang-undang 
Hukum (KUH) Kesultanan yang disebut dengan nama Kitab Angger-angger yang disusun 
bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari 
lima/enam buku (volume) yaitu Angger Aru-biru, Angger Sadoso, Angger Gunung, Angger 
Nawolo Pradoto Dalem, Angger Pradoto Akhir (khusus Yogyakarta), dan Angger Ageng. Seiring 
dengan berdirinya Landraad Yogyakarta maka KUH pun diganti dengan 
KUH Belanda seperti Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Strafrecht. 

Ekonomi dan agraria 

Sumber ekonomi utama yang tersedia bagi Kesultanan Yogyakarta adalah tanah, hutan kayu 
keras, perkebunan, pajak, dan uang sewa. Oleh karena itu sistem ekonomi tidak bisa lepas dari 
sistemagraria. Sultan menguasai seluruh tanah di Kesultanan Yogyakarta. Dalam birokrasi 
kerajaan, pertanahan diurus oleh Kementerian Pertanahan, Kanayakan Siti Sewu. Urusan 
tanah di Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua bentuk yaitu tanah yang diberikan Sultan 
kepada anggota keluarga kerajaan dan tanah yang diberikan kepada pegawai kerajaan. Tanah 
tersebut berlokasi teritori Nagara Agung, khususnya daerah Mataram, dan disebut 
sebagai tanah lungguh (apanage land/tanah jabatan). Tanah yang berada dalam pemeliharaan 
para keluarga kerajaan dan pegawai kerajaan tersebut juga digunakan oleh masyarakat umum 
sebagai tempat tinggal dan pertanian dari generasi ke generasi. Sebagai imbalannya mereka 
menyetor sebagian hasil panen sebagai bentuk pajak. Sekalipun kaum ningrat dan rakyat 
umum memiliki kebebasan dalam mengatur, mengolah, dan mendiami tanah tersebut mereka 
tidak diijinkan untuk menjualnya. 

Selain itu kerajaan juga menerima penerimaan yang besar dari penebangan hutan kayu keras 
dalam skala besar sejak Sultan HB I. Pada 1821 pemerintahan Hindia Belanda memperoleh 
hak atas hasil penebangan dari hutan kayu keras dan istana bertanggung jawab atas 
manajemen dan eksploitasinya. Pada 1848 sebuah peraturan mengharuskan Sultan memenuhi 
kebutuhan kayu keras pemerintah jajahan dan dalam ganti rugi Sultan memperoleh biaya 
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penebangan dan pengangkutan kayu. Pada 1904 masa pemerintahan HB VII, manajemen 
hutan kayu keras di Gunung Kidul diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai 
kompensasi atas persetujuan itu istana memperoleh kayu keras gratis untuk konstruksi 
istana Ambar Rukmo dan Ambar Winangun. 

Perkebunan yang dikembangkan di Yogyakarta, terutama setelah 1830, adalah kopi, tebu, nila, 
dan tembakau. Kebanyakan perkebunan ditangani oleh perkebunan swasta asing. Jumlah 
perkebunan yang semula ada 20 buah di tahun 1839 meningkat menjadi 53 di tahun 1880, 
seiring pertumbuhan ekonomi, sistem penyewaan tanah, dan pembangunan infrastruktur. 

Restrukturisasi di zaman HB IX karena dihadapkan pada beban ekonomi dan sumber yang 
terbatas. Pada 1942, Sultan tidak melaporkan secara akurat jumlah produksi beras, ternak, dan 
produk lain untuk melindungi rakyat dari Jepang. Sultan juga membangun kanal guna 
meningkatkan produksi beras dan untuk mencegah rakyat Yogyakarta dijadikan romusha oleh 
Jepang. 

Kebudayaan, pendidikan, dan kepercayaan 

 
 

Gerbang Danapratapa, Keraton Yogyakarta, antara seni, filsafat, kosmologi, kebiasaan umum (adat istiadat), sistem 

kepercayaan, pandangan hidup, dan pendidikan yang tak terpisahkan dalam kebudayaan Jawa. 

Sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, kebudayaan di Kesultanan Yogyakarta tidak 
begitu memiliki batas yang tegas antar aspeknya. Kebiasaan umum (adat istiadat), 
kepercayaan, seni, pandangan hidup, pendidikan, dan sebagainya saling tumpang tindih, 
bercampur dan hanya membentuk suatu gradasi yang kabur. Sebagai contoh seni arsitektur 
bangunan keraton tidak lepas dari konsep “Raja Gung Binathara” (raja yang agung yang 
dihormati bagaikan dewa) yang merupakan pandangan hidup masyarakat yang juga menjadi 
bagian dari sistem kepercayaan (penghormatan kepada dewa/tuhan). 

Beberapa tarian tertentu, misalnya Bedaya Ketawang, selain dianggap sebagai seni 
pertunjukan juga bersifat sakral sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur pendiri kerajaan 
dan penguasa alam. Begitu pula benda-benda tertentu dianggap memiliki kekuatan magis dan 
berkaitan dengan dunia roh dalam pandangan hidup masyarakat. Oleh karenanya dalam 
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pergaulan sehari-haripun ada pantangan yang bila dilanggar akan menimbulkan kutuk tertentu 
bagi pelakunya. Ini pula yang menimbulkan tata kebiasaan yang diberlakukan dengan ketat. 

Kebudayaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berdasar cerita dari mulut ke mulut. 
Pelajaran tentang kehidupan disampaikan melalui cerita-ceritawayang yang pada akhirnya 
menumbuhkan kesenian pertunjukkan wayang kulit maupun wayang jenis lain. Selain itu 
wejangan dan nasehat tentang pandangan hidup dan sistem kepercayaan juga ditransmisikan 
dalam bentuk tembang (lagu) maupun bentuk sastra lainnya. Semua hal itu tidak lepas dari 
sistem bahasa yang digunakan dan membuatnya berkembang. Dalam masyarakat dipakai tiga 
jenjang bahasa yaitu Ngoko (bahasa Jawa rendah), Krama Andhap (bahasa Jawa tengah), 
dan Krama Inggil (bahasa Jawa tinggi). Aturan pemakaian bahasa tersebut sangat rumit, 
namun tercermin budaya penghormatan dan saling menghargai. Ada satu lagi bahasa yang 
khusus dan hanya digunakan di lingkungan istana yang disebut dengan Bagongan yang lebih 
mencerminkan pandangan hidup kesetaraan kedudukan diantara pemakainya. 

Perkembangan budaya sebagaimana dijelaskan di awal tidak lepas pula dari sistem pendidikan. 
Pada mulanya sistem pendidikan yang digunakan meneruskan sistem yang digunakan zaman 
Mataram. Pendidikan formal hanya dapat dinikmati oleh keluarga kerajaan. Pendidikan itu 
meliputi pendidikan agama dan sastra. Pendidikan agama diselenggarakan oleh Kawedanan 
Pengulon. Pendidikan ini berlokasi di kompleks masjid raya kerajaan. Pendidikan sastra 
diselenggarakan oleh Tepas Kapunjanggan. Kedua pendidikan ini satu sistem dan tidak 
terpisah. Para siswa diberi pelajaran agama, bahasa Jawa, budaya, dan literatur 
(serat dan babad). 

Pendidikan barat baru diperkenalkan oleh pemerintah penjajahan pada awal abad 20. Pada 
pemerintahan Sultan HB VIII sistem pedidikan dibuka. Mula-mula sekolah dasar dibuka 
di Tamanan dan kemudian dipindahkan di Keputran. Sekolah ini masih ada hingga sekarang 
dalam bentuk SD N Keputran. Pendidikan lanjut memanfaatkan pendidikan yang dibuka oleh 
pemerintah penjajahan seperti HIS, Mulo, dan AMS B. Pada 1946, kesultanan ikut serta dalam 
mendirikan Balai Perguruan Kebangsaan Gajah Mada yang pada 1949 dijadikan UGM. 

Sebagai sebuah Kesultanan, Islam merupakan kepercayaan resmi kerajaan. Sultan memegang 
kekuasaan tertinggi dalam bidang kepercayaan dengan gelarSayidin Panatagama Khalifatullah. 
Walaupun demikian kepercayaan-kepercayaan lokal (baca kejawen) masih tetap dianut rakyat 
disamping mereka menyatakan diri sebagai orang Islam. Berbagai ritus kepercayaan lokal 
masih dijalankan namun doa-doa yang dipanjatkan diganti dengan menggunakan bahasa Arab. 
Hal ini menujukkan sebuah kepercayaan baru yang merupakan sinkretis antara kepercayaan 
Islam dan kepercayaan lokal. Gerakan puritan untuk membersihkan Islam dari pengaruh 
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kepercayaan lokal dan westernisasi baru muncul pada 1912 dari kalangan Imam Kerajaan. 
Pada perkembangan selanjutnya kawasan Kauman Yogyakarta yang menjadi tempat tinggal 
para Imam Kerajaan menjadi pusat gerakan puritan itu. 

Pertahanan dan keamanan 

Pada mulanya sistem birokrasi pemerintahan menganut sistem militer sebagaimana kerajaan 
Mataram. Seorang pegawai pemerintah juga merupakan seorang serdadu militer. Begitu pula 
para pimpinan kabinet kerajaan karena jabatannya merupakan komandan militer, bahkan kalau 
perlu mereka harus ikut bertempur membela kerajaan. Walaupun begitu untuk urusan 
pertahanan terdapat tentara kerajaan yang dikenal dengan abdi Dalem Prajurit. Tentara 
Kesultanan Yogyakarta hanya terdiri dari angkatan darat saja yang dikelompokkan menjadi 
sekitar 26 kesatuan. Selain itu terdapat pula paramiliter yang berasal dari rakyat biasa maupun 
dari pengawal para penguasa di Manca Nagara. 

Pada paruh kedua abad 18 sampai awal abad 19 tentara kerajaan di Yogyakarta merupakan 
kekuatan yang patut diperhitungkan. Walaupun Sultan merupakan panglima tertinggi namun 
dalam keseharian hanya sebagian saja yang berada di dalam pengawasan langsung oleh 
Sultan. Sebagian yang lain berada di dalam pengawasan Putra mahkota dan para pangeran 
serta pejabat senior yang memimpin kementerian/kantor pemerintahan. Kekuatan pertahanan 
menyurut sejak dimakzulkannya HB II oleh Daendels pada 1810 dan ditanda tanganinya 
perjanjian antara HB III dengan Raffles pada1812. Perjanjian itu mencantumkan Sultan harus 
melakukan demiliterisasi birokrasi kesultanan. Sultan, pangeran, dan penguasa daerah tidak 
boleh memiliki tentara kecuali dengan ijin pemerintah Inggris dan itupun hanya untuk menjaga 
keselamatan pribadi sang pejabat. 

Kekuatan pertahanan benar-benar lumpuh setelah selesainya perang Diponegoro di 
tahun 1830. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya menjadi pengawal pribadi Sultan, Putra 
Mahkota, dan Pepatih Dalem. Jumlahnya sangat dibatasi dan persenjataannya tidak lebih dari 
senjata tajam dan beberapa pucuk senapan tua. Pertahanan menjadi tanggung jawab 
pemerintah Hindia Belanda. Sebagai pengganti kekuatan militer yang dikebiri Kesultanan 
Yogyakarta dapat membentuk polisi untuk menjaga keamanan warganya. Pada 1942, untuk 
mengindari keterlibatan kesultanan dalam perang pasifik Sultan membubarkan tentara 
kesultanan. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dalam perintah Pemerintah Militer Angkatan 
Darat XVI Jepang pada bulan Agustus 1942. Dengan demikian kesultanan tidak memiliki lagi 
kekuatan militer. 

Akhir riwayat 
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Hamengku Buwono IX 

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sejarah Keistimewaan dan Pemerintahan Prop. DIY 

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku 
Alam VIII mengirim kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kesultanan 
Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, 
serta bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat 
kerajaan. Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII kemudian menjadi 
Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden Republik Indonesia. 

Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini, bersama-sama 
dengan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah 
berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Indonesia. Dengan 
demikian status Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara (state) berakhir 
dan menjelma menjadi pemerintahan daerah berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana 
kemudian dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta. 

Keraton Yogyakarta 
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Pendapa Museum Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta. 

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

Istana atau Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dirancang sendiri oleh Sri Sultan 
Hamengku Buwono I saat mendirikan Kasultanan. Keahliannya dalam bidang arsitektur antara 
lain dihargai oleh Dr. Pigeund dan Dr. Adam, yaitu para peneliti berkebangsaan Belanda. 
Bagian-bagian keraton adalah 

(1) Kompleks Alun-alun Lor yang terdiri dari sub kompleks: Gladhak-Pangurakan, Alun-
alun Lor, Mesjid Ageng, dan Pagelaran; 

(2) Kompleks Siti Hinggil Lor; 

(3) Kompleks Kamandhungan Lor; 

(4) Kompleks Sri Manganti; 

(5) Kompleks Kedhaton yang terdiri dari sub kompleks: Pelataran Kedhaton, Ksatriyan, 
Keputren, dan Kraton Kilen; 

(6) Kompleks Kamagangan; 

(7) Kompleks Kamandhungan Kidul; 

(8) Kompleks Siti Hinggil Kidul; dan 

(9) Kompleks Alun-alun Kidul dan Nirbaya. 

Keraton Yogyakarta Ngayogyakarta Hadiningrat selain merupakan kediaman resmi Sultan, saat 
ini juga berfungsi sebagai salah satu cagar budaya masyarakat Jawa. Sebagai pusat budaya, 
keraton sering melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya dan merupakan salah satu tujuan 
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pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sering didatangi para wisatawan dalam dan luar 
negeri. 

Peristiwa penting 
Abad ke-18 

 1749, 12 Desember, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja Mataram oleh 
pengikutnya dan para bangsawan senior dari Surakarta dengan gelar Susuhunan Paku Buwono 
Senopati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama. 

 1750, RM Said (MN I) yang telah menjadi perdana menteri P Mangkubumi menggempur 
Surakarta. 

 1752, Mangkubumi berhasil menggerakkan pemberontakan di provinsi-provinsi 
Pasisiran (daerah pantura Jawa) mulai dari Banten sampai Madura. Perpecahan Mangkubumi-
RM Said. 

 1754, Nicolas Hartingh menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. 23 September, 
Nota Kesepahaman Mangkubumi-Hartingh. 4 November, PB III meratifikasi nota kesepahaman. 
Batavia walau keberatan tidak punya pilihan lain selain meratifikasi nota yang sama. 

 1755, 13 Februari, Perjanjian Palihan Nagari di desa Giyanti. P Mangkubumi mengambil 
gelar baru: Sampeyan Ingkang Ndalem Sinuwun Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-
Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Yudonegoro, Gubernur Banyumas, 
menjadi Pepatih Dalem Danurejo I. 

 1756, 7 Oktober, Sultan HB I menempati istana barunya yang diberi nama 
Ngayogyakarta. 

 1773, Angger Aru-biru yang menjadi acuan dalam peradilan yang pertama disahkan. 

 1774, Putra mahkota (kelak HB II) menulis buku Serat Raja Surya yang kemudian 
menjadi pusaka. 

 1785, Perbentengan besar bergaya di sekeliling istana dibangun secara mendadak dan 
diselesikan dalam 2 tahun. 

 1792, HB I wafat. Sultan HB II berusaha mengabaikan control VOC. 

 1799, Danurejo I wafat dan diganti cucunya dengan gelar Danurejo II. 
Abad ke-19 

 1808, 28 Juli, Daendels mengeluarkan peraturan baru tentang penggantian residen 
dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. 
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 1810, Awal prahara politik Yogyakarta yang akan berlangsung sampai 1830. HB II 
menolak mentah-mentah kebijakan Daendels mengenai perubahan kedudukan minister. 
Danurejo II dipecat dan digantikan oleh Notodiningrat (PA II). Atas tekanan Daendels Danurejo 
II mendapatkan kembali kedudukannya. 31 Desember Daendels memberhentikan HB II dengan 
kekuatan militer dan mengangkat putra mahkota menjadi HB III serta merampas kekayaan 
istana. 

 1811, Daendels menghapus uang sewa pesisir yang menjadi pemasukan keuangan 
negara. September/Oktober, HB II merebut kembali tahtanya. HB III dikembalikan dalam posisi 
putra mahkota. Oktober Danurejo II dibunuh di istana. Sindunegoro (Danurejo III) menjadi 
Pepatih Dalem. 

 1812, 18 Juli-20 Juli, Kolonel Gillespie memimpin pasukan Inggris menyerang 
Yogyakarta. HB II dimakzulkan dan dibuang ke Penang (wilayah Malaysia sekarang). 1 
Agustus, HB III menandatangani perubahan pemerintahan dan demiliterisasi birokrasi kerajaan. 

 1813, 13 Maret, Notokusumo diangkat menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku 
Alam yang mengepalai sebuah principality yang terlepas dari Yogyakarta. Sindunegoro diganti 
oleh Bupati Jipan yang bergelar Danurejo IV. 

 1814, Sultan HB III wafat, putra mahkota yang masih berusia 9/10 tahun diangkat 
menjadi HB IV. PA I yang tidak disukai oleh istana ditunjuk Inggris menjadi wali sampai 1821. 

 1816, Inggris menyerahkan kembali daerah jajahan kepada Hindia Belanda. 

 1817, 6 Oktober Kitab Angger-angger sebagai Kitab Undang-undang Hukum (KUH) 
ditetapkan bersama Yogyakarta dan Surakarta. 

 1823, HB IV dibunuh oleh seorang agen Belanda. Putra mahkota yang masih berusia 
3(4) diangkat menjadi HB V. Sebuah dewan perwalian yang terdiri atas Ibu Suri, Nenek Suri, P. 
Mangkubumi, P Diponegoro dan Danurejo IV dibentuk. 

 1825, Belanda menyerang kediaman P Diponegoro mengawali perang Jawa 1825-1830. 
Banyak bangsawan Yogyakarta mendukung P Diponegoro. 

 1826, HB II dipulangkan dari Ambon untuk meredakan perang namun tidak membawa 
hasil. 

 1828, HB II wafat, HB V kembali diangkat di bawah dewan perwalian baru. 
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Kasultanan pada tahun 1830 (berwarna hijau dan berada di sebelah selatan) 

 1830, Akhir perang Diponegoro. Seluruh Mancanegara Yogyakarta dirampas Belanda 
sebagai pertanggungjawaban atas meletusnya perang. 27 September, Perjanjian Klaten 
menentukan tapal yang tetap antara Surakarta dan Yogyakarta. 24 Oktober, HB V meratifikasi 
Perjanjian Klaten. 

 1831, 11 Juni Perubahan struktur peradilan Kesultanan Yogyakarta. 

 1848, Peraturan yang mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras 
pemerintah jajahan di tetapkan. 

 1855, HB V wafat. Adiknya diangkat menjadi HB VI. 

 1868, Gempa besar menghancurkan bangunan penting. 

 1877, HB VI wafat digantikan putranya HB VII. 

 1883, Seorang pangeran dari Yogyakarta berupaya memberontak dan gagal. 
Abad ke-20 

 1904, Hindia Belanda mengambil alih penguasaan dan pengelolaan atas hutan di 
wilayah Kesultanan. 

 1908, 20 Mei, Budi Utomo didirikan oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang 
pegawai kesehatan. 

 1912, 18 November, Muhammadiyah didirikan oleh Mas Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan, 
seorang Imam Kerajaan. 

 1915, APBN Kesultanan Yogyakarta mulai dipisah menjadi dua APBN. 

 1916, Pengadilan Bale Mangu dihapus oleh Hindia Belanda. 

 1917, Pengadilan Pradoto dihapus oleh Hindia Belanda. 
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 1918, Perubahan hak atas tanah di wilayah Kesultanan. 

 1921, Sultan HB VIII bertahta. Kesultanan Yogyakarta memiliki dua APBN. 

 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman. 

 1933, 30 November, Danurejo VIII dilantik menggantikan Danurejo VII. 

 1940, 18 Maret, Sultan HB IX menandatangani Kontrak Politik terakhir dengan Hindia 
Belanda. 

 1942, Maret, Jepang datang. 1 Agustus, Sultan HB IX diangkat menjadi Koo atas 
Yogyakarta Kooti. 

 1943, Sultan membentuk Paniradya untuk mengurangi kekuasaan Pepatih Dalem. 

 
 

Peta tahun 1945 

 1945, 15 Juli, Danurejo VIII diberhetikan karena pensiun. 1 Agustus, Restorasi HB IX. 5 
September, Kesultanan Yogyakarta berintegrasi dengan Indonesia.30 Oktober, HB IX dan PA 
VIII menyerahkan kekuasaan legeslatif kepada BP KNID Yogyakarta. 

 1946, 4 Januari, kedudukan Pemerintah Indonesia dipindah ke Yogyakarta atas jaminan 
kesultanan. 18 Mei, Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kesultanan dan Paku 
Alaman. 

 1947, Pengadilan Darah Dalem dihapus oleh Pemerintah Indonesia. 

 1950, 4 Maret, Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman ditetapkan 
menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi, 
dan mulai berlaku pada 15 Agustus. 

 1965, 1 September, Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

 1988, Sultan HB IX wafat. 

Daftar Sultan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
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Hamengkubuwana atau Hamengkubuwono atau Hamengku Buwono atau 
lengkapnya Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan 
Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalogo Ngabdurahman Sayiddin Panotogomo 
Khalifatullah adalah gelar bagi raja Kesultanan Yogyakarta sebagai penerus 
Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Dinasti Hamengkubuwana tercatat sebagai dinasti yang 
gigih memperjuangkan kemerdekaan pada masa masing-masing, antara lainHamengkubuwana 
I atau nama mudanya Pangeran Mangkubumi, kemudian penerusnya yang salah satunya 
adalah ayah dari Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro, yaituHamengkubuwana III. Sri 
Sultan Hamengkubuwana IX pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang kedua. 

Yang bertahta saat ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. 

Daftar sultan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Hamengkubuwana I 
Sri Sultan Hamengkubuwana I (lahir di Kartasura, 6 
Agustus 1717 – meninggal di Yogyakarta, 24 
Maret 1792 pada umur 74 tahun) merupakan pendiri 
sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakartayang 
memerintah tahun 1755 - 1792 
Asal-Usul 

Nama aslinya adalah Raden Mas Sujana yang setelah 
dewasa bergelar Pangeran Mangkubumi. Ia 
merupakan putra Amangkurat IV raja Kasunanan 
Kartasura yang lahir dari selir bernama Mas Ayu 
Tejawati pada tanggal 6 Agustus 1717. 

Pada tahun 1740 terjadi pemberontakan orang-
orang Cina di Batavia yang menyebar sampai ke 
seluruh Jawa. Pada mulanya, Pakubuwana II (kakak Mangkubumi) mendukung pemberontakan 
tersebut. Namun, ketika menyaksikan pihak VOC unggul, Pakubuwana II pun berubah pikiran. 

Pada tahun 1742 istana Kartasura diserbu kaum pemberontak . Pakubuwana II terpaksa 
membangun istana baru di Surakarta, sedangkan pemberontakan tersebut akhirnya dapat 
ditumpas oleh VOC dan Cakraningrat IV dari Madura. 

Sisa-sisa pemberontak yang dipimpin oleh Raden Mas Said (keponakan Pakubuwana II dan 
Mangkubumi) berhasil merebut tanah Sukowati. Pakubuwana II mengumumkan sayembara 
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berhadiah tanah seluas 3.000 cacah untuk siapa saja yang berhasil merebut kembali Sukowati. 
Mangkubumi dengan berhasil mengusir Mas Said pada tahun 1746, namun ia dihalang-halangi 
Patih Pringgalaya yang menghasut raja supaya membatalkan perjanjian sayembara. 

Datang pula Baron van Imhoff gubernur jenderal VOC yang makin memperkeruh suasana. Ia 
mendesak Pakubuwana II supaya menyewakan daerah pesisir kepada VOC seharga 20.000 
real untuk melunasi hutang keraton terhadap Belanda. Hal ini ditentang Mangkubumi. 
Akibatnya, terjadilah pertengkaran di mana Baron van Imhoff menghina Mangkubumi di depan 
umum. 

Mangkubumi yang sakit hati meninggalkan Surakarta pada bulan Mei 1746 dan 
menggabungkan diri dengan Mas Said sebagai pemberontak.Sebagai ikatan gabungan 
Mangkubumi mengawinkan Mas Said dengan puterinya yaitu Rara Inten atau Gusti Ratu 
Bendoro. 

Perang Tahta Ketiga 

Perang antara Mangkubumi melawan Pakubuwana II yang didukung VOC disebut para 
sejarawan sebagai Perang Suksesi Jawa III. Pada tahun 1747 diperkirakan kekuatan 
Mangkubumi mencapai 13.000 orang prajurit. 

Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh Mangkubumi, misalnya pertempuran 
di Demak dan Grobogan. Pada akhir tahun 1749, Pakubuwana II sakit parah dan merasa 
kematiannya sudah dekat. Ia pun menyerahkan kedaulatan negara secara penuh 
kepada VOC sebagai pelindung Surakarta tanggal 11 Desember. 

Sementara itu Mangkubumi telah mengangkat diri sebagai raja bergelar Pakubuwana 
III tanggal 12 Desember di markasnya, sedangkan VOC mengangkat putra Pakubuwana 
II sebagai Pakubuwana IIItanggal 15. Dengan demikian terdapat dua orang Pakubuwana III. 
Yang satu disebut Susuhunan Surakarta, sedangkan Mangkubumi disebut Susuhunan 
Kebanaran, karena bermarkas di desa Kebanaran di daerah Mataram. 

Perang kembali berlanjut. Pertempuran besar terjadi di tepi Sungai Bogowonto tahun 1751 di 
mana Mangkubumi menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin Kapten de Clerck. 
Orang Jawa menyebutnya Kapten Klerek. 

Berbagi Wilayah Kekuasaan 

Pada tahun 1752 Mangkubumi dengan Raden Mas Said terjadi perselisihan.Perselisihan ini 
berfokus pada keunggulan supremasi Tunggal atas Mataram yang tidak terbagi.Dalam jajak 
pendapat dan pemungutan suara dukungan kepada Raden Mas Said oleh kalangan elite Jawa 
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dan tokoh tokoh Mataram mencapai suara yang bulat mengalahkan dukungan dan pilihan 
kepada Mangkubumi.Dalam dukungan elite Jawa menemui fakta kalah dengan Raden Mas 
Said maka Mangkubumi menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengalahkan Raden Mas 
Said tetapi Mangkubumi menemui kegagalan.Raden Mas Said kuat dalam dukungan-pilihan 
oleh elite Jawa dan juga kuat dalam kekuatan bersenjata.Mangkubumi bahkan menerima 
kekalahan yang sangat telak dari menantunya yaituRaden Mas Said.Akibat kekalahan yang 
telak Mangkubumi kemudian menemui VOC menawarkan untuk bergabung dan bertiga 
dengan Paku Buwono III sepakat menghadapi Raden Mas Said. 

Tawaran Mangkubumi untuk bergabung mengalahkan Raden Mas Said akhirnya 
diterima VOC tahun 1754. Pihak VOC diwakili Nicolaas Hartingh, yang menjabat gubernur 
wilayah pesisir utara Jawa. Sebagai perantara adalah Syaikh Ibrahim, seorang Turki. 
Perudingan-perundingan dengan Mangkubumi mencapai kesepakatan, Mangkubumi bertemu 
Hartingh secara langsung pada bulan September1754. 

Perundingan dengan Hartingh mencapai kesepakatan. Mangkubumi mendapatkan setengah 
wilayah kerajaan Pakubuwana III, sedangkan ia merelakan daerah pesisir disewa VOC seharga 
20.000 real dengan kesepakatan 20.000 real dibagi dua;10.000 real untuk 
dirinya Mangkubumi dan 10.000 real untuk Pakubuwono III. 

Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian 
Giyanti yang mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I. Wilayah kerajaan 
yang dipimpinPakubuwana III dibelah menjadi dua. Hamengkubuwana I mendapat setengah 
bagian.Perjanjian Giyanti ini juga merupakan perjanjian persekutuan baru antara pemberontak 
kelompok Mangkubumi bergabung dengan Pakubuwono III dan VOC menjadi persekutuan 
untuk melenyapkan pemberontak kelompok Raden Mas Said. 

Bergabungnya Mangkubumi dengan VOC dan Paku Buwono III adalah permulaan menuju 
kesepakatan pembagian Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Dari persekutuan ini 
dapat dipertanyakan; Mengapa Mangkubumi bersedia membagi Kerajaan Mataram sedangkan 
persellisihan dengan menantunya Raden Mas Said berpangkal pada supremasi kedaulatan 
Mataram yang tunggal dan tidak terbagi? Dari pihak VOC langsung dapat dibaca bahwa 
dengan pembagian Mataram menjadikan VOC keberadaannya di wilayah Mataram tetap dapat 
dipertahankan. VOC mendapat keuntungan dengan pembagian Mataram. 

Mendirikan Yogyakarta 

Sejak Perjanjian Giyanti wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Pakubuwana III tetap 
menjadi raja di Surakarta, Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I menjadi raja 
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diYogyakarta.Mangkubumi sekarang sudah memiliki kekuasaan dan menjadi Raja maka tinggal 
kerajaan tempat untuk memerintah belum dimilikinya.Untuk mendirikan Keraton/Istana 
Mangkubumi kepada VOC mengajukan uang persekot sewa pantai utara Jawa tetapi VOC saat 
itu belum memiliki yang diminta oleh Mangkubumi. 

Pada bulan April 1755 Hamengkubuwana I memutuskan untuk membuka Hutan Pabringan 
sebagai ibu kota Kerajaan yang menjadi bagian kekuasaannya . Sebelumnya, di hutan tersebut 
pernah terdapat pesanggrahan bernama Ngayogya sebagai tempat peristirahatan saat 
mengantar jenazah dari Surakarta menuju Imogiri. Oleh karena itu, ibu kota baru dari Kerajaan 
yang menjadi bagiannya tersebut pun diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat, atau 
disingkat Yogyakarta. 

Sejak tanggal 7 Oktober 1756 Hamengkubuwana I pindah dari Kebanaran menuju Yogyakarta. 
Seiring berjalannya waktu nama Yogyakarta sebagai ibu kota kerajaannya menjadi lebih 
populer. Kerajaan yang dipimpin oleh Hamengkubuwana I kemudian lebih terkenal dengan 
nama Kesultanan Yogyakarta. 

Usaha Menaklukkan Surakarta 

Hamengkubuwana I meskipun telah berjanji damai namun tetap saja berusaha ingin 
mengembalikan kerajaan warisan Sultan Agung menjadi utuh kembali. Surakarta memang 
dipimpin Pakubuwana IIIyang lemah namun mendapat perlindungan Belanda sehingga niat 
Hamengkubuwana I sulit diwujudkan, apalagi masih ada kekuatan ketiga yaitu Mangkunegoro 
I yang juga tidak senang dengan Kerajaan yang terpecah, sehingga cita cita menyatukan 
kembali Mataram yang utuh bukan monopoli seorang saja. 

Pada tahun 1788 Pakubuwana IV naik takhta. Ia merupakan raja yang jauh lebih cakap 
daripada ayahnya. Paku Buwono IV sebagai penguasa memiliki kesamaan dengan Hamengku 
Buwono I.Paku Buwono IV juga ingin mengembalikan keutuhan Mataram.Dalam langkah 
politiknya Paku Buwono IV mengabaikan Yogyakarta dengan mengangkat saudaranya menjadi 
Pangeran Mangkubumi, hal yang menyebabkan ketegangan dengan Hamengku Buwono 
I.Setelah pengangkatan saudaranya menjadi Pangeran, Paku Buwono IV juga tidak mengakui 
hak waris tahta putra Mahkota di Yogyakarta. Pihak VOC resah menghadapi raja baru tersebut 
karena ancaman perang terbuka bisa menyebabkan keuangan VOC terkuras kembali. 

Paku Buwono IV mengambil langkah konfrontatif dengan Yogyakarta dengan tidak mau 
mencabut nama "Mangkubumi" untuk saudaranya.Memang dalam Perjanjian Giyanti tidak 
diatur secara permanen soal suksesi Kasultanan Yogyakarta, sehingga sikap konfrontatif Paku 
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Buwono IV ini dapat dimengerti bahwa penguasa Surakarta memahami tanggung Jawab 
Kerajaan. 

Sikap konfrontatif Paku Buwono IV ini beriring dengan munculnya penasehat penasehat 
spiritual yang beraliran keagamaan dan ini yang meresahkan VOC dan dua penguasa lainnya, 
karena ancaman perang yang meluluh lantahkan Jawa bisa terulang kembali. 

Pada tahun 1790 Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I (alias Mas Said) kembali bekerja 
sama untuk pertama kalinya sejak zaman pemberontakan dulu. Mereka bersama VOC bergerak 
mengepung Pakubuwana IV di Surakarta karena Paku Buwono IV memiliki penasehat 
penasehat Spiritual yang membuat khawatir VOC. Pakubuwana IV akhirnya menyerah untuk 
membiarkan penasehat penasehat spiritualnya dibubarkan oleh VOC.Ini adalah kerja sama 
dalam kepentingan yang sama yaitu mencegah bersatunya penasehat spiritual dengan 
golongan Ningrat yang merupakan ancaman potensial pemberontakan kembali. 

Hamengkubuwana I pernah berupaya agar putranya dikawinkan dengan putri Paku Buwono 
III raja Surakarta dengan tujuan untuk bersatunya kembali Mataram namun gagal. Pakubuwana 
IV yang merupakan waris dari Paku Buwono III lahir untuk menggantikan ayahnya. 

Sebagai Pahlawan Nasional 

Hamengkubuwana I meninggal dunia tanggal 24 Maret 1792. Kedudukannya sebagai 
raja Yogyakarta digantikan putranya yang bergelar Hamengkubuwana II. 

Hamengkubuwana I adalah peletak dasar-dasar Kesultanan Yogyakarta. Ia dianggap sebagai 
raja terbesar dari keluarga Mataram sejak Sultan Agung. Yogyakarta memang negeri baru 
namun kebesarannya waktu itu telah berhasil mengungguli Surakarta. Angkatan perangnya 
bahkan lebih besar daripada jumlah tentara VOC di Jawa. 

Hamengkubuwana I tidak hanya seorang raja bijaksana yang ahli dalam strategi berperang, 
namun juga seorang pecinta keindahan. Karya arsitektur pada jamannya yang monumental 
adalah Taman Sari Keraton Yogyakarta.Taman Sari di rancang oleh orang berkebangsaan 
Portugis yang terdampar di laut selatan dan menjadi ahli bangunan Kasultanan dengan nama 
Jawa Demang Tegis. 

Meskipun permusuhannya dengan Belanda berakhir damai namun bukan berarti ia berhenti 
membenci bangsa asing tersebut. Hamengkubuwana I pernah mencoba memperlambat 
keinginan Belanda untuk mendirikan sebuah benteng di lingkungan keraton Yogyakarta. Ia juga 
berusaha keras menghalangi pihak VOC untuk ikut campur dalam urusan pemerintahannya. 
Pihak Belanda sendiri mengakui bahwa perang melawan pemberontakan Pangeran 
Mangkubumi adalah perang terberat yang pernah dihadapi VOC di Jawa (sejak 1619 - 1799). 
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Rasa benci Hamengkubuwana I terhadap penjajah asing ini kemudian diwariskan 
kepada Hamengkubuwana II, raja selanjutnya. Maka, tidaklah berlebihan jika 
pemerintah Republik Indonesia menetapkan Sultan Hamengkubuwana I sebagai pahlawan 
nasional pada tanggal 10 November 2006 beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah 
Yogyakarta. 

Hamengkubuwana II 
Sri Sultan Hamengkubuwana II (lahir 7 Maret 1750 – meninggal 3 Januari 1828 pada umur 
77 tahun) adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama tiga periode, 
yaitu 1792 - 1810,1811 - 1812, dan 1826 - 1828. Pada pemerintahan 
yang kedua dan ketiga ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh. 
Riwayat Masa Muda 

Nama aslinya adalah Raden Mas Sundoro, putra Hamengkubuwana I, 
Ia dilahirkan tanggal 7 Maret 1750 saat ayahnya masih 
menjadi Pangeran Mangkubumi dan melakukan pemberontakan 
terhadap Surakarta dan VOC. Ketika kedaulatan Hamengkubuwana 
I mendapat pengakuan dalam perjanjian Giyanti 1755, Mas Sundoro 
juga ikut diakui sebagai Adipati Anom. 

Pada tahun 1774 (atau tahun Jawa 1700) terjadi kegelisahan di 
kalangan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan 
Surakarta akibat mitos akhir abad, bahwa akan ada sebuah kerajaan 
yang runtuh. Dalam kesempatan itu, Mas Sundoro menulis kitab Serat 
Suryaraja yang berisi ramalan bahwa mitos akhir abad akan gugur 
karena Surakarta dan Yogyakarta akan bersatu di bawah pemerintahannya. Naskah tersebut 
sampai saat ini dikeramatkan sebagai salah satu pusaka Keraton Yogyakarta. 

Pemerintahan Periode Pertama 

Mas Sundoro naik takhta Yogyakarta sebagai Hamengkubuwana II pada bulan Maret 1792. Ia 
merupakan raja yang penuh dengan cita-cita. Para pejabat senior yang tidak sesuai dengan 
kebijakan politiknya segera dipensiunkan dan diganti pejabat baru. Misalnya, Patih Danureja I 
diganti dengan cucunya, yang bergelar Danureja II. Keputusan ini kelak justru merugikannya, 
karena Danureja II setia kepada Belanda, berbeda dengan rajanya. 

Hamengkubuwana II sendiri bersikap anti terhadap Belanda. Ia bahkan mengetahui 
kalau VOC sedang dalam keadaan bangkrut dan bobrok. Organisasi ini akhirnya dibubarkan 
oleh pemerintah negeri Belanda akhir tahun 1799. 
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Sejak tahun 1808 yang menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda (pengganti gubernur jenderal 
VOC adalah Herman Daendels yang anti feodalisme. Ia menerapkan aturan baru tentang sikap 
yang seharusnya dilakukan raja-raja Jawa terhadap minister (istilah baru untuk residen). 
Hamengkubuwana II menolak mentah-mentah peraturan ini karena dianggap merendahkan 
derajatnya, sedangkan Pakubuwana IV menerima dengan taktik tersembunyi, yaitu harapan 
bahwa Belanda akan membantu Surakarta menaklukkan Yogyakarta. 

Hamengkubuwana II juga bersitegang dengan Patih Danureja II yang dekat dengan Belanda. Ia 
memecat Danureja II dan menggantinya dengan Pangeran Natadiningrat putra Pangeran 
Natakusuma (saudara Hamengkubuwana II). Kemudian Hamengkubuwana II juga merestui 
pemberontakan iparnya, yaitu Raden Rangga Prawiradireja bupati Madiun yang menentang 
penjajahan Belanda. 

Belanda berhasil menumpas Raden Rangga dan melimpahkan beban tanggung jawab, 
misalnya biaya perang, kepada Hamengkubuwana II. Hal ini menyebabkan keributan antara 
kedua pihak. Pada bulan Desember 1810 Herman Daendels menyerbu Yogyakarta, 
menurunkan Hamengkubuwana II, dan menggantinya dengan Hamengkubuwana III, 
menangkap Natakusuma dan Natadiningrat, serta mengembalikan kedudukan Patih Danureja 
II. 

Pemerintahan Periode Kedua 

Pada tahun 1811 pemerintahan Belanda atas Jawa dan Nusantara direbut oleh Inggris. Hal ini 
dimanfaatkan Hamengkubuwana II untuk kembali menjadi raja, dan 
menurunkan Hamengkubuwana III sebagai putra mahkota kembali. 

Sikap Hamengkubuwana II terhadap Inggris sama buruknya dengan terhadap Belanda. 
Bahkan, ia berani bertengkar dengan Thomas Raffles sewaktu letnan gubernur Inggris tersebut 
mengunjungi Yogyakarta bulan Desember 1811. 

Pakubuwana IV di Surakarta pura-pura mendukung Hamengkubuwana II agar berani 
memerangi Inggris. Surat-menyurat antara kedua raja ini terbongkar oleh Inggris. Maka, pada 
bulan Juni 1812 pasukan Inggris yang dibantu Mangkunegaran menyerbu Yogyakarta. 
Hamengkubuwana II dibuang ke pulau Penang, sedangkan Pakubuwana IV dirampas sebagian 
wilayahnya. 

Hamengkubuwana III kembali diangkat sebagai raja Yogyakarta. Pangeran Natakusuma yang 
mendukung Inggris, oleh Thomas Raffles diangkat sebagai Pakualam I dan mendapat wilayah 
berdaulat bernama Pakualaman. 



dias26               Sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 

Pemerintahan Periode Ketiga 

Pada tahun 1825 terjadi pemberontakan Pangeran Diponegoro (putra Hamengkubuwana III) 
terhadap Belanda (yang kembali berkuasa sejak tahun 1816). Saat itu raja yang bertakhta 
di Yogyakartaadalah Hamengkubuwana V. 

Pemberontakan Pangeran Diponegoro sangat mendapat dukungan dari rakyat. 
Pemerintah Hindia Belanda mencoba mengambil simpati rakyat dengan mendatangkan 
Hamengkubuwana II yang dulu dibuang Inggris. Hamengkubuwana II kembali bertakhta 
tahun 1826, sedangkan Hamengkubuwana V diturunkan oleh Belanda. Namun usaha ini tidak 
membuahkan hasil. Rakyat tetap saja menganggap Pangeran Diponegoro sebagai raja mereka. 

Hamengkubuwana II yang sudah tua (dan dipanggil sebagai Sultan Sepuh) akhirnya meninggal 
dunia pada tanggal 3 Januari 1828. Pemerintahan kembali dipegang oleh cicitnya, 
yaituHamengkubuwana V. 

Hamengkubuwana III 
Sri Sultan Hamengkubuwana III (lahir di Yogyakarta, 20 
Februari 1769 – meninggal di Yogyakarta, 3 November 1814 pada 
umur 45 tahun) adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang 
memerintah dalam dua periode, yaitu tahun 1810 –
 1811 dan 1812 – 1814. 

Riwayat Pemerintahan 

Nama aslinya adalah Raden Mas Surojo, 
putra Hamengkubuwana II yang lahir pada tanggal 20 
Februari 1769. Pada bulan Desember 1810 terjadi serbuan 
tentara Belanda terhadap Keraton Yogyakarta sebagai kelanjutan dari permusuhan 
antara Hamengkubuwana II melawan Herman Daendels. 

Hamengkubuwana II diturunkan secara paksa dari takhta. Herman Daendels kemudian 
mengangkat Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubuwana III berpangkat regent, atau wakil 
raja. Ia juga menangkap dan menahan Pangeran Notokusumo saudara Hamengkubuwana 
II di Cirebon. 

Pada tahun 1811 Inggris berhasil merebut jajahan Belanda terutama Jawa. Kesempatan ini 
dipergunakan oleh Hamengkubuwana II untuk naik takhta kembali dan menurunkan 
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Hamengkubuwana III sebagai putra mahkota. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 
Desember 1811. 

Kemudian terjadi permusuhan antara Hamengkubuwana II melawan Thomas Raffles, yaitu 
kepala pemerintahan Inggris di Jawa. Pertempuran terjadi di Keraton Yogyakarta, di 
mana Thomas Raffles membuang Hamengkubuwana II ke Pulau Penang, dan mengangkat 
kembali Hamengkubuwana III sebagai raja. 

Akibat pertempuran tersebut, Kesultanan Yogyakarta harus menerima konsekuensi, antara lain: 

 Yogyakarta harus melepaskan daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan 
kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setiap tahunnya. 

 Angkatan perang Yogyakarta diperkecil dan hanya beberapa tentara keamanan keraton 
saja. 

 Sebagian daerah kekuasaan keraton diserahkan kepada Pangeran Notokusumo yang 
berjasa mendukung Thomas Raffles, dan diangkat menjadi Paku Alam I. 

Pemerintahan Hamengkubuwana III berakhir pada saat meninggalnya, yaitu tanggal 3 
November 1814. Ia digantikan putranya yang masih anak-anak sebagai Hamengkubuwana IV. 
Sementara itu putra tertuanya yang lahir dari selir bernama Pangeran Diponegoro kelak 
melancarkan perang terhadap Belanda pada tahun 1825 – 1830. 

Hamengkubuwana IV 
Sri Sultan Hamengkubuwono IV (lahir 3 April 1804 – meninggal 6 Desember 1822 pada umur 
18 tahun) adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah pada tahun 1814 - 1822. 

Riwayat Pemerintahan 

Nama aslinya adalah Raden Mas Ibnu Jarot, 
putra Hamengkubuwana III yang lahir dari permaisuri tanggal 3 
April 1804. Ia naik takhta menggantikan ayahnya pada usia 
sepuluh tahun, yaitu tahun1814. Karena usianya masih sangat 
muda, Paku Alam I ditunjuk sebagai wali pemerintahannya. 

Pada pemerintahan Hamengkubuwono IV, kekuasaan Patih 
Danurejo IV semakin merajalela. Ia menempatkan saudara-
saudaranya menduduki jabatan-jabatan penting di keraton. 
Keluarga Danurejan ini terkenal tunduk pada Belanda. Mereka 
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juga mendukung pelaksanaan sistem Sewa Tanah untuk swasta, yang hasilnya justru 
merugikan rakyat kecil. 

Pada tanggal 20 Januari 1820 Paku Alam I meletakkan jabatan sebagai wali raja. Pemerintahan 
mandiri Hamengkubuwono IV itu hanya berjalan dua tahun karena ia tiba-tiba meninggal dunia 
pada tanggal 6 Desember 1822 saat sedang bertamasya. Oleh karena itu, Hamengkubuwono 
IV pun mendapat gelar anumerta Sultan Seda ing Pesiyar. 

Kematian Hamengkubuwono IV yang serba mendadak ini menimbulkan desas-desus bahwa ia 
tewas diracun ketika sedang bertamasya. Putra mahkota yang belum genap berusia tiga tahun 
diangkat sebagai Hamengkubuwono V. 

Hamengkubuwana V 
Sri Sultan Hamengkubuwana V (Bahasa Jawa:Sri Sultan 
Hamengkubuwono V, lahir: 20 Agustus 1821 – wafat: 1855) adalah 
sultan kelima Kesultanan Yogyakarta, yang berkuasa tanggal 19 
Desember 1823 - 17 Agustus 1826, dan kemudian dari 17 
Januari 1828 - 5 Juni 1855 yang diselingi oleh 
pemerintahan Hamengkubuwana II karena ketidakstabilan politik 
dalam Kesultanan Yogyakarta saat itu.  
Riwayat pemerintahan 

Nama asli Sri Sultan Hamengkubuwana V adalah Raden Mas Mustoyo, 
putra Hamengkubuwana IV yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1821. 
Sewaktu dewasa ia bergelar Pangeran Mangkubumi. Ia juga pernah 
mendapat pangkat Letnan 
Kolonel tahun 1839 dan Kolonel tahun 1847 dari pemerintah Hindia Belanda.Melihat tahun 
pemerintahannya dimulai tahun 1823 sedang lahirnya adalah tahun 1821 maka Sultan 
Hamengku Buwono V waktu permulaan bertahta berumur 2 (dua) tahun. 

Hamengkubuwana V sendiri mendekatkan hubungan Keraton Yogyakarta dengan 
pemerintahan Hindia-Belanda yang berada di bawah Kerajaan Belanda, untuk melakukan 
taktik perang pasif, dimana ia menginginkan perlawanan tanpa pertumpahan darah. Sri Sultan 
Hamengkubuwana V mengharapkan dengan dekatnya pihak keraton Yogyakarta dengan 
pemerintahan Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak keraton 
dan Belanda, sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara. 

Kebijakan Hamengkubuwana V tersebut ditanggapi dengan tentangan oleh beberapa 
kanjeng abdi dalem dan adik Sultan HB V sendiri, yaitu Raden Mas Ariojoyo 
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(nantinya Hamengkubuwana VI). Mereka menganggap tindakan Sultan HB V adalah tindakan 
yang mempermalukan Keraton Yogyakarta sebagai pengecut, sehingga dukungan terhadap 
Sultan Hamengkubuwana V pun berkurang dan banyak yang memihak adik sultan untuk 
menggantikan Sultan dengan Raden mas Ariojoyo. 

Keadaan semakin menguntungkan Raden Mas Ariojoyo setelah ia berhasil mempersunting 
putri Kesultanan Brunai dan menjalin ikatan persaudaraan dengan Kesultanan Brunai. 
Kekuasaan Sultan Hamengkubuwana V semakin terpojok setelah timbul konflik di dalam tubuh 
keraton yang melibatkan istri ke-5 Sultan sendiri, Kanjeng Mas Hemawati. Sri Sultan 
Hamengkubuwana V hanya mendapatkan dukungan dari rakyat yang merasakan pemerintahan 
yang aman dan tenteram selama masa pemerintahannya. 

Sri Sultan Hamengkubuwana V wafat pada tahun 1855 dalam sebuah peristiwa yang hanya 
sedikit diketahui orang, peristiwa itu dikenal dengan wereng saketi tresno ("wafat oleh yang 
dicinta"), Sri Sultan meninggal setelah ditikam oleh istri ke-5-nya, yaitu Kanjeng Mas Hemawati, 
yang sampai sekarang tidak diketahui apa penyebab istrinya berani membunuh Sri Sultan 
suaminya. 

Tidak lama setelah Sultan Hamengkubuwana V meninggal, tiga bulan kemudian permaisuri Sri 
Sultan Hamengkubuwana V pun meninggal setelah jatuh sakit semenjak suaminya meninggal. 

Hamengkubuwana VI 
Sri Sultan Hamengkubuwana VI (Bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono VI, 
lahir: 1821 – wafat: 20 Juli 1877) adalah sultan ke-enam Kesultanan Yogyakarta yang 
memerintah pada tahun 1855 – 1877. Dia menggantikan kakaknya, Hamengkubuwana V yang 
meninggal di tengah ketidak stabilan politik dalam tubuh Keraton Yogyakarta. 

Riwayat Pemerintahan 

Nama asli Sultan Hamengkubuwana VI 
adalah Raden Mas Mustojo, putra Hamengkubuwana 
IV yang lahir pada tahun 1821. 

Hamengkubuwana VI naik takhta menggantikan 
kakaknya, yaitu Hamengkubuwana V pada tahun 1855, 
setelah Hamengkubuwana V meninggal secara misterius. 
Pada masa pemerintahannya terjadi gempa bumi yang 
besar yang meruntuhkan sebagian besar Keraton 
Yogyakarta, Taman Sari, Tugu Golong Gilig, Masjid 
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Gede (masjid keraton), Loji Kecil (sekarang Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta) 
serta beberapa bangunan lainnya di Kesultanan Yogyakarta. 

Pada masa Hamengkubuwana V, Raden Mas Mustojo adalah seorang penentang keras 
kebijakan politik perang pasif kakaknya yang menjalankan hubungan dekat dengan 
pemerintahan Hindia-Belanda yang ada di bawah Kerajaan Belanda. Namun setelah kakaknya 
meninggal dan dia dinobatkan menjadi Hamengkubuwana VI, semasa pemerintahannya dia 
justru melanjutkan kebijakan dari kakaknya yang sebelumnya dia tentang keras. 

Semasa pemerintahan Hamengkubuwana VI kemudian mulai timbul pemberontakan-
pemberontakan yang tidak mengakui masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana VI, namun 
pemberontakan-pemberontakan tersebut dapat diredam dan dibersihkan. Hal ini berkat 
kepemimpinan dan ketangguhan Danuredjo V, patih Keraton Yogyakarta saat itu. Hubungan 
dengan berbagai kerajaan pun terjalin kuat pada masa pemerintahan HB VI, apalagi setelah dia 
menikah dengan putri Kesultanan Brunai. 

Walaupun sempat menimbulkan beberapa sengketa dengan kerajaan-kerajaan lain, 
tercatat bahwa Sultan HB VI dapat mengatasinya dengan arif bijaksana. Tapi lambat laun 
hubungan dengan pemerintahan Hindia-Belanda agak mulai menuai konflik tertama karena 
keraton Yogyakarta kala itu banyak menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang menjadi 
musuh pemerintah Hindia-Belanda dan Kerajaan Belanda. 

Pemerintahan Hamengkubuwana VI berakhir ketika ia meninggal dunia pada tanggal 20 
Juli 1877. Ia digantikan putranya sebagai sultan selanjutnya bergelar Hamengkubuwana VII. 

Hamengkubuwana VII 
Sri Sultan Hamengkubuwana VII (Bahasa Jawa:Sri Sultan Hamengkubuwono VII, 

lahir: 1839 – wafat: 1931 adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah pada 
tahun 1877 – 1920. Ia dikenal juga dengan sebutan Sultan Ngabehi atau Sultan Sugih.  
Riwayat Pemerintahan 

Nama aslinya adalah Raden Mas Murtejo, 
putra Hamengkubuwono VI yang lahir pada tanggal 4 
Februari 1839. Ia naik takhta menggantikan ayahnya sejak 
tahun 1877. 

Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono VII, 
banyak didirikan pabrik gula di Yogyakarta, yang seluruhnya 
berjumlah 17 buah. Setiap pendirian pabrik memberikan 
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peluang kepadanya untuk menerima dana sebesar Rp 200.000,00. Hal ini mengakibatkan 
Sultan sangat kaya sehingga sering dijuluki Sultan Sugih[rujukan?]. 

Masa pemerintahannya juga merupakan masa transisi 
menuju modernisasi di Yogyakarta. Banyak sekolah modern didirikan. Ia bahkan mengirim 
putra-putranya belajar hingga ke negeri Belanda. 

Pada tanggal 29 Januari 1920 Hamengkubuwono VII yang saat itu berusia 81 tahun 
memutuskan untuk turun takhta dan mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya. Konon 
peristiwa ini masih dipertanyakan keabsahannya karena putera mahkota(GRM. Akhadiyat, putra 
HB VII nomor 14) yang seharusnya menggantikan tiba-tiba meninggal dunia dan sampai saat ini 
belum jelas penyebab kematiannya. 

Dugaan yang muncul ialah adanya keterlibatan pihak Belanda yang tidak setuju 
dengan putera Mahkota pengganti Hamengkubuwono VII yang terkenal selalu menentang 
aturan-aturan yang dibuat pemerintah Batavia. 

Biasanya dalam pergantian takhta raja kepada putera mahkota ialah menunggu sampai 
sang raja yang berkuasa meninggal dunia. Namun kali ini berbeda karena 
pengangkatan Hamengkubuwono VIII dilakukan pada saat Hamengkubuwono VII masih 
hidup.<--, bahkan menurut cerita masa lalu sang ayah diasingkan oleh anaknya pengganti 
putera mahkota yang wafat ke Pesanggrahan Ngambarrukma di luar keraton Yogyakarta.--> 

Hamengkubuwono VII dengan besar hati mengikuti kemauan sang anak (yang di dalam 
istilah Jawa disebut mikul dhuwur mendhem jero) yang secara politis telah menguasai kondisi di 
dalam pemerintahan kerajaan. Setelah turun takhta, Hamengkubuwono VII pernah mengatakan 
"Tidak pernah ada raja yang meninggal di keraton setelah saya" yang artinya masih 
dipertanyakan. Sampai saat ini ada dua raja setelah dirinya yang meninggal di luar keraton, 
yaitu Hamengkubuwono VIII meninggal dunia di tengah perjalanan ke luar kota 
dan Hamengkubuwono IX meninggal di Amerika Serikat. Bagi masyarakat Jawa adalah suatu 
kebanggaan jika seseorang meninggal di rumahnya sendiri. Hamengkubuwono VII meninggal di 
Pesanggrahan Ngambarrukma pada tanggal 30 Desember1931 dan dimakamkan di Imogiri. 

Versi lain mengatakan bahwa Hamengkubuwono VII meminta pensiun 
kepada Belanda untuk madeg pandito (menjadi pertapa) di Pesanggrahan Ngambarrukma 
(sekarang Ambarrukma). Sampai saat ini bekas pesanggrahan itu masih ada dan di sebelah 
timurnya dulu pernah berdiri Hotel Ambarrukma yang sekarang sudah tidak ada lagi. 

Silsilah 
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 Anak tertua dari Sultan Hamengkubuwana VI dan istri pertamanya RAy Sepuh/GKR 
Sultan/GKR Agung dan diangkat anak oleh Ratu Kencana. 

 Memiliki delapan belas istri: 

1. BRA Sukina/BRA Mangku Bumi (b. 1836), putri termuda Sultan Hamengkubuwana 
V dengan istri keduanya BRAy Dewaningsih. 

2. GKR Mas, putri dari KRT Jayadipura atau dari Pangeran Suryadiningrat. 

3. GKR Kencana/GKR Wandhani, putri dari Raden 'Ali Basa 'Abdu'l-Mustafa Senthot 
Prawiradirja. 

4. GKR Kencana II/BRAy Ratna Sri Wulan, putri dari BPH Adi Negara. 

5. BRAy Ratnaningsi. 

6. BRAy Ratnaningdia. 

7. BRAy Ratna Adi. 

8. BRAy Ratnasangdia. 

9. BRAy Ratnajiwata. 

10. BRAy Puryaningdia. 

11. BRAy Devaratna. 

12. BRAy Puspitaningdiya. 

13. BRAy Srengkara Adinindia. 

14. BRAy Rukmidiningdia. 

15. BRAy Ratna Adiningrum. 

16. BRAy Ratna Puspita. 

17. BRAy Tejaningrum. 

18. BRAy Ratna Mandaya, putri dari Patih Dhanuraja VI. 

 Memiliki 31 putra 

 Memiliki 38 putri 

Hamengkubuwana VIII 
Sri Sultan Hamengkubuwana VIII (lahir di 

Kraton Yogyakarta Adiningrat, 3 Maret 1880 –
 meninggal di Kraton Yogyakarta Adiningrat, 22 
Oktober 1939pada umur 59 tahun) adalah salah 
seorang raja yang pernah memimpin di Kesultanan 
Yogyakarta tahun 1921-1939. Dinobatkan menjadi 
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Sultan Yogyakarta pada tanngal 8 Februari 1921. Pada masa Hamengkubuwono VIII, 
Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan 
termasuk membiayai sekolah-sekolah kesultanan. Putra-putra Hamengkubuwono VIII banyak 
disekolahkan hingga perguruan tinggi, banyak diantaranya diBelanda. Salah satunya 
adalah GRM Dorojatun, yang kelak bertahta dengan gelar Hamengkubuwono IX, yang 
bersekolah di Universitas Groningen. 

Pada masa pemerintahannya, beliau banyak mengadakan rehabilitasi bangunan 
kompleks keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah bangsal Pagelaran yang terletak di paling 
depan sendiri (berada tepat di selatan Alun-alun utara Yogyakarta). Bangunan lainnya yang 
rehabilitasi adalah tratag Siti Hinggil,Gerbang Donopratopo, dan Masjid Gedhe. 

Beliau meninggal pada tanggal 22 Oktober 1939 di RS Panti Rapih Yogyakarta karena 
menderita sakit. 

Silsilah 

 Anak kesembilan dari Sultan Hamengkubuwana VII (Sultan Ngabehi) dan istri keduanya 
GKR Mas 

 Memiliki delapan istri: 

1. RA Siti Katina, putri Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi, tahun 1907 

2. BRA Purya Aningdiya 

3. BRA Puspitaningdiya 

4. BRA Srengkara Aningdiya 

5. RA Kustilah/KRA Adipati Anum Amangku Negara/Kanjeng Alit, putri Gusti Pangeran 
Adipati Mangkubumi 

6. BRA Rukmi Aningdiya 

7. KBRAy Ratna Adiningrum 

8. BRAy Ratna Puspita 

 Memiliki dua puluh empat putra: 

1. BRM ... dari BRA Purya Aningdiya, meninggal sebelum sempat diberi nama. 

2. BRM Mustari dari BRA Puspitaningdiya 

3. Mayor BRM Jartabitu/Kanjeng Mas Pangeran Angabehi/Gusti Pangeran Angabehi dari 
BRA Puspitaningdiya, menikah dengan BRA Siti Mustakirun 
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4. Kapten BRM Sungangusamsi/GBPH Purbaya dari BRA Srengkara Aningdiya, menikah 
dengan BRA Madusari/RAy Purbaya. 

5. BRM Sumeru/GBPH Dhanupaya dari BRA Puspitaningdiya 

6. BRM Sudiarsa dari BRA Purya Aningdiya 

7. BRM Kartala/GBPH Mangkudiningrat dari BRA Purya Aningdiya, menikah dengan RA 
Sumani dan menikah dengan Amiratna/BRA Mangkudiningrat, putri kedua dari KGPAA 
Raja Paku Alam VI dan Kanjeng Gusti Timur putri dari KGPAA Raja Paku Alam III 

8. BRM Tinggartala/GBPH Prabuningrat dari BRA Puspitaningdiya 

9. GRM Dorojatun/GBPH Purbaya/Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Kanjeng Alit 

10. BRM Duryatnanu dari BRA Purya Aningdia 

11. BRM Mahikyaun/GBPH Surya Wijaya dari BRA Rukmi Aningdiya 

12. BRM Rais ul-Ngah Askari/GBPH Bintara dari BRA Srengkara Aningdiya 

13. BRM Alpasuatlamin/GBPH Surya Brangta dari BRA Purya Aningdiya 

14. BRM Mupasalukatini dari BRA Puspitaningdiya 

15. BRM Ila ul-Kirami/GBPH Murdaningrat dari BRA Srengkara Aningdiya 

16. BRM Makan ul-Munayati/BGBPH Puya Kusuma dari BRA Purya Aningdiya 

17. BRM Pel ul-Kuluki/GBPH Suryaputra dari KBRAy Ratna Adiningrum 

18. BRM Sunwata/GBPH Adi Wijaya dari BRAy Ratna Puspita 

19. BRM Sahadatsatir dari BRAy Ratna Puspita 

20. BRM Hening /GBPH Yudha Negara dari KBRAy Ratna Adiningrum 

21. BRM Dr Banakamsi/GBPH Dr Dipayana dari BRA Tejaningrum 

22. BRM Satriya/GBPH Benawa dari KBRAy Ratna Adiningrum 

23. BRM Danangjaya dari KBRAy Ratna Adiningrum 

24. BRM Rabinharyani/GBPH Puger dari BRAy Ratna Puspita 

 Memiliki tujuh belas putri: 

1. BRA Gusti Siti Sundarumiya/GKR Pembayun dari BRA Purya Aningdiya, menikah 
dengan BPH Pakuningrat, putra tertua KGRM Putra/KGPAA Amangku Negara. 

2. BRA Siti Sayadi/GBRAy Sinduraja dari BRA Purya Aningdiya, menikah dengan KRT 
Sinduraja. 

3. BRA Siti Sadari/GBRAy Purbawinata dari BRA Puspitaningdiya, menikah dengan KRT 
Purbawinata/KPH Purbawinata. 
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4. BRA Siti Kadarmi/GBRAy Jaya ningrat dari BRA Puspitaningdiya, menikah dengan KRT 
Jayaningrat. 

5. BRA Siti Kajananywa/GBRAy Jaya Winata dari BRA Srengkara Aningdiya, menikah 
dengan KRT Jayawinata. 

6. BRA Siti Mutasangilun dari BRA Srengkara Aningdiya 

7. BRA Siti Nuriwadina/GBRAy Chandradiningrat dari BRA Srengkara Aningdiya, menikah 
dengan KRT Chandradiningrat. 

8. BRA Siti Kuswanayi/GBRAy Cakradiningrat dari BRA Rukmi Aningdiya, menikah dengan 
GBPH Cakradiningrat, putra dari KGRM Putra/KGPAA Amangku Negara. 

9. BRA Siti Sriwayati/GBRAy Purbasaputra dari BRA Srengkara Aningdiya, menikah 
dengan KRT Purbaseputra. 

10. BRA Siti Swandari/GBRAy Purwadiningrat dari BRA Puspitaningdiya, menikah dengan 
KRT Purwadiningrat. 

11. BRA Siti Hilal ul-Ngasarati/GBRAy Kusuma Adiningrat dari BRA Puspitaningdiya, 
menikah dengan KRT Kusumadiningrat. 

12. BRA Siti Sutyanti/GBRAy Jayaningrat dari KBRAy Ratna Adiningrum, menikah dengan 
Ir. Raden Puspaharsana Jayaningrat. 

13. BRA Siti Padmasari/GBRAy Sumarman dari KBRAy Ratna Adiningrum, menikah dengan 
Raden Sumarman, S.H. 

14. BRA Siti Wayarini dari BRAy Ratna Puspita 

15. BRA Siti Prayuti dari BRAy Ratna Puspita 

16. BRA Siti Widyastuti/GBRAy Andayaningrat dari KBRAy Ratna Adiningrum, menikah 
dengan Raden Suwarna Andayaningrat. 

17. BRA Siti Sutarnin dari BRAy Ratna Puspita 

Hamengkubuwana IX 
Sri Sultan Hamengkubuwana IX (Bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono IX), lahir 

di Sompilan Ngasem, Yogyakarta, Indonesia, 12 April1912 – meninggal di Washington, 
DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Ia adalah salah 
seorang Sultan yang pernah memimpin diKasultanan Yogyakarta (1940-1988) 
dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan 
Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara 
tahun 1973-1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah 
menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.  
Biografi 
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Lahir di Yogyakarta dengan nama G.R.M. Dorojatun pada 12 April 1912, 
Hamengkubuwana IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwana VIII danRaden Ajeng 
Kustilah. Di umur 4 tahun Hamengkubuwana IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh 
pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO diSemarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-
an beliau berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang Universiteit Leiden), Belanda ("Sultan Henkie"). 

Hamengkubuwana IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 
Maret 1940 dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun 
Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga 
Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang 
Jumeneng Kaping Sanga". Ia merupakan sultan yang 
menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan 
Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI 
memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa". 

Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia 28 tahun 
bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior 
Belanda Dr. Lucien Adamsmengenai otonomi Yogyakarta. Di masa 
Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha dengan mengadakan 
proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Pakualam adalah penguasa lokal 
pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan yang mengundang Presiden 
untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer 
Belanda I. 

Peran dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 

Peranan Sultan Hamengkubuwana IX dalam Serangan Umum 1 Maret 
1949 oleh TNI masih tidak singkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, beliaulah yang 
melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan 
menurut Pak Harto, beliau baru bertemu Sultan malah setelah penyerahan kedaulatan. Sultan 
menggunakan dana pribadinya (dari istana Yogyakarta) untuk membayar gaji pegawai republik 
yang tidak mendapat gaji semenjak Agresi Militer ke-2. 

Sejak 1946 beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang 
dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di 
bidang Ekuin. Pada tahun 1973 beliau diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa 
jabatannya pada tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden 
dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia 
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mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa 
Malari dan hanyut pada KKN. 

Beliau ikut menghadiri perayaan 50 tahun kekuasaan Ratu 
Wilhelmina di Amsterdam, Belanda pada tahun 1938 

Minggu malam 2 Oktober 1988, ia wafat di George Washington University Medical 
Centre, Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram 
di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia. 

Sultan Hamengku Buwana IX tercatat sebagai Gubernur terlama yang menjabat di 
Indonesia antara 1945-1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940-1988. 

Silsilah 

 Anak kesembilan dari Sultan Hamengkubuwono VIII dan istri kelimanya RA Kustilah/KRA 
Adipati Anum Amangku Negara/Kanjeng Alit. 

 Memiliki lima istri: 

1. BRA Pintakapurnama/KRA Pintakapurnama tahun 1940 

2. RA Siti Kustina/BRA Windyaningrum/KRA Widyaningrum/RAy Adipati Anum, putri 
Pangeran Mangkubumi, tahun 1943 

3. Raden Gledegan Ranasaputra/KRA Astungkara, putri Raden Lurah Ranasaputra dan 
Sujira Sutiyati Ymi Salatun, tahun 1948 

4. KRA Ciptamurti 

5. Norma Musa/KRA Nindakirana, putri Handaru Widarna tahun 1976 

 Memiliki lima belas putra: 

1. BRM Arjuna Darpita/KGPH Mangkubumi/KGPAA Mangkubumi/Sri 
Sultan Hamengkubuwono X dari KRA Widyaningrum 

2. BRM Murtyanta/GBPH Adi Kusuma/KGPH Adi Kusuma dari KRA Pintakapurnama, 
menikah dengan Dr. Sri Hardani 

3. BRM Ibnu Prastawa/GBPH Adi Winata dari KRA Widyaningrum, menikah dengan Aryuni 
Utari 

4. BRM Kaswara/GBPH Adi Surya dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Andinidevi 

5. BRM Arumanta/GBPH Prabu Kusuma dari KRA Astungkara, menikah dengan Kuswarini 

6. BRM Sumyandana/GBPH Jaya Kusuma dari KRA Windyaningrum 
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7. BRM Kuslardiyanta dari KRA Astungkara, menikah dengan Jeng Yeni 

8. BRM Anindita/GBPH Paku Ningrat dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Nurita Afridiani 

9. BRM Sulaksamana/GBPH Yudha Ningrat dari KRA Astungkara, menikah dengan Raden 
Roro Endang Hermaningrum 

10. BRM Abirama/GBPH Chandra Ningrat dari KRA Astungkara, menikah dengan Hery 
Iswanti 

11. BRM Prasasta/GBPH Chakradiningrat dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Lakhsmi 
Indra Suharjana 

12. BRM Arianta dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Farida Indah. 

13. BRM Sarsana dari KRA Ciptamurti 

14. BRM Harkamaya dari KRA Ciptamurti 

15. BRM Svatindra dari KRA Ciptamurti 

 Memiliki tujuh putri: 

1. BRA Gusti Sri Murhanjati/GKR Anum dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan 
Kolonel Budi Permana/KPH Adibrata yang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan 

2. BRA Sri Murdiyatun/GBRAy Murda Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan 
KRT Murda Kusuma 

3. BRA Dr Sri Kuswarjanti/GBRAy Dr. Riya Kusuma dari KRA Widyaningrum, menikah 
dengan KRT Riya Kusuma 

4. BRA Dr Sri Muryati/GBRAy Dr. Dharma Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah 
dengan KRT Dharma Kusuma 

5. BRA Kuslardiyanta dari KRA Ciptomurti 

6. BRA Sri Kusandanari dari KRA Astungkara 

7. BRA Sri Kusuladewi/BRAy Padma Kusuma dari KRA Astungkara, menikah dengan KRT 
Padma Kusuma 

Pendidikan 

 Taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul 

 Eerste Europese Lagere School (1925) 

 Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan Bandung (1931) 

 Rijkuniversiteit Leiden, jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi 

Jabatan 



dias39               Sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 

 Kepala dan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta (1945) 

 Menteri Negara pada Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947) 

 Menteri Negara pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (3 Juli 1947 - 11 
November 1947 dan 11 November 1947 - 28 Januari 1948) 

 Menteri Negara pada Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949) 

 Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 
Agustus 1949 - 20 Desember 1949) 

 Menteri Pertahanan pada masa RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950) 

 Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951) 

 Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1951) 

 Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956) 

 Ketua Sidang ke 4 ECAFE (Economic Commision for Asia and the Far East) dan Ketua 
Pertemuan Regional ke 11 Panitia Konsultatif Colombo Plan(1957) 

 Ketua Federasi ASEAN Games (1958) 

 Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (5 Juli 1959) 

 Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata (1963) 

 Menteri Koordinator Pembangunan (21 Februari 1966) 

 Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi 11 (Maret 1966) 

 Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968) 

 Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/KONI (1968) 

 Ketua Delegasi Indonesia di Konferensi Pasific Area Travel Association (PATA) 
di California, Amerika Serikat (1968) 

 Wakil Presiden Indonesia (25 Maret 1973 - 23 Maret 1978) 

Pahlawan Nasional 

Hamengkubuwana IX diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia tanggal 8 Juni 
2003 oleh presiden Megawati Soekarnoputri. 

Hamengkubuwana X 
Bendara Raden Mas Herjuno Darpito atau Sri Sultan 

Hamengkubuwana X (Bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengku 
Buwono X, lahir di Yogyakarta,2 April 1946; umur 64 tahun) 
adalah raja Kasultanan Yogyakarta sejak 
tahun 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 
tahun 1998.  
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Silsilah 

 Anak tertua dari Sultan Hamengkubuwana IX dan istri keduanya, RA Siti Kustina/BRA 
Widyaningrum/KRA Widyaningrum/RAy Adipati Anum 

 Menikah dengan Tatiek Drajad Suprihastuti/BRA Mangkubumi/GKR Hemas, putri dari 
Kolonel Radin Subanadigda Sastrapranata, pada tahun 1968. 

 Memiliki saudara antara lain GBPH Joyokusumo, GBPH Prabukusumo, GBPH Yudaningrat 

 Memiliki lima orang putri: 

1. GRA Nurmalita Sari/GKR Pembayun 

2. GRA Nurmagupita/GKR Condrokirono 

3. GRA Nurkamnari Dewi /GKR Maduretno 

4. GRA Nurabra Juwita 

5. GRA Nurastuti Vijareni 

Masa kecil dan pendidikan 

Hamengkubuwono X lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito. Setelah dewasa 
bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi 
gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Hamengkubuwono 
X adalah seorang lulusan Fakultas Hukum UGM. 

Penobatan 

Penobatan Hamengkubuwono X sebagai raja dilaksanakan pada tanggal 7 
Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) dengan gelar resmi Sampeyan Dalem ingkang 
Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin 
Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa. 

Kegiatan organisasi 

Hamengkubuwono X aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai 
jabatan diantaranya adalah ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, 
Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG 
Madukismo, dan pada bulan Juli1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. 
Pada 2010, bersama dengan Surya Paloh, Sri Sultan Hamengkubuwono X mencetuskan 
pendirianNasional Demokrat. 

Menjadi Gubernur DIY 
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Setelah Paku Alam VIII wafat, dan melalui beberapa perdebatan, pada 1998 beliau 
ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998-2003. 
Dalam masa jabatan ini Hamengkubuwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada 
tahun 2003 beliau ditetapkan lagi, setelah terjadi beberapa pro-kontra, sebagai Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003-2008. Kali ini beliau didampingi Wakil 
Gubernur yaitu Paku Alam IX. 

Gempa Jogja 

Pada masa kepemimpinannya, Yogyakarta mengalami gempa bumi yang terjadi pada 
bulan Mei 2006 dengan skala 5,9 sampai dengan 6,2 Skala Richter yang menewaskan lebih 
dari 6000 orang dan melukai puluhan ribu orang lainnya. 

Mengundurkan diri sebagai gubernur 

Pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-61 di Pagelaran Keraton 7 April 2007, ia 
menegaskan tekadnya untuk tidak lagi menjabat setelah periode jabatannya 2003-2008 
berakhir. Dalam pisowanan agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga, ia mengaku akan mulai 
berkiprah di kancah nasional. Ia akan menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk 
kepentingan bangsa dan negara. 

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

 

 

Gedhong Kaca, Museum Hamengku Buwono IX Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 
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Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat  Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Indonesia. Walaupun kesultanan tersebut secara resmi telah menjadi 
bagian Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi 
sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi 
kesultanan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di Kota 
Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai 
koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka 
keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh 
arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta 
paviliun yang luas.  

Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I beberapa bulan 
pasca Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah 
pesanggarahan[2] yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-
iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di Imogiri. 
Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, Umbul Pacethokan, yang 
ada di tengah hutan Beringan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku 
Buwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah 
Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman[3]. 

Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil 
Ler (Balairung Utara), Kamandhungan Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, 
Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul (Balairung 
Selatan)[4][5]. Selain itu Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang 
berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta 
juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya 
tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Keraton 
Yogyakarta. 

Tata ruang dan arsitektur umum 

Arsitek kepala istana ini adalah Sultan Hamengkubuwana I, pendiri Kesultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat. Keahliannya dalam bidang arsitektur dihargai oleh ilmuwan 
berkebangsaan Belanda - Dr. Pigeund dan Dr. Adam yang menganggapnya sebagai "arsitek 
dari saudara Pakubuwono II Surakarta". Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari 
keraton berikut desain dasar landscape kota tua Yogyakarta[7] diselesaikan antara tahun 1755-
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1756. Bangunan lain di tambahkan kemudian oleh para Sultan Yogyakarta berikutnya. Bentuk 
istana yang tampak sekarang ini sebagian besar merupakan hasil pemugaran dan restorasi 
yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono VIII (bertahta tahun 1921-1939). 

Tata ruang 

 

 

Koridor di Kedhaton dengan latar belakang Gedhong Jene dan Gedhong Purworetno 

Dahulu bagian utama istana, dari utara keselatan, dimulai dari Gapura Gladhag di utara 
sampai di Plengkung Nirboyo di selatan. Bagian-bagian utama keraton Yogyakarta dari utara ke 
selatan adalah: Gapura Gladag-Pangurakan; Kompleks Alun-alun Ler (Lapangan Utara) dan 
Mesjid Gedhe (Masjid Raya Kerajaan); Kompleks Pagelaran, Kompleks Siti Hinggil Ler, 
Kompleks Kamandhungan Ler; Kompleks Sri Manganti; Kompleks Kedhaton; Kompleks 
Kamagangan; Kompleks Kamandhungan Kidul; Kompleks Siti Hinggil Kidul (sekarang disebut 
Sasana Hinggil); serta Alun-alun Kidul (Lapangan Selatan) dan Plengkung Nirbaya yang biasa 
disebut Plengkung Gadhing. 

Bagian-bagian sebelah utara Kedhaton dengan sebelah selatannya boleh dikatakan 
simetris. Sebagian besar bagunan di utara Kompleks Kedhaton menghadap arah utara dan di 
sebelah selatan Kompleks Kedhaton menghadap ke selatan. Di daerah Kedhaton sendiri 
bangunan kebanyakan menghadap timur atau barat. Namun demikian ada bangunan yang 
menghadap ke arah yang lain. 

Selain bagian-bagian utama yang berporos utara-selatan keraton juga memiliki bagian 
yang lain. Bagian tersebut antara lain adalah Kompleks Pracimosono, Kompleks Roto Wijayan, 
Kompleks Keraton Kilen, Kompleks Taman Sari, dan Kompleks Istana Putra Mahkota (mula-
mula Sawojajar kemudian di nDalem Mangkubumen). Di sekeliling Keraton dan di dalamnya 
terdapat sistem pertahanan yang terdiri dari tembok/dinding Cepuri dan Baluwerti. Di luar 
dinding tersebut ada beberapa bangunan yang terkait dengan keraton antara lain Tugu Pal 
Putih, Gedhong Krapyak, nDalem Kepatihan (Istana Perdana Menteri), dan Pasar Beringharjo. 
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Arsitektur umum 
Secara umum tiap kompleks utama terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir dari 

pantai selatan, bangunan utama serta pendamping, dan kadang ditanami pohon tertentu. 
Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi dan dihubungkan 
dengan Regol[11] yang biasanya bergaya Semar Tinandu[12] . Daun pintu terbuat dari kayu jati 
yang tebal. Di belakang atau di muka setiap gerbang biasanya terdapat dinding penyekat yang 
disebut Renteng atau Baturono. Pada regol tertentu penyekat ini terdapat ornamen yang khas. 

Bangunan-bangunan Keraton Yogyakarta lebih terlihat bergaya arsitektur Jawa 
tradisional. Di beberapa bagian tertentu terlihat sentuhan dari budaya asing 
seperti Portugis, Belanda, bahkan Cina. Bangunan di tiap kompleks biasanya 
berbentuk/berkonstruksi Joglo atau derivasi/turunan konstruksinya. Joglo terbuka tanpa dinding 
disebut dengan Bangsal sedangkan joglo tertutup dinding dinamakanGedhong (gedung). 
Selain itu ada bangunan yang berupa kanopi beratap bambu dan bertiang bambu yang 
disebut Tratag. Pada perkembangannya bangunan ini beratap seng dan bertiang besi. 

Permukaan atap joglo berupa trapesium. Bahannya terbuat dari sirap, genting tanah, 
maupun seng dan biasanya berwarna merah atau kelabu. Atap tersebut ditopang oleh tiang 
utama yang di sebut dengan Soko Guru yang berada di tengah bangunan, serta tiang-tiang 
lainnya. Tiang-tiang bangunan biasanya berwarna hijau gelap atau hitam dengan ornamen 
berwarna kuning, hijau muda, merah, dan emas maupun yang lain. Untuk bagian bangunan 
lainnya yang terbuat dari kayu memiliki warna senada dengan warna pada tiang. Pada 
bangunan tertentu (misal Manguntur Tangkil) memiliki ornamen Putri Mirong, stilasi dari 
kaligrafi Allah, Muhammad, dan Alif Lam Mim Ra, di tengah tiangnya. 

Untuk batu alas tiang, Ompak, berwarna hitam dipadu dengan ornamen berwarna emas. 
Warna putih mendominasi dinding bangunan maupun dinding pemisah kompleks. Lantai 
biasanya terbuat dari batu pualam putih atau dari ubin bermotif. Lantai dibuat lebih tinggi dari 
halaman berpasir. Pada bangunan tertentu memiliki lantai utama yang lebih tinggi. Pada 
bangunan tertentu dilengkapi dengan batu persegi yang disebut Selo Gilang tempat 
menempatkan singgasana Sultan. 

Tiap-tiap bangunan memiliki kelas tergantung pada fungsinya termasuk kedekatannya 
dengan jabatan penggunanya. Kelas utama misalnya, bangunan yang dipergunakan oleh 
Sultan dalam kapasitas jabatannya, memiliki detail ornamen yang lebih rumit dan indah 
dibandingkan dengan kelas dibawahnya. Semakin rendah kelas bangunan maka ornamen 
semakin sederhana bahkan tidak memiliki ornamen sama sekali. Selain ornamen, kelas 
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bangunan juga dapat dilihat dari bahan serta bentuk bagian atau keseluruhan dari bangunan itu 
sendiri.  

Kompleks depan 

Gladhag-Pangurakan 
Gerbang utama untuk masuk ke dalam kompleks Keraton Yogyakarta dari arah utara 

adalah Gapura Gladhag dan Gapura Pangurakan[15] yang terletak persis beberapa meter di 
sebelah selatannya. Kedua gerbang ini tampak seperti pertahanan yang berlapis[16]. Pada 
zamannya konon Pangurakan merupakan tempat penyerahan suatu daftar jaga atau tempat 
pengusiran dari kota bagi mereka yang mendapat hukuman pengasingan/pembuangan[17]. 

Versi lain mengatakan ada tiga gerbang yaitu Gapura Gladhag, Gapura Pangurakan 
nJawi, dan Gapura Pangurakan Lebet[18]. Gapura Gladhag dahulu terdapat di ujung utara Jalan 
Trikora (Kantor Pos Besar Yogyakarta dan Bank BNI 46) namun sekarang ini sudah tidak 
ada[19]. Di sebelah selatannya adalah Gapura Pangurakan nJawi yang sekarang masih berdiri 
dan menjadi gerbang pertama jika masuk Keraton dari utara. Di selatan Gapura Pangurakan 
nJawi terdapat Plataran/lapangan Pangurakan yang sekarang sudah menjadi bagian dari Jalan 
Trikora. Batas sebelah selatannya adalah Gapura Pangurakan Lebet yang juga masih berdiri[20]. 
Selepas dari Gapura Pangurakan terdapat Kompleks Alun-alun Ler. 

Alun-alun Lor 

 

 

Tanah lapang, "Alun-alun Lor", di bagian utara kraton Yogyakarta dengan pohon Ringin Kurung-nya 

Alun-alun Lor adalah sebuah lapangan berumput di bagian utara Keraton Yogyakarta. 
Dahulu tanah lapang yang berbentuk persegi ini dikelilingi oleh dinding pagar yang cukup tinggi. 
Sekarang dinding ini tidak terlihat lagi kecuali di sisi timur bagian selatan. Saat ini alun-alun 
dipersempit dan hanya bagian tengahnya saja yang tampak. Di bagian pinggir sudah dibuat 
jalan beraspal yang dibuka untuk umum. 
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Di pinggir Alun-alun ditanami deretan pohon Beringin (Ficus benjamina; 
famili Moraceae) dan ditengah-tengahnya terdapat sepasang pohon beringin yang diberi pagar 
yang disebut dengan Waringin Sengkeran/Ringin Kurung (beringin yang dipagari). Kedua 
pohon ini diberi nama Kyai Dewadaru dan Kyai Janadaru. Pada zamannya selain Sultan 
hanyalah Pepatih Dalem  yang boleh melewati/berjalan di antara kedua pohon beringin yang 
dipagari ini. Tempat ini pula yang dijadikan arena rakyat duduk untuk melakukan "Tapa Pepe" 
saat Pisowanan Ageng sebagai bentuk keberatan atas kebijakan pemerintah. Pegawai /abdi-
Dalem Kori akan menemui mereka untuk mendengarkan segala keluh kesah kemudian 
disampaikan kepada Sultan yang sedang duduk di Siti Hinggil. 

Di sela-sela pohon beringin di pinggir sisi utara, timur, dan barat terdapat pendopo kecil 
yang disebut dengan Pekapalan, tempat transit dan menginap para Bupati dari daerah 
Mancanegara Kesultanan[28]. Bangunan ini sekarang sudah banyak yang berubah fungsi dan 
sebagian sudah lenyap. Dahulu dibagian selatan terdapat bangunan yang sekarang menjadi 
kompleks yang terpisah, Pagelaran. 

Pada zaman dahulu Alun-alun Lor digunakan sebagai tempat penyelenggaraan acara 
dan upacara kerajaan yang melibatkan rakyat banyak. Di antaranya adalah upacara garebeg 
serta sekaten, acara watangan serta rampogan macan, pisowanan ageng, dan sebagainya. 
Sekarang tempat ini sering digunakan untuk berbagai acara yang juga melibatkan masyarakat 
seperti konser-konser musik, kampanye, rapat akbar, tempat penyelenggaraan ibadah hari raya 
Islam sampai juga digunakan untuk sepak bola warga sekitar dan tempat parkir kendaraan. 

Mesjid Gedhe Kasultanan 
Kompleks Mesjid Gedhe Kasultanan (Masjid Raya Kesultanan) atau Masjid Besar 

Yogyakarta terletak di sebelah barat kompleks Alun-alun utara. Kompleks yang juga disebut 
dengan Mesjid Gedhe Kauman dikelilingi oleh suatu dinding yang tinggi. Pintu utama kompleks 
terdapat di sisi timur. Arsitektur bangunan induk berbentuk tajug persegi tertutup dengan atap 
bertumpang tiga. Untuk masuk ke dalam terdapat pintu utama di sisi timur dan utara. Di sisi 
dalam bagian barat terdapat mimbar bertingkat tiga yang terbuat dari kayu, mihrab (tempat 
imam memimpin ibadah), dan sebuah bangunan mirip sangkar yang disebut maksura. Pada 
zamannya (untuk alasan keamanan) di tempat ini Sultan melakukan ibadah. Serambi masjid 
berbentuk joglo persegi panjang terbuka. Lantai masjid induk dibuat lebih tinggi dari serambi 
masjid dan lantai serambi sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan halaman masjid. Di sisi 
utara-timur-selatan serambi terdapat kolam kecil. Pada zaman dahulu kolam ini untuk mencuci 
kaki orang yang hendak masuk masjid. 



dias47               Sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 

Di depan masjid terdapat sebuah halaman yang ditanami pohon tertentu. Di sebelah 
utara dan selatan halaman (timur laut dan tenggara bangunan masjid raya) terdapat sebuah 
bangunan yang agak tinggi yang dinamakan Pagongan. Pagongan di timur laut masjid disebut 
dengan Pagongan Ler (Pagongan Utara) dan yang berada di tenggara disebut dengan 
Pagongan Kidul (Pagongan Selatan). Saat upacara Sekaten, Pagongan Ler digunakan untuk 
menempatkan gamelan sekati Kangjeng Kyai (KK) Naga Wilaga dan Pagongan Kidul untuk 
gamelan sekati KK Guntur Madu. Di barat daya Pagongan Kidul terdapat pintu untuk masuk 
kompleks masjid raya yang digunakan dalam upacara Jejak Boto[29] pada upacara Sekaten di 
tahun Dal. Selain itu terdapat Pengulon, tempat tinggal resmiKangjeng Kyai Pengulu[30] di 
sebelah utara masjid dan pemakaman tua di sebelah barat masjid. 

Kompleks inti 

Kompleks Pagelaran 
Bangunan utama adalah Bangsal 

Pagelaran yang dahulu dikenal dengan 
nama Tratag Rambat. Pada zamannya Pagelaran 
merupakan tempat para punggawa kesultanan 
menghadap Sultan pada upacara resmi. 
Sekarang sering digunakan untuk even-even 
pariwisata, religi, dan lain-lain disa mping untuk 
upacara adat keraton. Sepasang Bangsal Pemandengan terletak di sisi jauh sebelah timur dan 
barat Pagelaran. Dahulu tempat ini digunakan oleh Sultan untuk menyaksikan latihan perang di 
Alun-alun Lor. 

Sepasang Bangsal Pasewakan/Pengapit terletak tepat di sisi luar sayap timur dan barat 
Pagelaran. Dahulu digunakan para panglima Kesultanan menerima perintah dari Sultan atau 
menunggu giliran melapor kepada beliau kemudian juga digunakan sebagai tempat jaga Bupati 
Anom Jaba. Sekarang digunakan untuk kepentingan pariwisata (semacam diorama yang 
menggambarkan prosesi adat, prajurit keraton dan lainnya). Bangsal Pengrawit yang terletak di 
dalam sayap timur bagian selatan Tratag Pagelaran dahulu digunakan oleh Sultan untuk 
melantik Pepatih Dalem. Saat ini di sisi selatan kompleks ini dihiasi dengan relief 
perjuangan Sultan HB I dan Sultan HB IX. Kompleks Pagelaran ini pernah digunakan 
oleh Universitas Gadjah Mada sebelum memiliki kampus di Bulak Sumur. 
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Siti Hinggil Ler 
Di selatan kompleks Pagelaran terdapat Kompleks Siti Hinggil. Kompleks Siti Hinggil 

secara tradisi digunakan untuk menyelenggarakan upacara-upacara resmi kerajaan. Di tempat 
ini pada 19 Desember 1949 digunakan peresmian Univ. Gadjah Mada. Kompleks ini dibuat 
lebih tinggi dari tanah di sekitarnya dengan dua jenjang untuk naik berada di sisi utara dan 
selatan. Di antara Pagelaran dan Siti Hinggil ditanami deretan pohon Gayam (Inocarpus 
edulis/Inocarpus fagiferus; famili Papilionaceae). 

Di kanan dan kiri ujung bawah jenjang utara Siti Hinggil terdapat dua Bangsal 
Pacikeran yang digunakan oleh abdi-Dalem Mertolulut dan Singonegoro sampai sekitar 
tahun 1926. Pacikeran barasal dari kata ciker yang 
berarti tangan yang putus. Bangunan Tarub 
Agung terletak tepat di  ujung atas jenjang utara. 
Bangunan ini berbentuk kanopi persegi dengan empat 
tiang, tempat para pembesar transit menunggu 
rombongannya masuk ke bagian dalam istana. Di 
timur laut dan barat laut Tarub Agung terdapat Bangsal 
Kori. Di tempat ini dahulu bertugas abdi-Dalem 
Kori dan abdi-Dalem Jaksayang fungsinya untuk 
menyampaikan permohonan maupun pengaduan rakyat kepada Sultan. 

Bangsal Manguntur Tangkil terletak ditengah-tengah Siti Hinggil di bawah atau di dalam 
sebuah hall besar terbuka yang disebut Tratag Sitihinggil. Bangunan ini adalah tempat Sultan 
duduk di atas singgasananya pada saat acara-acara resmi kerajaan seperti pelantikan Sultan 
dan Pisowanan Agung. Di bangsal ini pula pada 17 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik 
menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Bangsal Witono berdiri di selatan Manguntur 
Tangkil. Lantai utama bangsal yang lebih besar dari Manguntur Tangkil ini dibuat lebih tinggi. 
Bangunan ini digunakan untuk meletakkan lambang-lambang kerajaan atau pusaka kerajaan 
pada saat acara resmi kerajaan. 

Bale Bang yang terletak di sebelah timur Tratag Siti Hinggil pada zaman dahulu 
digunakan untuk menyimpan perangkat Gamelan Sekati, KK Guntur Madu dan KK Naga 
Wilaga. Bale Angun-angun yang terletak di sebelah barat Tratag Siti Hinggil pada zamannya 
merupakan tempat menyimpan tombak, KK Suro Angun-angun. 

Kamandhungan Lor 
Di selatan Siti Hinggil terdapat lorong yang membujur ke arah timur-barat. Dinding 

selatan lorong merupakan dinding Cepuri dan terdapat sebuah gerbang besar, Regol Brojonolo, 
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sebagai penghubung Siti Hinggil dengan Kamandhungan. Di sebelah timur dan barat sisi 
selatan gerbang terdapat pos penjagaan. Gerbang ini hanya dibuka pada saat acara resmi 
kerajaan dan di hari-hari lain selalu dalam keadaan tertutup. Untuk masuk ke kompleks 
Kamandhungan sekaligus kompleks dalam Keraton sehari-hari melalui pintu Gapura Keben di 
sisi timur dan barat kompleks ini yang masing-masing menjadi pintu masing-masing ke 
jalan Kemitbumen dan Rotowijayan. 

Kompleks Kamandhungan Ler sering disebut Keben karena di halamannya ditanami 
pohon Keben (Barringtonia asiatica; famili Lecythidaceae). Bangsal Ponconiti yang berada 
ditengah-tengah halaman merupakan bangunan utama di kompleks ini. Dahulu (kira-kira 
sampai 1812) bangsal ini digunakan untuk mengadili perkara dengan ancaman hukuman mati 
dengan Sultan sendiri yang yang memimpin pengadilan. Versi lain mengatakan digunakan 
untuk mengadili semua perkara yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Kini bangsal ini 
digunakan dalam acara adat seperti garebeg dan sekaten. Di selatan bangsal Ponconiti 
terdapat kanopi besar untuk menurunkan para tamu dari kendaraan mereka yang 
dinamakan Bale Antiwahana. Selain kedua bangunan tersebut terdapat beberapa bangunan 
lainnya di tempat ini.  

Sri Manganti 
Kompleks Sri Manganti terletak di sebelah 

selatan kompleks Kamandhungan Ler dan dihubungkan 
oleh Regol Sri Manganti. Pada dinding penyekat 
terdapat hiasan Makara raksasa. Di sisi barat kompleks 
terdapat Bangsal Sri Manganti yang pada zamannya 
digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu-tamu 
penting kerajaan. Sekarang di lokasi ini ditempatkan 
beberapa pusaka keraton yang berupa alat musik 
gamelan. Selain itu juga difungsikan untuk penyelenggaraan even pariwisata kera ton. 

Bangsal Traju Mas yang berada di sisi timur dahulu menjadi tempat para pejabat 
kerajaan saat mendampingi Sultan dalam menyambut tamu. Versi lain mengatakan 
kemungkinan tempat ini menjadi balai pengadilan (?). Tempat ini digunakan untuk 
menempatkan beberapa pusaka yang antara lain berupa tandu dan meja hias. Bangsal ini 
pernah runtuh pada 27 Mei 2006 akibat gempa bumi yang mengguncang DIY dan Jawa 
Tengah. Setelah proses restorasi yang memakan waktu yang lama akhirnya pada awal tahun 
2010 bangunan ini telah berdiri lagi di tempatnya. 
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Di sebelah timur bangsal ini terdapat dua pucuk meriam buatan Sultan HB II yang 
mengapit sebuah prasasti berbahasa dan berhuruf Cina. Di sebelah timurnya berdiri Gedhong 
Parentah Hageng Karaton, gedung Administrasi Tinggi Istana. Selain itu di halaman ini terdapat 
bangsal Pecaosan Jaksa, bangsal Pecaosan Prajurit, bangsal Pecaosan Dhalang dan 
bangunan lainnya.  

Kedhaton 
Pintu Gerbang Donopratopo, Kraton Yogyakarta 

Di sisi selatan kompleks Sri Manganti 
berdiri Regol Donopratopo yang menghubungkan dengan 
kompleks Kedhaton. Di muka gerbang terdapat sepasang 
arca raksasa Dwarapala yang 
dinamakan Cinkorobolo disebelah timur dan Bolobuto di 

sebelah barat. Di sisi timur terdapat pos penjagaan. Pada dinding penyekat sebelah selatan 
tergantung lambang kerajaan, Praja Cihna[40]. 

Kompleks kedhaton merupakan inti dari Keraton seluruhnya. Halamannya kebanyakan 
dirindangi oleh pohon Sawo kecik (Manilkara kauki; famili Sapotaceae). Kompleks ini 
setidaknya dapat dibagi menjadi tiga bagian halaman (quarter). Bagian pertama 
adalah Pelataran Kedhaton dan merupakan bagian Sultan. Bagian selanjutnya 
adalah Keputren yang merupakan bagian istri (para istri) dan para puteri Sultan. Bagian terakhir 
adalah Kesatriyan, merupakan bagian putra-putra Sultan. Di kompleks ini tidak semua 
bangunan maupun bagiannya terbuka untuk umum, terutama dari bangsal Kencono ke arah 
barat. 

Di bagian Pelataran Kedhaton, Bangsal Kencono (Golden Pavilion) yang menghadap ke 
timur merupakan balairung utama istana. Di tempat ini dilaksanakan berbagai upacara untuk 
keluarga kerajaan di samping untuk upacara kenegaraan. Di keempat sisi bangunan ini 
terdapat Tratag Bangsal Kencana yang dahulu digunakan untuk latihan menari. Di sebelah 
barat bangsal Kencana terdapat nDalem Ageng Proboyakso yang menghadap ke selatan. 
Bangunan yang berdinding kayu ini merupakan pusat dari Istana secara keseluruhan. Di 
dalamnya disemayamkan Pusaka Kerajaan (Royal Heirlooms), Tahta Sultan, dan Lambang-
lambang Kerajaan (Regalia) lainnya. 

Di sebelah utara nDalem Ageng Proboyakso berdiri Gedhong Jene (The Yellow House) 
sebuah bangunan tempat tinggal resmi (official residence) Sultan yang bertahta. Bangunan 
yang didominasi warna kuning pada pintu dan tiangnya dipergunakan sampai Sultan HB IX. 
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Oleh Sultan HB X tempat yang menghadap arah timur ini dijadikan sebagai kantor pribadi. 
Sedangkan Sultan sendiri bertempat tinggal di Keraton Kilen[41]. Di sebelah timur laut Gedhong 
Jene berdiri satu-satunya bangunan bertingkat di dalam keraton, Gedhong Purworetno. 
Bangunan ini didirikan oleh Sultan HB Vdan menjadi kantor resmi Sultan. Gedung ini 
menghadap ke arah bangsal Kencana di sebelah selatannya. 

Di selatan bangsal Kencana berdiri Bangsal Manis menghadap ke arah timur. Bangunan 
ini dipergunakan sebagai tempat perjamuan resmi kerajaan. Sekarang tempat ini digunakan 
untuk membersihkan pusaka kerajaan pada bulan Suro[42]. Bangunan lain di bagian ini 
adalah Bangsal Kotak[43], Bangsal Mandalasana[44], Gedhong Patehan[45], Gedhong 
Danartapura[46], Gedhong Siliran[47], Gedhong Sarangbaya[48], Gedhong Gangsa[49], dan lain 
sebagainya. Di tempat ini pula sekarang berdiri bangunan baru, Gedhong Kaca sebagai 
museum Sultan HB IX. 

Keputren merupakan tempat tinggal Permaisuri dan Selir raja. Di tempat yang memiliki 
tempat khusus untuk beribadat[50] pada zamannya tinggal para puteri raja yang belum menikah. 
Tempat ini merupakan kawasan tertutup sejak pertama kali didirikan hingga 
sekarang. Kesatriyan pada zamannya digunakan sebagai tempat tinggal para putera raja yang 
belum menikah. Bangunan utamanya adalah Pendapa Kesatriyan, Gedhong Pringgandani, 
dan Gedhong Srikaton. Bagian Kesatriyan ini sekarang dipergunakan sebagai tempat 
penyelenggaraan even pariwisata. Di antara Plataran Kedhaton dan Kesatriyan dahulu 
merupakan istal kuda yang dikendarai oleh Sultan.[51] 

Kamagangan 
Di sisi selatan kompleks Kedhaton terdapat Regol Kamagangan yang menghubungkan 

kompleks Kedhaton dengan kompleks Kemagangan. Gerbang ini begitu penting karena di 
dinding penyekat sebelah utara terdapat patung dua ekor ular yang menggambarkan tahun 
berdirinya Keraton Yogyakarta. Di sisi selatannya pun terdapat dua ekor ular di kanan dan kiri 
gerbang yang menggambarkan tahun yang sama. 

Dahulu kompleks Kemagangan digunakan untuk penerimaan calon pegawai (abdi-
Dalem Magang), tempat berlatih dan ujian serta apel kesetiaan para abdi-Dalem 
magang. Bangsal Magangan yang terletak di tengah halaman besar digunakan sebagai tempat 
upacara Bedhol Songsong, pertunjukan wayang kulit yang menandai selesainya seluruh prosesi 
ritual di Keraton. Bangunan Pawon Ageng(dapur istana) Sekul Langgen berada di sisi timur 
dan Pawon Ageng Gebulen berada di sisi barat. Kedua nama tersebut mengacu pada jenis 
masakan nasi Langgi dan nasi Gebuli. Di sudut tenggara dan barat daya terdapat Panti 
Pareden. Kedua tempat ini digunakan untuk membuat Pareden/Gunungan pada saat 
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menjelang Upacara Garebeg. Di sisi timur dan barat terdapat gapura yang masing-masing 
merupakan pintu ke jalan Suryoputran dan jalan Magangan. 

Di sisi selatan halaman besar terdapat sebuah jalan yang menghubungkan kompleks 
Kamagangan dengan Regol Gadhung Mlati. Dahulu di bagian pertengahan terdapat jembatan 
gantung yang melintasi kanal Taman sari yang menghubungkan dua danau buatan di barat dan 
timur kompleks Taman Sari. Di sebelah barat tempat ini terdapat dermaga kecil yang digunakan 
oleh Sultan untuk berperahu melintasi kanal dan berkunjung ke Taman Sari.[53] 

Kamandhungan Kidul 
Di ujung selatan jalan kecil di selatan kompleks Kamagangan terdapat sebuah gerbang, 

Regol Gadhung Mlati, yang menghubungkan kompleks Kamagangan dengan kompleks 
Kamandhungan Kidul/selatan. Dinding penyekat gerbang ini memiliki ornamen yang sama 
dengan dinding penyekat gerbang Kamagangan. Di kompleks Kamandhungan Kidul terdapat 
bangunan utama Bangsal Kamandhungan. Bangsal ini konon berasal dari pendapa 
desa Pandak Karang Nangka di daerah Sokawati yang pernah menjadi tempat Sri Sultan 
Hamengkubuwono I bermarkas saat perang tahta III. Di sisi selatan Kamandhungan Kidul 
terdapat sebuah gerbang, Regol Kamandhungan, yang menjadi pintu paling selatan dari 
kompleks cepuri. Di antara kompleks Kamandhungan Kidul dan Siti Hinggil Kidul terdapat jalan 
yang disebut dengan Pamengkang.   

Siti Hinggil Kidul 
Arti dari Siti Hinggil yaitu tanah yang tinggi, 

siti : tanah dan hinggil : tinggi. Siti Hinggil Kidul atau 
yang sekarang dikenal dengan Sasana Hinggil Dwi 
Abad terletak di sebelah utara alun-alun Kidul. Luas 
kompleks Siti Hinggil Kidul kurang lebih 500 meter 
persegi. Permukaan tanah pada bangunan ini 
ditinggikan sekitar 150 cm dari permukaan tanah di 
sekitarnya. Sisi timur-utara-barat dari kompleks ini 
terdapat jalan kecil yang disebut 
dengan Pamengkang, tempat orang berlalu lalang setiap hari. Dahulu di tengah Siti Hinggil 
terdapat pendapa sederhana yang kemudian dipugar pada 1956 m  enjadi sebuah Gedhong 
Sasana Hinggil Dwi Abad sebagai tanda peringatan 200 tahun kota Yogyakarta. 

Siti Hinggil Kidul digunakan pada zaman dulu oleh Sultan untuk menyaksikan para 
prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara Garebeg, tempat menyaksikan 
adu manusia dengan macan (rampogan) [?] dan untuk berlatih prajurit perempuan, Langen 
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Kusumo. Tempat ini pula menjadi awal prosesi perjalanan panjang upacara pemakaman Sultan 
yang mangkat ke Imogiri. Sekarang, Siti Hinggil Kidul digunakan untuk mempergelarkan seni 
pertunjukan untuk umum khususnya wayang kulit, pameran, dan sebagainya.  

Kompleks belakang 

Alun-alun Kidul 
Alun-alun Kidul (Selatan) adalah alun-

alun di bagian Selatan Keraton Yogyakarta. 
Alun-alun Kidul sering pula disebut 
sebagai Pengkeran. Pengkeran berasal dari 
kata pengker (bentuk krama) 
darimburi (belakang). Hal tersebut sesuai 
dengan keletakan alun-alun Kidul yang 
memang terletak di belakang keraton. Alun-
alun ini dikelilingi oleh tembok persegi yang memiliki lima gapura, satu buah di sisi selatan serta 
di sisi timur dan barat masing-masing dua buah. Di antara gapura utara dan selatan di sisi barat 
terdapat ngGajahan sebuah kandang guna memelihara gajah milik Sultan. Di sekeliling alun-
alun ditanami pohon mangga (Mangifera indica; famili Anacardiaceae), pakel (Mangifera sp; 
famili Anacardiaceae), dan kuini (Mangifera odoranta; famili Anacardiaceae). Pohon beringin 
hanya terdapat dua pasang. Sepasang di tengah alun-alun yang dinamak an Supit 
Urang (harfiah=capit udang) dan sepasang lagi di kanan-kiri gapura sisi selatan yang 
dinamakan Wok(dari kata bewok, harfiaf=jenggot). Dari gapura sisi selatan terdapat 
jalan Gading yang menghubungkan dengan Plengkung Nirbaya.  

Plengkung Nirbaya 
Plengk ung Nirbaya merupakan ujung selatan 

poros utama keraton. Dari tempat ini Sultan HB I masuk 
ke Keraton Yogyakarta pada saat perpindahan pusat 
pemerintahan dari Kedhaton Ambar Ketawang[59]. 
Gerbang ini secara tradisi digunakan sebagai rute keluar 
untuk prosesi panjang pemakaman Sultan ke Imogiri. 
Untuk alasan inilah tempat ini kemudian menjadi tertutup 
bagi Sultan yang sedang bertahta. 

Bagian lain Keraton 
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Pracimosono 
Kompleks Pracimosono merupakan bagian keraton yang diperuntukkan bagi para 

prajurit keraton. Sebelum bertugas dalam upacara adat para prajurit keraton tersebut 
mempersiapkan diri di tempat ini. Kompleks yang tertutup untuk umum ini terletak di sebelah 
barat Pagelaran dan Siti Hinggil Lor.[60] 

Roto Wijayan 
Kompleks Roto Wijayan merupakan bagian 

keraton untuk menyimpan dan memelihara kereta kuda. 
Tempat ini mungkin dapat disebut sebagai garasi istana. 
Sekarang kompleks Roto Wijayan menjadi Museum Kereta 
Keraton. Di kompleks ini masih disimpan berbagai kereta 
kerajaan yang dahulu digunakan sebagai kendaraan resmi. 
Beberapa diantaranya ialah KNy Jimat, KK Garuda Yaksa, 
dan Kyai Rata Pralaya. Temp  at ini dapat dikunjungi oleh 
wisatawan.  

Kawasan tertutup 
Kompleks Tamanan merupakan kompleks taman yang 

berada di barat laut kompleks Kedhaton tempat dimana keluarga 
kerajaan dan tamu kerajaan berjalan-jalan. Kompleks ini tertutup 
untuk umum. Kompleks Panepen merupakan sebuah masjid 
yang digunakan oleh Sultan dan keluarga k  erajaan sebagai 
tempat melaksanakan ibadah sehari-hari dan tempat Nenepi 

(sejenis meditasi). Tempat ini juga dipergunakan sebagai tempat akad nikah bagi keluarga 
Sultan[62]. Lokasi ini tertutup untuk umum. Kompleks Kraton Kilen dibangun semasa Sultan 
HB VII. Lokasi yang berada di sebelah barat Keputren menjadi tempat kediaman resmi Sultan 
HB X dan keluarganya. Lokasi ini tertutup untuk umum.[63] 

Taman Sari 
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Kolam Pemandian Umbul Binangun, Taman Sari, Kraton Yogyakarta 

Kompleks Taman Sari merupakan peninggalan Sultan HB I. Taman Sari (Fragrant Garden) 
berarti taman yang indah, yang pada zaman dahulu merupakan tempat rekreasi bagi sultan 
beserta kerabat istana. Di kompleks ini terdapat tempat yang masih dianggap sakral di 
lingkungan Taman Sari, yakni Pasareyan Ledoksari tempat peraduan dan tempat pribadi 
Sultan. Bangunan yang menarik adalah Sumur Gumuling yang berupa bangunan bertingkat dua 
dengan lantai bagian bawahnya terletak di bawah tanah. Di masa lampau, bangunan ini 
merupakan semacam surau tempat Sultan melakukan ibadah. Bagian ini dapat dicapai melalui 
lorong bawah tanah. Di bagian lain masih banyak lorong bawah tanah yang lain, yang 
merupakan jalan rahasia, dan dipersiapkan sebagai jalan penyelamat bila sewaktu-waktu 
kompleks ini mendapat serangan musuh. Sekarang kompleks Taman Sari hanya tersisa sedikit 
saja.[64] 

Kadipaten 
Kompleks nDalem Mangkubumen merupakan Istana Putra Mahkota atau dikenal dengan 

nama Kadipaten (berasal dari gelar Putra Mahkota: "Pangeran Adipati Anom". Tempat ini 
terletak di Kampung Kadipaten sebelah barat laut Taman Sari dan Pasar Ngasem. Sekarang 
kompleks ini digunakan sebagai kampus Univ Widya Mataram. Sebelum menempati nDalem 
Mangkubumen, Istana Putra Mahkota berada di Sawojajar, sebelah selatan Gerbang 
Lengkung/Plengkung Tarunasura (Wijilan). Sisa-sisa yang ada antara lain berupa Masjid 
Selo yang dulu berada di Sawojajar.[65] 

Benteng Baluwerti 
Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta merupakan sebuah dinding yang melingkungi 

kawasan Keraton Yogyakarta dan sekitarnya. Dinding ini didirikan atas prakarsa Sultan HB 
II ketika masih menjadi putra mahkota di tahun 1785-1787. Bangunan ini kemudian diperkuat 
lagi sekitar 1809 ketika beliau telah menjabat sebagai Sultan. Benteng ini memiliki ketebalan 
sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 3-4 meter. Untuk masuk ke dalam area benteng tersedia lima 
buah pintu gerbang lengkung yang disebut dengan Plengkung, dua diantaranya hingga kini 
masih dapat disaksikan. Sebagai pertahanan di keempat sudutnya didirikan bastion, tiga 
diantaranya masih dapat dilihat hingga kini.[66] 

Bagian lain yang terkait 

Keraton Yogyakarta juga mempunyai bangunan-bangunan yang berada di luar lingkungan 
Keraton itu sendiri. Bangunan-bangunan tersebut memiliki kaitan yang erat dan boleh jadi 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 
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Tugu Golong Gilig 
Tugu golong gilig atau tugu pal putih (white pole) merupakan penanda 

batas utara kota tua Yogyakarta. Semula bangunan ini berbentuk 
seperti tongkat bulat (gilig) dengan sebuah bola (golong) diatasnya. 
Bangunan ini mengingatkan pada Washington Monument di 
Washington DC. Pada tahun 1867 bangunan ini rusak (patah) karena 
gempa bumi yang juga merusakkan situs Taman Sari. Pada  masa 
pemerintahan Sultan HB VII bangunan ini didirikan kembali. Namun 
sayangnya dengan bentuk berbeda seperti yang dapat disaksikan 
sekarang (Januari 2008). Ketinggiannya pun dikurangi dan hanya 
sepertiga tinggi bangunan aslinya. Lama-kelamaan nama tugu golong 
gilig dan tugu pal putih semakin dilupakan seiring penyebutan 
bangunan ini sebagai Tugu Yogyakarta.[67] 

Panggung Krapyak 
Panggung krapyak dibangun oleh Sultan HB I dan saat ini 
merupakan benda cagar budaya. Gedhong panggung, 
demikian disebut, merupakan sebuah podium dari batu bata 
dengan tinggi 4 m, lebar 5 m, dan panjang 6 m. Tebal 
dindingnya mencapai 1 m. Bangunan ini memiliki 4 pintu 
luar, 8 jendela luar, serta 8 pintu di bagian dalam. Atap 
bangunan dibuat datar dengan pagar pembatas di bagian 
tepinya. Untuk mencapainya tersedia tangga dari kayu di 
bagian barat laut. Bangunan bertingkat ini disekat menjadi 4 buah ruang. Dahulu tempat ini 
digunakan sebagai lok asi berburu menjangan (rusa/kijang) oleh keluarga kerajaan. Berlokasi 
dekat Ponpes Krapyak, konon tempat Gus Dur (presiden IV) pernah menimba ilmu, bangunan 
di sebelah selatan Keraton ini menjadi batas selatan kota tua Yogyakarta. Namun demikian, 
bangunan ini lebih mirip dengan gerbang kemenangan, Triumph d’Arc. Kondisinya sempat 
memprihatinkan akibat gempa bumi tahun 2006 sebelum akhirnya direnovasi. Setelah renovasi 
bangunan ini diberi pintu besi sehingga orang-orang tidak dapat masuk kedalamnya.[68] 

Kepatihan 
nDalem Kepatihan merupakan tempat kediaman resmi (Official residence) sekaligus 
kantor Pepatih Dalem. Di tempat inilah pada zamannya diselenggarakan kegiatan pemerintahan 
seha ri-hari kerajaan. Sejak tahun 1945 kantor Perdana Menteri Kesultanan Yogyakarta ini 
menjadi kompleks kantor Gubernur/Kepala Daerah Istimewa dan PemProv DIY. Selain 
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Pendopo Kepatihan, sisa bangunan lama tempat ini 
juga dapat dilihat pada Gedhong Wilis (kantor 
gubernur), Gedhong Bale Mangu (dulu digunakan 
sebagai gedung pengadilan Bale Mangu, sebuah 
badan peradilan Kesultanan Yogyakarta dalam 
lingkungan peradilan umum), dan Masjid Kepatihan. 
Sekarang tempat ini memiliki pintu utama di Jalan 
Malioboro.[69] 

Pathok Negoro 
Mesjid Pathok Negoro[70] yang berjumlah empat buah 
menjadi penanda batas wilayah ibukota (?). Lokasi 
masjid ini berada di Ploso Kuning (batas utara), Mlangi 
(batas barat), Kauman Dongkelan (batas selatan), dan 
Babadan (batas timur). Pendirian masjid ini juga 
memiliki tujuan sebagai pusat penyia  ran agama Islam 
selain masjid raya kerajaan. Kedudukan masjid ini 
adalah setingkat dibawah masjid raya kerajaan. Ini 
dapat dilihat dari kedudukan para imam 
besar/penghulu (jw=Kyai Pengulu) masjid ini menjadi anggota Al-Mahkamah Al-Kabirah, 
badan peradilan Kesultanan Yogyakarta dalam lingkungan peradilan agama Islam, dimana 
imam besar masjid raya kerajaan (Kangjeng Kyai Pengulu) menjadi ketua mahkamah.[71] 

Bering Harjo 
Pasar Bering Harjo merupakan salah satu pusat ekonomi 
Kesultanan Yogyakarta pada zamannya. Berlokasi di sisi 
timur jalan Jend. A Yani, pasar Bering Harjo sampai saat 
ini menjadi salah satu pasar induk di Yogyakarta. 
Sekarang pasar ini jauh berbeda dengan aslinya. 
Bangunannya yang megah terdiri  dari tiga lantai dan 
dibagi dalam dua sektor barat dan timur yang dibatasi 
oleh jalan kecil. Namun demikian pasar yang berada tepat 
di utara benteng Vredeburg ini tetap menjadi sebuah pasar tradisional yang merakyat.[72] 
 

Warisan budaya 
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Selain memiliki kemegahan bangunan Keraton Yogyakarta juga memiliki suatu warisan budaya 
yang tak ternilai. Diantarannya adalah upacara-upacara adat, tari-tarian sakral, musik, dan 
pusaka (heirloom). Upacara adat yang terkenal adalah upacara Tumplak Wajik, Garebeg, 
upacara Sekaten dan upacara Siraman Pusaka dan Labuhan. Upacara yang berasal dari 
zaman kerajaan ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya 
Indonesia yang harus dilindungi dari klaim pihak asing. 

Tumplak Wajik 
Upacara tumplak wajik adalah upacara pembuatan Wajik 
(makanan khas yang terbuat dari beras ketan dengan gula 
kelapa) untuk mengawali pembuatan pareden yang 
digunakan dalam upacara Garebeg.  Upacara ini hanya 
dilakukan untuk membuat pareden estri pada Garebeg 
Mulud dan Garebeg Besar. Dalam upacara yang dihadiri 
oleh pembesar Keraton ini di lengkapi dengan sesajian. 
Selain itu upacara yang diselenggarakan dua hari sebelum garebeg juga diiringi dengan musik 
ansambel lesung-alu (alat penumbuk padi), kenthongan, dan alat musik kayu lainnya. Setelah 
upacara selesai dilanjutkan dengan pembuatan pareden.[73] 

Garebeg 
Upacara Garebeg diselenggarakan tiga kali dalam satu 
tahun kalender/penanggalan Jawa yaitu pada tanggal dua 
belas bulan Mulud (bulan ke-3), tanggal satu bulan Sawal 
(bulan ke-10) dan tanggal sepuluh bulan Besar (bulan ke-
12). Pada hari-hari tersebut Sultan berkenan mengelua  
rkan sedekahnya kepada rakyat sebagai perwujudan rasa 
syukur kepada Tuhan atas kemakmuran kerajaan. 
Sedekah ini, yang disebut dengan Hajad Dalem, 
berupa pareden/gunungan yang terdiri dari Pareden Kakung, Pareden Estri, Pareden 
Pawohan, Pareden Gepak, dan Pareden Dharat, sertaPareden Kutug/Bromo yang hanya 
dikeluarkan 8 tahun sekali pada saat Garebeg Mulud tahun Dal. 

Gunungan kakung berbentuk seperti kerucut terpancung dengan ujung sebelah atas agak 
membulat. Sebagian besar gunungan ini terdiri dari sayuran kacang panjang yang berwarna 
hijau yang dirangkaikan dengan cabai merah, telur itik, dan beberapa perlengkapan makanan 
kering lainnya. Gunungan estri berbentuk seperti keranjang bunga yang penuh dengan 
rangkaian bunga. Sebagian besar disusun dari makanan kering yang terbuat dari beras maupun 
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beras ketan yang berbentuk lingkaran dan runcing. Kedua gunungan ini ditempatkan dalam 
sebuah kotak pengangkut yang disebutJodhang. 

Gunungan pawohan[74] terdiri dari buah-buahan segar yang diletakkan dalam keranjang dari 
daun kelapa muda (Janur) yang berwarna kuning. Gunungan ini juga ditempatkan dalam 
jodhang dan ditutup dengan kain biru. Gunungan gepak berbentuk seperti gunungan estri 
hanya saja permukaan atasnya datar. Gunungan dharat juga berbentuk seperti gunungan estri 
namun memiliki permukaan atas yang lebih tumpul. Kedua gunungan terakhir tidak ditempatkan 
dalam jodhang melainkan hanya dialasi kayu yang berbentuk lingkaran. Gunungan 
kutug/bromo memiliki bentuk khas karena secara terus menerus mengeluarkan asap (kutug) 
yang berasal dari kemenyan yang dibakar. Gunungan yang satu ini tidak diperebutkan oleh 
masyarakat melainkan dibawa kembali ke dalam keraton untuk di bagikan kepada kerabat 
kerajaan. 

Pada Garebeg Sawal Sultan menyedekahkan 1-2 buah pareden kakung. Jika dua buah maka 
yang sebuah diperebutkan di Mesjid Gedhe dan sebuah sisanya diberikan kepada kerabat Puro 
Paku Alaman. Pada garebeg Besar Sultan mengeluarkan pareden kakung, estri, pawohan, 
gepak, dan dharat yang masing-masing berjumlah satu buah. Pada garebeg 
Mulud/Sekaten Sultan memberi sedekah pareden kakung, estri, pawohan, gepak, dan dharat 
yang masing-masing berjumlah satu buah. Bila garebeg Mulud diselenggarakan pada tahun 
Dal, maka ditambah dengan satu pareden kakung dan satu pareden kutug.[75] 

Sekaten 
Sekaten merupakan sebuah upacara kerajaan yang 
dilaksanakan selama tujuh hari. Konon asal-usul upacara 
ini sejak kerajaan Demak. Upacara ini sebenarnya 
merupakan sebuah perayaan hari kelahiran Nabi 
Muhammad. Menurut cerita rakyat kata Sekaten berasal 
dari istilah credo dalam agama Islam, Syahadatain. 
Sekaten dimulai dengan keluarnya dua perangkat 
Gamelan Sekati, KK Guntur Madu dan KK Nagawilaga, 
dari keraton untuk ditempatkan di Pagongan Selatan dan Utara di depan Mesjid Gedhe. Selama 
tujuh hari, mulai hari ke-6 sampai ke-11 bulan Mulud, kedua perangkat gamelan tersebut 
dimainkan/dibunyikan (jw: ditabuh) secara bergantian menandai perayaan sekaten. Pada 
malam kedelapan Sultan atau wakil yang beliau tunjuk, melakukan upacara Udhik-Udhik, 
tradisi menyebar uang logam (koin ). Setelah itu Sultan atau wakil beliau masuk ke Mesjid 
Gedhe untuk mendengarkan pengajian maulid nabi dan mendengarkan pembacaan riwayat 
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hidup nabi. Akhirnya pada hari terakhir upacara ditutup dengan Garebeg Mulud. Selama 
sekaten Sego Gurih (sejenis nasi uduk) dan Endhog Abang (harfiah=telur merah) merupakan 
makanan khas yang banyak dijual. Selain itu terdapat pula sirih pinang dan bunga kantil 
(Michelia alba; famili Magnoliaceae). Saat ini selain upacara tradisi seperti itu juga 
diselenggarakan suatu pasar malam yang dimulai sebulan sebelum penyelenggaraan upacara 
sekaten yang sesungguhnya.[76] 

Upacara Siraman/Jamasan Pusaka dan Labuhan 
Dalam bulan pertama kalender Jawa, Suro, Keraton 

Yogyakarta memiliki upacara tradisi khas yaitu Upacara 
Siraman/Jamasan Pusaka dan Labuhan. Siraman/Jamasan 
Pusaka adalah upacara yang dilakukan dalam rangka 
membersihkan maupun merawat Pusaka Kerajaan (Royal 
Heirlooms) yang dimiliki. Upacara ini di selenggarakan di 
empat tempat. Lokasi pertama adalah di Kompleks Kedhaton 
(nDalem Ageng Prabayaksa dan bangsal Manis). Upacara di lokasi ini 'tertutup untuk umum 
dan hanya diikuti oleh keluarga kerajaan. 

Lokasi kedua dan ketiga berturut turut di kompleks Roto Wijayan dan Alun-alun. Di Roto 
Wijayan yang dibersihkan/dirawat adalah kereta-kereta kuda. Kangjeng Nyai Jimat, kereta  
resmi kerajaan pada zaman Sultan HB I-IV, selalu dibersihkan setiap tahun. Kereta kuda 
lainnya dibersihkan secara bergilir untuk mendampingi (dalam setahun hanya satu kereta yang 
mendapat jatah giliran). Di Alun-alun dilakukan pemangkasan dan perapian ranting dan 
daun Waringin Sengker yang berada ditengah-tengah lapangan. Lokasi terakhir adalah di 
pemakaman raja-raja di Imogiri. Di tempat ini dibersihkan dua bejana yaitu Kyai Danumaya dan 
Danumurti. Di lokasi kedua, ketiga, dan keempat masyarakat umum dapat menyaksikan prosesi 
upacaranya.  

Labuhan adalah upacara sedekah yang dilakukan 
setidaknya di dua tempat yaitu Pantai Parang 
Kusumo dan Lereng Gunung Merapi. Di kedua tempat itu 
benda-benda milik Sultan seperti nyamping (kain batik), 
rasukan (pakaian) dan sebagainya di-larung 
(harfiah=dihanyutkan). Upacara Labuhan di lereng 
Gunung Merapi (Kabupaten Sleman) dipimpin oleh Juru 
Kunci Gunung Merapi (sekarang Januari 2008 dijabat 
oleh Mas Ngabehi Suraksa Harga atau yang lebih dikenal dengan Mbah Marijan) sedangkan 
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di Pantai Parang Kusumo Kabupaten Bantul dipimpin oleh Juru Kunci Cepuri Parang Kusumo. 
Benda-benda tersebut kemudian diperebutkan oleh masyarakat.[77] tertutup untuk umum dan 
hanya diikuti oleh keluarga kerajaan. 

Lokasi kedua dan ketiga berturut turut di kompleks Roto Wijayan dan Alun-alun. Di Roto 
Wijayan yang dibersihkan/dirawat adalah kereta-kereta kuda. Kangjeng Nyai Jimat, kereta 
resmi kerajaan pada zaman Sultan HB I-IV, selalu dibersihkan setiap tahun. Kereta kuda 
lainnya dibersihkan secara bergilir untuk mendampingi (dalam setahun hanya satu kereta yang 
mendapat jatah giliran). Di Alun-alun dilakukan pemangkasan dan perapian ranting dan 
daun Waringin Sengker yang berada ditengah-tengah lapangan. Lokasi terakhir adalah di 
pemakaman raja-raja di Imogiri. Di tempat ini dibersihkan dua bejana yaitu Kyai Danumaya dan 
Danumurti. Di lokasi kedua, ketiga, dan keempat masyarakat umum dapat menyaksikan prosesi 
upacaranya. 

Labuhan adalah upacara sedekah yang dilakukan setidaknya di dua tempat yaitu Pantai 
Parang Kusumo dan Lereng Gunung Merapi. Di kedua tempat itu benda-benda milik Sultan 
seperti nyamping (kain batik), rasukan (pakaian) dan sebagainya di-larung 
(harfiah=dihanyutkan). Upacara Labuhan di lereng Gunung Merapi (Kabupaten Sleman) 
dipimpin oleh Juru Kunci Gunung Merapi (sekarang Januari 2008 dijabat oleh Mas Ngabehi 
Suraksa Harga atau yang lebih dikenal dengan Mbah Marijan) sedangkan di Pantai Parang 
Kusumo Kabupaten Bantul dipimpin oleh Juru Kunci Cepuri Parang Kusumo. Benda-benda 
tersebut kemudian diperebutkan oleh masyarakat.[78] 

Pusaka kerajaan 

Pusaka di Keraton Yogyakarta disebut sebagai Kagungan Dalem (harfiah=milik Raja) yang 
dianggap memiliki kekuatan magis atau peninggalan keramat yang diwarisi dari generasi-
generasi awal. Kekuatan dan kekeramatan dari pusaka memiliki hubungan dengan asal 
usulnya, keadaan masa lalu dari pemilik sebelumnya atau dari perannya dalam kejadian 
bersejarah[79]. 

Dalam lingkungan Keraton, pusaka dapat dalam bentuk baik benda nyata ataupun pesan yang 
terdapat dalam sesuatu yang lebih abstrak seperti penampilan. Baik nilai sejarah spiritual dan 
fungsional berdekatan dengan Sultan dan kebijaksanaanya. Pusaka merupakan sebuah aspek 
budaya Keraton Yogyakarta. Sebagai sebuah lembaga yang terdiri dari Sultan dan keluarganya, 
termasuk keluarga besarnya yang disebut dengan trah, dan pejabat/pegawai kerajaan/istana, 
Keraton memiliki peraturan mengenai hak resmi atas orang yang akan mewarisi benda pusaka. 
Pusaka memiliki kedudukan yang kuat dan orang luar selain di atas tidak dapat dengan mudah 
mewarisinya. Keberadaaannya sebanding dengan Keraton itu sendiri[80]. 
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Benda-benda pusaka keraton memiliki nama tertentu. Sebagai contoh adalah Kyai Permili, 
sebuah kereta kuda yang digunakan untuk mengangkut abdi-Dalem Manggung yang 
membawa Regalia. Selain nama pusaka tersebut mempunyai gelar dan kedudukan tertentu, 
tergantung jauh atau dekatnya hubungan dengan Sultan. Seluruh pusaka yang menjadi 
inventaris Sultan (Sultan’s property) dalam jabatannya diberi gelar Kyai (K) jika bersifat 
maskulin atau Nyai (Ny) jika bersifat feminin, misalnya K Danumaya sebuah guci tembikar, yang 
konon berasal dari Palembang, yang berada di Pemakaman Raja-raja di Imogiri. 

Apabila pusaka tersebut sedang/pernah digunakan oleh Sultan, maupun dipinjamkan kepada 
orang tertentu karena jabatannya diberi tambahan gelar Kangjeng sehingga selengkapnya 
bergelarKangjeng Kyai (KK) atau Kangjeng Nyai (KNy). Sebagai contoh adalah Kangjeng Nyai 
Jimat, sebuah kereta kuda yang dipergunakan oleh Sultan HB I - Sultan HB IV sebagai 
kendaraan resmi (sebanding dengan mobil dengan plat nomor polisi Indonesia 1 sebagai 
kendaran resmi Presiden Indonesia) dan merupakan kereta terkeramat dari Keraton 
Yogyakarta.[81] 

Beberapa pusaka yang menempati kedudukan tertinggi dan dipercaya memiliki kekuatan paling 
magis mendapat tambahan gelar Ageng sehingga selengkapnya bergelar Kangjeng Kyai 
Ageng (KKA). Salah satu pusaka tersebut adalah KKA Pleret, sebuah tombak yang konon 
pernah digunakan oleh Panembahan Senopati untuk membunuh Arya Penangsang. Tombak 
ini kini menjadi pusaka terkeramat di keraton Yogyakarta dan mendapat kehormatan setara 
dengan kehormatan Sultan sendiri. Penghormatan terhadap KKA Pleret ini telah dimulai sejak 
Panembahan Senopati. 

Wujud benda pusaka di Keraton Yogyakarta bermacam-macam. Benda-benda tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi: (1) Senjata tajam; (2) Bendera dan Panji kebesaran; (3) Perlengkapan 
Kebesaran; (4) Alat-alat musik; (5) Alat-alat transportasi; (6) Manuskrip, babad (kronik) berbagai 
karya tulis lain; (7) Perlengkapan sehari-hari; dan (8) Lain-lain. Pusaka dalam bentuk senjata 
tajam dapat berupa tombak (KK Gadatapan dan KK Gadawedana, pendamping KKA Pleret); 
keris (KKA Kopek); Wedhung, (KK Pengarab-arab, untuk eksekusi mati narapidana dengan 
pemenggalan kepala) ataupun pedang (KK Mangunoneng, pedang yang digunakan untuk 
memenggal seorang pemberontak, Tumenggung Mangunoneng). 

Pusaka dalam bentuk bendera/panji misalnya KK Pujo dan KK Puji. Pusaka yang digunakan 
sebagai perlengkapan kebesaran terdiri dari satu set regalia kerajaan yang disebut KK 
Upocoro dan satu set lambang kebesaran Sultan yang disebut KK Ampilan serta perlengkapan 
baju kebesaran (mahkota, sumping [hiasan telinga], baju kebesaran, akik [cicin dengan mata 
dari batu mulia] dan lain sebagainya). Pusaka dalam kelompok alat-alat musik dapat berupa set 
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gamelan (misal KK Kancil Belik) maupun alat musik tersendiri (misal cymbal KK Udan 
Arum dan KK Tundhung Mungsuh). 

Pusaka dalam golongan alat-alat transportasi dapat berupa kereta kuda maupun yang lain 
(misal tandu yang pernah digunakan oleh Sultan HB I, KK Tandu Lawak, dan pelana kuda yang 
disebut KK Cekathak). Benda pusaka dalam kelompok Manuskrip antara lain adalah KK 
Suryaraja (buku matahari raja-raja) yang dikarang oleh Sultan HB II semasa beliau masih 
menjadi putra mahkota, KK Alquran yang berupa manuskrip kitab suci Alquran, dan KK 
Bharatayudha yang berupa ceritera wayang. 

Pusaka dalam bentuk perlengkapan sehari-hari misalnya Ny Mrico, sebuah periuk yang hanya 
digunakan untuk menanak nasi saat upacara Garebeg Mulud tahun Dal (terjadi hanya delapan 
tahun sekali). Pusaka kelompok lain-lain misalnya wayang kulit tokoh tertentu (misalnya KK 
Jayaningrum [tokoh Arjuna], KK Jimat [tokoh Yudhistira], dan KK Wahyu Kusumo [tokoh Batara 
Guru]) maupun tembikar (misalnya K Danumurti sebuah enceh/kong (guci tembikar), yang 
konon berasal dari Aceh, yang juga terdapat di pemakaman Imogiri) dan lain sebagainya.[82] 

Regalia 
Regalia merupakan pusaka yang menyimbolkan karakter Sultan Yogyakarta dalam memimpin 
negara berikut rakyatnya. Regalia yang dimiliki oleh terdiri dari berbagai benda yang memiliki 
makna tersendiri yang kesemuanya secara bersama-sama disebut KK Upocoro. Macam benda 
dan dan maknanya sebagai berikut: 

1. Banyak (berwujud angsa) menyimbolkan kelurusan, kejujuran, serta kesiap siagaan 
serta ketajaman; 

2. Dhalang (berwujud kijang) menyimbolkan kecerdasan dan ketangkasan; 

3. Sawung (berwujud ayam jantan) menyimbolkan kejantanan dan rasa tanggung jawab; 

4. Galing (berwujud burung merak jantan) menyimbolkan kemuliaan, keagungan, dan 
keindahan; 

5. Hardawalika (berwujud raja ular naga) menyimbolkan kekuatan; 

6. Kutuk (berwujud kotak uang) menyimbolkan kemurahan hati dan kedermawanan; 

7. Kacu Mas (berwujud tempat saputangan emas) menyimbolkan kesucian dan kemurnian; 

8. Kandhil (berwujud lentera minyak) menyimbolkan penerangan dan pencerahan; dan 

9. Cepuri (berwujud nampan sirih pinang), Wadhah Ses (berwujud kotak rokok), 
dan Kecohan (berwujud tempat meludah sirih pinang) menyimbolkan proses membuat 
keputusan/kebijakan negara. 
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KK Upocoro selalu ditempatkan di belakang Sultan saat upacara resmi kenegaraan (state 
ceremony) dilangsungkan. Pusaka ini dibawa oleh sekelompok gadis remaja yang disebut 
dengan abdi-Dalem Manggung.[83] 

Lambang kebesaran 
KK Ampilan sebenarnya merupakan satu set benda-benda penanda martabat Sultan. Benda-
benda tersebut adalah Dampar Kencana (singgasana emas) 
berikut Pancadan/Amparan (tempat tumpuan kaki Sultan di muka singgasana) dan Dampar 
Cepuri (untuk meletakkan seperangkat sirih pinang di sebelah kanan singgasana 
Sultan); Panah (anak panah); Gendhewa (busur panah); Pedang;Tameng (perisai); Elar 
Badhak (kipas dari bulu merak); KK Alquran (manuskrip Kitab Suci tulisan 
tangan); Sajadah (karpet/tikar ibadah); Songsong (payung kebesaran); dan beberapa Tombak. 
KK Ampilan ini selalu berada di sekitar Sultan saat upacara resmi kerajaan (royal ceremony) 
diselenggarakan. Berbeda dengan KK Upocoro, pusaka KK Ampilan dibawa oleh sekelompok 
ibu-ibu/nenek-nenek yang sudah menopause.[84] 

Gamelan 
Gamelan merupakan seperangkat ansambel tradisional Jawa. Orkestra ini memiliki tangga 
nada pentatonis dalam sistem skala slendro dan sistem skala pelog. Keraton Yogyakarta 
memiliki sekitar 18-19 set ansambel gamelan pusaka, 16 diantaranya digunakan sedangkan 
sisanya (KK Bremara dan KK Panji) dalam kondisi yang kurang baik. Setiap gamelan memiliki 
nama kehormatan sebagaimana sepantasnya pusaka yang sakral. Tiga buah gamelan dari 
berasal dari zaman sebelum Perjanjian Giyanti dan lima belas sisanya berasal dari 
zaman Kesultanan Yogyakarta. Tiga gamelan tersebut adalah gamelan monggang yang 
bernama KK Guntur Laut, gamelan kodhok ngorek yang bernama KK Maeso Ganggang, dan 
gamelan sekati yang bernama KK Guntur Madu. Ketiganya merupakan gamelan terkeramat dan 
hanya dimainkan/dibunyikan pada even-even tertentu saja. 

Gamelan monggang KK Guntur Laut konon berasal dari zaman Majapahit. Gamelan yang dapat 
dikatakan paling sakral di Keraton ini merupakan sebuah ansambel sederhana yang terdiri dari 
tiga buah nada dalam sistem skala slendro. Pada zamannya gamelan ini hanya dimainkan 
dalam upacara kenegaraan yang sangat penting yaitu upacara pelantikan/pemahkotaan Sultan, 
mengiringi keberangkatan Sultan dari istana untuk menghadiri upacara penting, perayaan 
maleman (upacara pada malam tanggal 21,23,25, dan 29 bulan Ramadan), pernikahan 
kerajaan, upacara garebeg, dan upacara pemakaman Sultan. Gamelan ini memiliki nilai sejarah 
penting. Atas perkenan Sunan PB III, KK Guntur laut dimainkan saat penyambutan Sri Sultan 
Hamengkubuwono I pada penandatanganan Perjanjian Giyanti di tahun 1755. 



dias65               Sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 

KK Maeso Ganggang juga merupakan gamelan kuno yang konon juga berasal dari zaman 
Majapahit. Gamelan kodhok ngorek ini juga menggunakan sistem skala slendro. Gamelan ini 
didapatkan oleh Pangeran Mangkubumi dari Perjanjian Giyanti. Penggunaannya juga sangat 
sakral dan selalu dimainkan pada upacara kenegaraan seperti upacara pemahkotaan Sultan 
dan pernikahan kerajaan. Gamelan nomor dua di Keraton ini juga dimainkan dalam peringatan 
ulang tahun Sultan, upacara sunatan putra Sultan, dan untuk megiringi prosesi Gunungan ke 
Masjid Besar. 

Gamelan sekati KK Guntur Madu dimainkan di Pagongan Kidul saat Upacara Sekaten, serta 
dalam upacara sunatan dan pernikahan Putra Mahkota. Konon gamelan ini berasal dari 
zaman Kesultanan Demak. Versi lain mengatakan alat musik ini buatan Sultan Agung saat 
memerintah kerajaan Mataram. Gamelan ini menjadi milik Kesultanan Yogyakarta setelah 
perjanjian Giyanti sementara pasangannya KK Guntur Sari menjadi milik Kesunanan Surakarta. 
Agar gamelan sekati ini tetap berjumlah sepasang maka dibuatlah duplikatnya (jw. dipun 
putrani) dan diberi nama KK Naga Wilagayang dibunyikan di Pagongan Utara. Kekhususan 
gamelan ini adalah bentuknya yang lebih besar dari gamelan umumnya dan instrumen 
kendhang (gendang) yang mencerminkan Hinduisme digantikan oleh bedug kecil (dianggap 
mencerminkan Islam). 

KK Guntur Sari dipergunakan untuk mengiringi Beksan Lawung, sebuah tarian sakral, pada 
upacara pernikahan putra Sultan. KK Surak diperdengarkan untuk mengiringi uyon-uyon (lagu-
lagu tradisional Jawa), tari-tarian, dan wayang kulit. Gamelan-gamelan ada yang berpasangan 
secara khusus antara lain KK Harja Nagara (dalam skala slendro) dengan KK Harja 
Mulya (dalam skala pelog) dan KK Madu Murti (dalam skala slendro) dengan KK Madu 
Kusumo (dalam skala pelog).[85] 

Kereta kuda pilihan 
Pada zamannya kereta kuda merupakan alat transportasi penting bagi masyarakat tak 
terkecuali Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta memiliki bermacam kereta kuda mulai dari 
kereta untuk bersantai dalam acara non formal sampai kereta kebesaran yang digunakan 
secara resmi oleh raja. Kereta kebesaran tersebut sebanding dengan mobil berplat nopol 
Indonesia 1 atau Indonesia 2 (mobil resmi presiden dan wakil presiden Indonesia). Kebanyakan 
kereta kuda adalah buatan Eropa terutama Negeri Belanda walaupun ada beberapa yang 
dibuat di Roto Wijayan (misal KK Jetayu). 

KNy Jimat merupakan kereta kebesaran Sultan HB I sampai dengan Sultan HB IV. Kereta kuda 
ini merupakan pemberian Gubernur Jenderal Jacob Mossel. KK Garudho Yakso merupakan 
kereta kebesaran Sultan HB VI sampai HB X (walaupun dalam kenyataannya Sultan HB IX dan 
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HB X sudah menggunakan mobil). Kereta kuda buatan Den Haag tahun 1861 ini terakhir kali 
digunakan pada tahun 1989, saat prosesi Kirab Jumenengan Dalem (perarakan pemahkotaan 
raja). KK Wimono Putro adalah kereta yang digunakan oleh Pangeran Adipati Anom (Putra 
Mahkota). KK Jetayumerupakan kendaraan yang digunakan Sultan untuk menghadiri acara 
semi resmi. KK Roto Praloyo merupakan kereta jenazah yang hanya digunakan untuk 
membawa jenazah Sultan. Konon kereta ini baru digunakan dua kali yaitu pada saat 
pemakaman Sultan HB VIII dan HB IX. 

K Harsunaba adalah kendaraan yang digunakan dalam resepsi pernikahan, sementara K 
Jongwiyat, K Manik Retno, K Jaladara dan K Mondro Juwolo kadang-kadang digunakan 
oleh Pangeran Diponegoro. Selain itu juga terdapat kereta, K Noto Puro, K Roto Biru, K Kutho 
Kaharjo, K Puspo Manik, Rejo Pawoko, Landower, Landower Surabaya, Landower 
Wisman, Kus Gading, Kus nomor 10, dan lain-lain. Masing-masing kereta tersebut memiliki 
kegunaan sendiri-sendiri.[86] 

Tanda jabatan 
Beberapa pusaka, khususnya keris, juga digunakan sebagai penanda/simbol jabatan orang 
yang memakainya. Sebagai contoh adalah keris KKA Kopek. Keris utama Keraton Yogyakarta 
ini merupakan keris yang hanya diperkenankan untuk dipakai Sultan yang sedang bertahta 
yang melambangkan martabatnyanya sebagai pemimpin spiritual sebagaimana beliau menjadi 
kepala kerajaan. oleh Sultan sendiri. Keris KK Joko Piturun merupakan keris yang dipinjamkan 
oleh Sultan kepada Pangeran Adipati Anom, Putra Mahkota Kerajaan, sebagai tanda 
jabatannya. Keris KK Toyatinaban merupakan keris yang dipinjamkan oleh Sultan 
kepada Gusti Pangeran Harya Hangabehi, putra tertua Sultan, sebagai lambang kedudukannya 
selaku Kepala Parentah Hageng Karaton(Lembaga Istana). Keris KK Purboniyat merupakan 
keris yang dipinjamkan oleh Sultan kepada Kangjeng Pangeran (h)Adipati (h)Aryo Danurejo, 
sebagai simbol jabatannya sebagai Pepatih Dalem.[87] 

Pemangku adat Yogyakarta 

Pada mulanya Keraton Yogyakarta merupakan sebuah Lembaga Istana Kerajaan (The Imperial 
House) dari Kesultanan Yogyakarta. Secara tradisi lembaga ini disebut Parentah 
Lebet(harfiah=Pemerintahan Dalam) yang berpusat di Istana (keraton) dan bertugas mengurus 
Sultan dan Kerabat Kerajaan (Royal Family). Dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Kesultanan Yogyakarta disamping lembaga Parentah Lebet terdapat Parentah nJawi/Parentah 
Nagari (harfiah=Pemerintahan Luar/Pemerintahan Negara) yang berpusat di nDalem 
Kepatihan dan bertugas mengurus seluruh negara. 
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Sekitar setahun setelah Kesultanan Yogyakarta (khususnya Parentah nJawi) bersama-
sama Kadipaten Paku Alaman diubah statusnya dari negara (state) menjadi Daerah 
Istimewa setingkat Provinsi secara resmi pada 1950, Keraton mulai dipisahkan dari 
Pemerintahan Daerah Istimewa dan di-depolitisasi sehingga hanya menjadi sebuah Lembaga 
Pemangku Adat Jawa khususnya garis/gaya Yogyakarta. Fungsi Keraton berubah menjadi 
pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Yogyakarta. 

Walaupun dengan fungsi yang terbatas pada sektor informal namun keraton Yogyakarta tetap 
memiliki kharisma tersendiri di lingkungan masyarakat Jawa khususnya di Prov. 
D.I. Yogyakarta. Selain itu keraton Yogyakarta juga memberikan gelar kebangsawanan 
kehormatan (honoriscausa) pada mereka yang mempunyai perhatian kepada budaya Jawa 
khususnya Yogyakarta disamping mereka yang berhak karena hubungan darah maupun karena 
posisi mereka sebagai pegawai (abdi-Dalem) keraton. 

Namun demikian ada perbedaan antara Keraton Yogyakarta dengan Keraton/Istana kerajaan-
kerajaan Nusantara yang lain. Sultan Yogyakarta selain sebagai Yang Dipertuan Pemangku 
Tahta Adat /Kepala Keraton juga memiliki kedudukan yang khusus dalam bidang pemerintahan 
sebagai bentuk keistimewaan daerah Yogyakarta. Dari permulaan DIY berdiri (de facto 1946 
dan de yure 1950) sampai tahun 1988 Sultan Yogyakarta secara otomatis diangkat sebagai 
Gubernur/Kepala Daerah Istimewa yang tidak terikat dengan ketentuan masa jabatan, syarat, 
dan cara pengangkatan Gubernur/Kepala Daerah lainnya (UU 22/1948; UU 1/1957; Pen Pres 
6/1959; UU 18/1965; UU 5/1974). Antara 1988-1998 Gubernur/Kepala Daerah Istimewa dijabat 
oleh Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa yang juga Penguasa Paku Alaman. 
Setelah 1999 keturunan Sultan Yogyakarta tersebut yang memenuhi syarat mendapat prioritas 
untuk diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Istimewa (UU 22/1999; UU 32/2004). Saat ini 
yang menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta adalah Sultan Hamengku Buwono X 

Filosofi dan mitologi seputar Keraton 

Keraton Yogyakarta atau dalam bahasa aslinya Karaton Kasultanan Ngayogyakarta merupakan 
tempat tinggal resmi para Sultan yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta. Karaton artinya 
tempat dimana "Ratu" (bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti Raja) bersemayam. 
Dalam kata lain Keraton/Karaton (bentuk singkat dari Ke-ratu-an/Ka-ratu-an) merupakan tempat 
kediaman resmi/Istana para Raja. Artinya yang sama juga ditunjukkan dengan kata Kedaton. 
Kata Kedaton (bentuk singkat dari Ke-datu-an/Ka-datu-an) berasal dari kata "Datu" yang dalam 
bahasa Indonesia berarti Raja. Dalam pembelajaran tentang budaya Jawa, arti ini mempunyai 
arti filosofis yang sangat dalam. 
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Keraton Yogyakarta tidak didirikan begitu saja. Banyak arti dan makna filosofis yang terdapat di 
seputar dan sekitar keraton. Selain itu istana Sultan Yogyakarta ini juga diselubungi oleh mitos 
dan mistik yang begitu kental. Filosofi dan mitologi tersebut tidak dapat dipisahkan dan 
merupakan dua sisi dari sebuah mata uang yang bernama keraton. Penataan tata ruang 
keraton, termasuk pula pola dasar landscape kota tua Yogyakarta, nama-nama yang 
dipergunakan, bentuk arsitektur dan arah hadap bangunan, benda-benda tertentu dan lain 
sebagainya masing-masing memiliki nilai filosofi dan/atau mitologinya sendiri-sendiri. 

Tata ruang dasar kota tua Yogyakarta berporoskan garis lurus Tugu, Keraton, dan Panggung 
Krapyak serta diapit oleh S. Winongo di sisi barat dan S. Code di sisi timur. Jalan P. 
Mangkubumi (dulu Margotomo), jalan Malioboro (dulu Maliyoboro), dan jalan Jend. A. Yani 
(dulu Margomulyo) merupakan sebuah boulevard lurus dari Tugu menuju Keraton. Jalan D.I. 
Panjaitan (dulu Ngadinegaran [?])merupakan sebuah jalan yang lurus keluar dari Keraton 
melalui Plengkung Nirboyo menuju Panggung Krapyak. Pengamatan citra satelit 
memperlihatkan Tugu, Keraton, dan Panggung Krapyak berikut jalan yang menghubungkannya 
tersebut hampir segaris (hanya meleset beberapa derajat). Tata ruang tersebut mengandung 
makna "sangkan paraning dumadi" yaitu asal mula manusia dan tujuan asasi terakhirnya. 

Dari Panggung Krapyak menuju ke Keraton (Kompleks Kedaton) menunjukkan "sangkan" asal 
mula penciptaan manusia sampai manusia tersebut dewasa. Ini dapat dilihat dari kampung di 
sekitar Panggung Krapyak yang diberi nama kampung Mijen (berasal dari kata "wiji" yang 
berarti benih). Di sepanjang jalan D.I. Panjaitan ditanami pohon asam (Tamarindus indica [?]) 
dan tanjung (Mimusops elengi [?]) yang melambangkan masa anak-anak menuju remaja. Dari 
Tugu menuju ke Keraton (Kompleks Kedaton) menunjukkan "paran" tujuan akhir manusia yaitu 
menghadap penciptanya. Tujuh gerbang dari Gladhag sampai Donopratopo melambangkan 
tujuh langkah/gerbang menuju surga (seven step to heaven). 

 Tugu golong gilig (tugu Yogyakarta) yang menjadi batas utara kota tua menjadi simbol 
"manunggaling kawulo gusti" bersatunya antara raja (golong) dan rakyat (gilig). Simbol ini juga 
dapat dilihat dari segi mistis yaitu persatuan antara khalik (Sang Pencipta) dan makhluk 
(ciptaan). Sri Manganti berarti Raja sedang menanti atau menanti sang Raja. 

Pintu Gerbang Donopratopo berarti "seseorang yang baik selalu memberikan kepada orang lain 
dengan sukarela dan mampu menghilangkan hawa nafsu". Dua patung 
raksasa Dwarapala yang terdapat di samping gerbang, yang satu, Balabuta, menggambarkan 
kejahatan dan yang lain, Cinkarabala, menggambarkan kebaikan. Hal ini berarti "Anda harus 
dapat membedakan, mana yang baik dan mana yang jahat". 
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Beberapa pohon yang ada di halaman kompleks keraton juga mengandung makna tertentu. 
Pohon beringin (Ficus benjamina; famili Moraceae) di Alun-alun utara berjumlah 64 (atau 63) 
yang melambangkan usia Nabi Muhammad. Dua pohon beringin di tengah Alun-alun Utara 
menjadi lambang makrokosmos (K. Dewodaru, dewo=Tuhan) dan mikrokosmos (K. Janadaru, 
jana=manusia). Selain itu ada yang mengartikan Dewodaru adalah persatuan antara Sultan dan 
Pencipta sedangkan Janadaru adalah lambang persatuan Sultan dengan rakyatnya. Pohon 
gayam (Inocarpus edulis/Inocarpus fagiferus; famili Papilionaceae)bermakna "ayem" 
(damai,tenang,bahagia) maupun "gayuh" (cita-cita). Pohon sawo kecik (Manilkara kauki; 
famili Sapotaceae) bermakna "sarwo becik" (keadaan serba baik, penuh kebaikan). 

Dalam upacara garebeg, sebagian masyarakat mempercayai apabila mereka mendapatkan 
bagian dari gunungan yang diperebutkan mereka akan mendapat tuah tertentu seperti 
kesuburan tanah dan panen melimpah bagi para petani. Selain itu saat upacara sekaten 
sebagian masyarakat mempercayai jika mengunyah sirih pinang saat gamelan sekati 
dimainkan/dibunyikan akan mendapat tuah awet muda. Air sisa yang digunakan untuk 
membersihkan pusaka pun juga dipercaya sebagian masyarakat memiliki tuah. Mereka rela 
berdesak-desakan sekedar untuk memperoleh air keramat tersebut. 

Benda-benda pusaka keraton juga dipercaya memiliki daya magis untuk menolak 
bala/kejahatan. Konon bendera KK Tunggul Wulung, sebuah bendera yang konon berasal dari 
kain penutup kabah diMakkah (kiswah), dipercaya dapat menghilangkan wabah penyakit yang 
pernah menjangkiti masyarakat Yogyakarta. Bendera tersebut dibawa dalam suatu perarakan 
mengelilingi benteng baluwerti. Konon peristiwa terakhir terjadi di tahun 1947 (?). Dipercayai 
pula oleh sebagian masyarakat bahwa Kyai Jegot, roh penunggu hutan Beringan tempat 
keraton Yogyakarta didirikan, berdiam di salah satu tiang utama di nDalem Ageng Prabayaksa. 
Roh ini dipercaya menjaga ketentraman kerajaan dari gangguan. 

Kereta Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 
Pada masa lalu kendaraan yang digunakan oleh Kraton Ngayogyakarta, baik yang dipakai 
untuk kepentingan bepergian, perkawinan sampai untuk mengangkut jenasah, adalah jenis 
kendaraan yang disebut sebagai kereta. Jadi, pada masa itu, hanya kraton yang memiliki 
kereta, yang diberi nama bermacam-macam. Kereta-kereta tersebut bukan produksi Kraton 
Ngayogyakarta, atau warga negerinya, tetapi produksi dari negeri lain, diantaranya Belanda. 
Kendaraan kereta pada masa itu adalah jenis kendaraan yang mewah. Kendaraan lain yang 
dipakai, dan sebetulnya bukan kendaraan, tetapi binatang yang “difungsikan” sebagai 
kendaraan, ialah kuda. 

Jadi, jika sekarang mobil adalah jenis kendaraan mewah, pada waktu dulu kereta adalah 
jenis kendaraan mewah, dan jika dilihat dengan menggunakan referensi sekarang kereta 
adalah bentuk lain dari mobil. Sebagaimana dulu ada banyak kereta, di Kraton sekarang juga 
cukup banyak mobil. Nomornyapun khusus, AB 10 HB. Nomor ini menunjuk Kraton 
Ngayogyakarta dengan definisi: AB adalah tanda nomor Yogya. 10 adalah menunjuk 
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generasi urutan, karena sebelumnya adalah HB IX dan sekarang, Rajanya, adalah HB X. 
Sedang HB adalah kepanjangan dari Hamengkubuwana. Jadi, melihat nomor khas tersebut 
dengan segera, setidaknya publik Yogya, utamanya para pejabat telah mengerti mobil siapa 
yang memakai nomor itu. 

Kembali pada kereta Kraton Ngayogyakarta yang mempunyai bermacam nama, memang 
berbeda dengan mobil-mobil yang juga bisa ditemui di Kraton. Namun untuk keperluan-
keperluan khusus, terutama berkaitan dengan ritual Kraton, Kereta masih digunakan, 
misalnya untuk pemakaman Sultan HB IX kereta jenasah masih dipakai, bukan mobil 
ambulans. Juga, ketika untuk kirab jumenangan Sultan HB X, kereta raja masih dipakai, 
bukam mobil Mercy misalnya, atau BMW. Dalam pernikahan anaknya, yang bernama GKR 
Pembayun, yang akan dilakukan tanggal 28 Mei 2002, kereta Kraton masih akan digunakan. 

Dalam kata lain, meskipun telah ada jenis kendaraan lain yang lebih modern dan lebih 
memberi kenikmatan, dalam hal-hal ritual Kraton, kereta masih dipergunakan. 

Foto-foto berikut bisa anda lihat, dalam berbagai macam tahun dan nama, kereta mempunyai 
tanda sendiri-sendiri, setidaknya seperti mobil, orang bisa mengenal mobil jenis BMW, 
Mercy, Honda, Susuki, Toyota, Reynault, Hyundai dsb. Dalam kereta pada masa lalu, orang 
juga bisa mengenal nama-nama, setidaknya seperti merk mobil. 

Ada 23 kereta –yang dalam hal ini disebut sebagai “kareta”– yang disimpan didalam museum 
kareta yang dulunya merupakan ‘garasi’ bagi kereta-kereta kraton. Seekor kuda masih ada 
dikandang yang terletak disebelah lokasi museum. Beberapa kareta yang dianggap keramat 
disendirikan dan pintu penyekat hanya dibuka ketika ada pengunjung. 

Adapun ke-23 kareta tersebut adalah : 

1. Kareta Kyai Jongwiyat. 
Buatan Belanda (Den Haag) tahun 1880. Peninggalan Sri Sultan HB VII, dipergunakan untuk 
manggala yudha atau dalam peperangan, misalnya untuk memeriksa barisan prajurit dan 
sebagainya. Sri Sultan HB VII adalah sultan yang paling banyak melakukan peperangan 
dengan Belanda. Kareta ini ditarik oleh 6 ekor kuda. Pada saat Sri Sultan HB X menikahkan 
putrinya kareta ini kembali dipergunakan. Beberapa bagian dari kareta ini sudah mengalami 
renovasi, misalnya warna cat yang sudah diganti menjadi kuning. 

2. Kareta Kyai Jolodoro. 
Buatan Belanda 1815. Peninggalan Sri Sultan HB IV. Kareta Jolodoro adalah kareta pesiar 
(dari kata “Jolo” = menjaring, “Doro” = gadis). Pengendali atau sais berdiri dibelakang. 
Dikendalikan oleh 4 ekor kuda. 

3. Kareta Roto Biru 

Buatan Belanda pada tahun 1901 pada masa Sri Sultan HB VIII. Dinamakan Roto Biru mungkin 
karena kareta ini didominasi oleh warna biru cerah sampai ke bagian roda-nya. 
Dipergunakan untuk manggala yudha bagi panglima perang. Pada saat HB X menikahkan 
putrinya, kareta ini dipergunakan untuk mengangkut besan mertua. Kareta ini ditarik oleh 4 
ekor kuda. 

4. Kyai Rejo Pawoko 
Buatan tahun 1901 pada masa pemerintahan Sri Sultan HB VIII yang diperuntukkan sebagai 
sarana transportasi bagi adik-adik Sultan. Ditarik oleh 4 ekor kuda. Konon dibelinya 
bersamaan dengan lahirnya Pak Karno ditahun 1901. 

5. Kareta Landower. 
Kareta ini dibeli pada masa Sri Sultan HB VIII pada tahun 1901, buatan Belanda. Dahulu 
sempat dipamerkan di Hotel Ambarukmo. Ditarik oleh 4 ekor kuda. 
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6. Kareta Premili. 

Kareta ini dirakit di Semarang pada tahun 1925 dengan spare-part yang didatangkan dari 
Belanda. Digunakan untuk menjemput penari-penari Kraton. Ditarik oleh 4 ekor kuda. Pada 
salah satu bagian roda-nya tertulis “G.Barendsi”. 

7. Kareta Kus No:10 (baca : Kus Sepuluh). 
Buatan Belanda pada tahun 1901 pada masa Sri Sultan HB VIII. Aslinya adalah kareta 
Landower dan bisa dipergunakan untuk pengantin. Cat aslinya yang berwarna hijau sudah 
diganti menjadi kuning dan dipercayai mengandung makna politis (warna salah satu parpol) 
pada saat dilakukan pengecatan ulang. Walaupun bisa dipergunakan sebagai kareta 
pengantin namun pada acara pernikahan putri Sri Sultan HB X yang baru lalu kareta ini tidak 
dipakai oleh mempelai. 

8. Kareta Kapulitin. 
Merupakan kareta untuk pacuan kuda/bendi. Dibeli pada jaman pemerintahan Sri Sultan HB 
VII yang memang menggemari olah raga berkuda. Kareta ini hanya ditarik oleh 1 ekor kuda 
saja. 

9. Kareta Kyai Kutha Kaharjo. 
Dibeli pada jaman pemerintahan Sri Sultan HB IX, buatan Berlin tahun 1927. Dipergunakan 
untuk mengiringi acara-acara yang diselenggarakan oleh Kraton, ditarik oleh 4 ekor kuda. 

10. Kareta Kus Gading. 
Dibeli pada masa Sri Sultan HBVIII. Buatan Belanda pada tahun 1901. Ditarik oleh 4 ekor 
kuda. 

11. Kareta Kyai Puspoko Manik. 
Kareta buatan Belanda (Amsterdaam) yang dipergunakan sebagai pengiring acara-acara 
Kraton termasuk untuk pengiring pengantin. Ditarik oleh 4 ekor kuda. 

12. Kareta Roto Praloyo. 

Merupakan kareta jenazah yang dibeli pada masa Sri Sultan HB VIII pada tahun 1938. 
Kareta inilah yang membawa jenazah Sultan dari Kraton menuju Imogiri. Ditarik oleh 8 ekor 
kuda. 

13. Kareta Kyai Jetayu. 

Dibeli pada masa Sri Sultan HBVIII pada tahun 1931. Diperuntukkan sebagai alat 
transportasi bagi putri-putri Sultan yg masih remaja. Ditarik oleh 4 ekor kuda dengan 
pengendali yang langsung berada diatas kuda. 

14. Kareta Kyai Harsunaba. 
Kareta ini merupakan sarana transportasi sehari-hari dari masa Sri Sultan HBVI-VIII. Dibeli 
pada tahun 1870. Ditarik oleh 4 ekor kuda. 

15. Kareta Kyai Wimono Putro. 
Dibeli pada masa pemerintahan Sri Sultan HB VI tahun 1860. Dipergunakan pada saat 
upacara pengangkatan putra mahkota. Kondisinya masih asli (warna kayu). Ditarik oleh 6 
ekor kuda. 

16. Kareta Kyai Manik Retno 
Dibeli pada masa pemerintahan Sri Sultan HB IV tahun 1815, buatan Belanda. Merupakan 
kareta untuk pesiar Sultan bersama permaisuri. Ditarik oleh 4 ekor kuda. 

17. Kareta Kanjeng Nyai Jimad. 
Merupakan pusaka Kraton, buatan Belanda tahun 1750. Asli-nya hadiah dari Spanyol yang 
pada saat itu sudah memiliki hubungan dagang dengan pihak kerajaan. Dipergunakan 
sebagai alat transportasi sehari-hari Sri Sultan HB I – III. Ditarik oleh 8 ekor kuda. Kondisi 
seluruhnya masih asli. Per kareta terbuat dari kulit kerbau. Setiap bulan Suro setahun sekali 
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dilakukan upacara pemandian. Air yang dipergunakan untuk membersihkan kareta banyak 
yang memperebutkan. 

18. Kareta Mondro Juwolo 
Ini adalah kareta yang dulunya dipakai oleh Pangeran Dipenogoro. Cat-nya diperbarui pada 
saat diadakannya Festival Kraton Nusantara. Buatan Belanda tahun 1800. Ditarik oleh 6 ekor 
kuda. Fungsinya adalah sebagai alat transportasi. 

19. Kareta Garudo Yeksa. 
Kareta buatan Belanda tahun 1861 pada masa Sri Sultan HB VI. Kareta ini dipergunakan 
untuk penobatan seorang Sultan. Ditarik 8 ekor kuda yg sama (warna, kelamin). Dilakukan 
upacara pemadian setiap setahun sekali setiap dibulan Suro. Disebut juga sebagai Kareta 
Kencana (kareta emas). Semuanya yang ada di kareta ini masih asli termasuk 
simbol/lambang Burung Garuda-nya yang terbuat dari emas 18 karat seberat 20kg. Hanya 
digosok atau dibersihkan pada saat akan ada upacara penobatan karena kalau terlalu sering 
digosok emasnya akan terkikis. Konon sekitar 6-7gram emas akan hilang setiap kali 
digosok/dibersihkan. Bentuk mahkota-nya yang terbuat dari kuningan dengan puncaknya 
berbentuk seperti Tugu Monas karena konon Soekarno memang menggunakan bentuk 
mahkota ini untuk membuat desain Tugu Monas. Design kareta datang dari Sri Sultan HB I. 
Uniknya apabila pintu kareta dibuka maka akan ada tangga turun dengan sendirinya seperti 
yang sering dijumpai pada pintu-pintu pesawat terbang. Pengendali kuda hanya 1 orang. 
Kareta ini masih dipakai sampai sekarang. 

20. Kareta Landower Wisman. 
Dibeli dari Belanda pada tahun 1901 pada masa pemerintahan Sri Sultan HB VIII dan 
direnovasi pada tahun 2003, Dipergunakan sebagai sarana transportasi pada saat 
melakukan penyuluhan pertanian. Ditarik oleh 4 ekor kuda. 

21. Kareta Landower Surabaya. 
Kareta ini sudah dipesan dari masa Sri Sultan HB VII dan baru bisa dipakai pada saat masa 
pemerintahan Sri Sultan HB VIII. Kareta ini buatan Swiss dan dipergunakan sebagai sarana 
transportasi penyuluhan pertanian di Surabaya. 

22. Kareta Landower 
Kareta ini buatan Belanda jaman pemerintahan Sri Sultan HB VIII pada tahun 1901. Ditarik 
oleh 4 ekor kuda. 

23. Kyai Noto Puro. 
Kareta ini buatan Belanda pada masa pemerintahan Sri Sultan HBVII yang aslinya 
dipergunakan untuk manggala yudha atau dalam peperangan. Bentuk fisiknya sudah 
mengalami renovasi. Ditarik oleh 4 ekor kuda. 
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kereta jenazah roto praloyo 1910 

kanjeng nyai jimat 1740-1750

kyai garudayaksa 

 
PRAJURIT-PRAJURIT KRATON 

 
1. Kesatuan Ketanggung 

Terdiri atas 4 perwira berpangkat panji, 8 bintara berpangkat sersan, 72 prajurit dan 1 
prajurit pembawa duaja. Berseragam jas terbuka, baju dalam putih, mengenakan ikat 
kepala hitam, topi segi tiga, bersepatu lars panjang. Senjata yang digunakan adalah 
bedil dengan bayonet terhunus dan keris dipinggang. 
 
Nama bendera: COKRO SEWANDONO, Dasar hitam, tengah bergambar bintang 
warna putih. Nama musik: Mares BERGOLO MILIR untuk berjalan pelan dan 
digayakan, Mares LINTRIK EMAS untuk berjalan cepat  
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2. Kesatuan  Jogokaryo 
Terdiri 4 perwira berpangkat panji, 8 bintara berpangkat sersan, 72 prajurit dan 1 orang 
pembewa duaja. Topi hitam betuk tempelangan, seperti kapal terbalik. Destar wulung, 
Rompi berwarna crem, beskap lurik lupat lapis merah, sayak lurik, lonthong merah, 
Kamus hitam. Celana panji lurik, kaos kaki panjang, sepatu pantopel hitam. 
Persenjataanya berupa bedil dan memakai keris branggah. Nama bendera: PAPASAN. 
dasar hijau ditengah ada gambar plentong warna merah. Nama musik: Mares 
SLANGGUNDER, digunakan untuk jalan pelan dengan digayakan, sedangkan Mares 
TAMENGMADURO untuk berjalan cepat. 

 
 

3. Kesatuan Nyutro
Terdiri atas 8 perwira berpangkat panji, 8 bintara berpangkat sersan, 46 prajurit dan 2 
orang pembawa duaja. Seragam yang dipakai berupa baju lengan pendek, celana dan 
dodot atau kampuh kain dengan motif bango tulak, tutup kepala memakai udheng gilig. 
Persenjataan yang digunakan berupa bedil dan tombak. Pada mulanya kesatuan ini 
tidak memakai alas kaki dan mempunyai dua seragam yang berbeda yang satu 
berwarna hitam yang satunya berwarna merah. Ada dua macam bendera dalam 
parajurit Nyutra yaitu PODANG NGISEP SARI, dasar kuning, di tengah ada gambar 
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plentong berwarna merah dan PADMO SRI KRESNO, dasar kuning, di tengah 
bergambar plentong warna merah. 
 
Nama musik: Mares MBAT-EMBAT PENJALIN, dengan iringan gamelan untuk 
memperagakan tarian tayungan, Mares, TAMTOMO BALIK, berjalan pelan dengan 
digayakan dan Mares SORENGPRANG untuk berjalan cepat. 

4. Kesatuan Dhaeng 
 
Terdir 4 perwira berpangkat panji, 8 bintara berpangkat sersan, 72 prajurit dan 1 orang 
pembawa duaja. Berseragam topi hitam pakai cundhuk, destar wulung, jas putih setrip 
merah, Lonthong biru, kamus hitam, celana panjang setrip abang, kaos kaki 
hitam,Sepatu fantopel. Persenjataannya berupa bedil dan memakai keris dengan 
kerangka bermotif gayaman. Nama Bendera BAHMING SARI, Dasar putih, gambar 
plentong warna merah berada di tengah. Nama musik Mares KANOKO, untuk berjalan 
pelan dan digayakan. Sedangkan Mares UNDHAL-ANDHIL, untuk berjalan cepat. 
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5. Kesatuan Jager 
 
Kata jager berasal dari bahasa Belanda yang beraarti pemburu. Terdiri atas seorang 
perwira berpangkat panji, dua orang bintara berpangkat sersan dan 58 prajurit. Pakaian 
ini tidak mempunyai seragam khusus, yang dipakai dalam tugas sehari-hari adalah 
pakaian adat jawa. Persenjataannya berupa bedil. Kesatuan ini tidak mempunyai duaja 
atau bendera. 
 
 

6. Kesatuan Prawirotomo 
Terdiri atas 4 perwira berpangkat panji, 4 bintara berpangkat sersan, 72 orang prajurit 
dan seorang pembawa duaja. Pakaian yang dikenakan adalah topi hitam berbentuk 
mete, destar wulung, beskap hitam, baju dalam merah. Sayak putih, lonthong merah, 
kamus hitam, celana atas merah bawah putih. Bengkap hitam, kaos kaki hitam. Sepatu 
fantopel hitam. Persenjataan yang dipakai berupa bedil dan keris branggah. Nama 
bendera GENIROGO dasar hitam di tengah ada gambar plentong warna merah. Nama 
musik Mares BALANG, berjalan pelan dengan digayakan, Mares PANDHEBRUG, 
berjalan dengan cepat. 

 
 

7. Kesatuan Mantrijero 
Terdiri atas 8 perwira berpangkat panji, 8 bintara berpangkat sersan, 64 prajurit dan 
seorang membawa duaja. Komandan pasukan ini berpangkat bupati. Seragamnya jas 
buka dengan kain lurik bergaris hitam putih, berbaju dalam putih, bercelana putih, kaos 
kaki panjang putih dan bersepatu. Mengenakan ikat kepala warna hitam dengan topi 
semacam songkok warna hitam. Persenjataannya berupa bedil. Nama bendera 
PURNOMOSIDI, Dasar hitam, tengah bergambar plentong warna putih. Nama musik 
Mares SLENGGANDIRI, untuk berjalan pelan dengan di gayakan dan Mares 
PLANGKENAN (RESTOG), untuk berjalan cepat. 
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8. Kesatuan Langenastro 

Kesatuan ini bertugas mengawal sultan pada upacara garebeg. Prajurit Langenastro 
merupakan prajurit tambahan yang dimasukkan kedalam kesatuan Mantrijeron. Atribut 
yang dipakai sama dengan prajurit Mantrijero, kecuali persenjataannya prajurit 
Langenastro tidak berupa bedil seperti prajurit Mantrijero namun sebilah pedang. 
 

9. Kesatuan Surakarso 
Terdiri atas seorang perwira berpangkat penewu, 64 prajurit dan seorang membawa 
duaja. Seragam berupa baju lengan panjang berwarna putih dengan celana panjang 
dan kain bermotif gebyar. Memakai ikat kepala teleng kewengen (kain berwarna hitam 
ditengah putih dan ditepinya bergaris-garis putih). Persenjataannya berupa tombak. 
Prajurit Surokarso bertugas mengawal putra mahkota, dewasa ini bertugas sebagai 
pengawal kehormatan sesajian gunungan pada upacara garebeg. Nama bendera 
PAREANOM, dasar hijau, tengah gambar plentong warna kuning. Nama musik Mares 
PLANGKENAN 

 
 

10. Kesatuan Bugis 
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Disebut prajurit Bugis karena semula seluruh anggota kesatuan ini berasal dari suku 
Bugis. Tugas kesatuan ini adalah mengawal seorang patih dan mengawal dalam 
upacara-upacara garebeg dan lainnya. Seragamnya berupa jas tutup berwarna hitam, 
celana panjang hitam, serta mengenakan ikat kepala kain hitam dan topi hitam. 
Persenjataannya berupa tombak. Nama bendera WULANDADARI, dasar hitam, di 
tengah bergambar plentong warna kuning. Nama musik Mares ENDROLOKO. 

 
 
 

11. Kesatuan SUMOATMOJO 

Merupakan pasukan pengawal pribadi sultan yang langsung berada dibawah komando 
sultan. Pasukan ini terdiri dari 2 orang perwira berpangkat panji, 2 orang bintara 
berpangkat sersan dan 16 orang prajurit. berseragam baju zirah dengan perisai 
lempengan baja berbentuk bulan sabit berukuran besar, berikat pinggang besar dan 
kuat terbuat dari kulit kerbau, memakai tutup kepala yang disebut udheng gilig dan tidak 
memakai alas kaki. Senjata yang digunakan adalah pedang lengkung terhunus dengan 
perisai bulat. Prajurit Sumoatmojo tidak mempunyai duaja atau bendera, seluruh 
tubuhnya dan wajahnya dibedaki dengan boreh berwarna kuning. Jika melaksanakan 
tugas mengawal sultan, di sepanjang jalan memperagakan tarian perang atau 
tayungan.
Sekarang Prajurit Kraton. 

12. Kesatuan WIROBROJO 

Terdiri 4 perwira berpangkat panji, 8 bintara berpangkat sersan, 72 prajurit dan 2 orang 
pembawa duaja. Komandan pasukan ini berpangkat bupati. Pakaian yang dikenakan: . 
Topi Centhung (berbentuk seperti kepompong), warna merah. Destar (ikat kepala) 
berwarna wulung (ungu). Baju dalam lengan panjang berwarna putih, Beskap baju luar, 
berwarna merah, Lonthong (ikat pinggang dalam) : kain bermotif cinde dominasi warna 
merah, kamus (ikat pinggang luar) berwarna hitam, Sayak (kain penutup dari pinggang 
sampai di atas lutut) berwarna putih, celana Panji (celana yang mempunyai panjang 
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sebatas lutut) berwarna merah. Kaos kaki berwarna putih, sepatu fantopel warna hitam, 
Karena Prajurit ini berpakaian serba merah maka lebih dikenal dengan nama Prajurit 
lombok abang. Persenjataannya berupa bedil dan memakai keris dengan kerangka 
bermotif branggah. 

Nama Bendera: GULO KLOPO. Dasar putih, gambar bintang warna merah berada di 
tengah, pada ke empat sudutnya diberi hiasan 'kukon' (bentuknya seperti kuku). Nama 
Musik: Mares RETODHEDHALI, untuk berjalan pelan dan digayakan, sedangkan Mares 
DHAYUNGAN, untuk berjalan cepat 

 

13. Kesatuan PATANGPULUH 

Terdiri 4 perwira berpangkat panji, 8 bintara berpangkat sersan, 72 prajurit dan 1 orang 
pembawa bendera. Pakaian yang digunakan: topi pacul gowang, destar wulung, 
sikepan lurik kemiri, rompi merah, Lonthong merah, kamus hitam. Celana atas merah 
bawah putih, bengkap hitam kaos kaki hitam.. Sepatu fantopel hitam. Senjata 
digunakan adalah bedil dan memakai keris branggah. 

Nama bendera: COKROGORO, Dasar hitam, tengah bergambar bintang warna merah. 
Nama musik: Mares GENDERO, untuk berjalan pelan dan digayakan, Mares BULU-
BULU, untuk berjalan cepat. 
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Pada tahun 1942 semua kesatuan bersenjata keraton Yogyakarta dibubarkan oleh 
pemerintahan Jepang. Tetapi mulai tahun 1970 kegiatan para prajurit keraton 
dihidupkan kembali. Dari ke tiga belas prajurit yang pernah ada baru sepuluh kesatuan 
atau bergada yang direkonstruksi dengan beberapa perubahan, baik dari pakaiannya, 
senjatanya maupun jumlah personil. (lihat foto-foto yang ditampilkan). Kesepuluh 
kesatuan prajurit tersebut yaitu: Prajurit Wirobrojo, Prajurit Dhaeng, Prajurit 
Patangpuluh, Prajurit Jogokaryo, Prajurit Mantrijero, Prajurit Prawirotomo, Prajurit 
Ketanggung, Prajurit Nyutro, Prajurit Surokarso dan Prajurit Bugis. Dewasa ini, 
kesepuluh kesatuan prajurit tersebut masih dapat dilihat oleh masyarakat umum paling 
tidak se tahun tiga kali, yaitu pada upacara Garebeg Mulud, Garebeg Besar dan 
Garebeg Syawal, di alun-alun utara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 
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Skema Wilayah Dalam Benteng Kraton Ngayogyakarta 
 

 
 


