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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat  

1. Sejarah Kraton Dan Hamengku Buwana 

 Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Kerajaan Kasultanan 

di Yogyakarat yang didirikan oleh Sultan Hamengkbuwono I dengan fungsi 

sebagai istana sekaligus rumah. Kraton Ngayogyakarta ini juga merupakan 

Kerajaan Mataram Islam hingga pada akhirnya saat adanya perjanjian Giyanti 

pada tahun 1755, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Kasultanan 

Ngayogyakarta dengan Sultan Mangkubumi (Sri Sultan Hamengkubuwono I) 

sebagai rajanya, dan Kerajaan Kaslutanan Surakarta dengan Sunan 

Pakubuwana III sebagai rajanya.39  

Nama asli Sri Sultan Hamengkubuwana I adalah B.P.H (Bandara 

Pangeran Harya) Mangkubumi, dan kemudian dibanyak tulisan lebih terkenal 

dengan sebutan P. Mnagkubukmi (Pageran Mangkubumi). Beliau merupakan 

putera Sunan Managkurat IV (Sunan Amangkurat Jawi) yang lahir pada malam 

Rabu Pon, 27 Ruwah. Tahun Wawu 1641 J, bertepatan pada tangg al 5 Agustus 

1717 Masehi. P.Mangkubumi pada masa kecilnya memiliki sebutan B.R.M 

Sudjana, dan memiliki dua saudara kandung dan keduanya merupakan wanita. 

Kakak beliau menjadi isteri Patih Pringgalaya (Warangka Dalem Sunan Paku 

Buwana II dan Sunan Paku Buwana III), sedang adik beliau diperisteri oleh 

                                                           
39 Hasil Wawancara bersama Romo Tirun selaku kerabat Kraton 
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Demang Urawan. Pangeran Mangkubumi dengan segala kepribadian dan 

keahliannya. Disebut juga sebagai seorang panglima perang yang tidak mau 

berperang sesama bangsa, serta memiliki kepribadian yang halus tetapi tegas 

namun tidak menyakiti. Beliau juga merupakan seorang arsitektur ulung yang 

dibuktikan dengan karya seni arsitrek tata ruang dan bangunan Kraton 

Ngayogyakarta dengan beliau sendiri sebagai arsiteknya. Dr. F. Pigeaud dan 

Dr. L., Adam di majalah Jawa Tahun 1940 mengatakan bahwa B.P.H 

Mangkubumi adalah “de bouwmeester van zijn broer Sunan PB II” (arsitek dari 

kakanda Sunan Paku Buwana II).  

 Pada awalnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kraton 

Surakarta merupakan satu kerajaan yaitu Mataram Islam yang damai dan 

tentram. Akan tetapi ada berbagai permasalahan (yang disebabkan oleh 

kumpeni) yang memicu perpecahan tersebut sehingga pada akhirnya Pangeran 

Mangkubumi beserta keluarga dan para pengikut setianya memutuskan untuk 

meninggalkan Kraton Surakarta. Dan pada hari itu menjadi awal mula 

perjuangan dan perlawanan B.P.H Mangkubumi terhadap kumpeni dibantu 

oleh Sunan Pakuwana II dan dilanjtkan oleh Pakubuwana III. Ada beberapa 

alasan yang menyebabkan P.Mangkubumi memutuskan untuk berperang, 

yakni disebabkan akumulasi kekecewaan karena : 

a. Pertama, dicabutnya hadiah tanah 3000 cacah di Sukawati yang telah 

diberikan kepada B.P.H mangkubumi, berarti Sunan Paku Buwana II 

mengingkari janjinya sebagai raja yang seharusnya memegang teguh 

Sabda Pandhita pangandika Ratu, sepisan datan kena wola-wali yang 
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juga mengingkari watak berbudi bawa leksana (satunya kata dengan 

perbuatan). 

b. Kedua, Sunan Paku Buwana II lebih percaya pada patih Pringgalaya dan 

T. Sindureja daripada dirinya, sehingga melepaakan pesisir Jawa kepada 

VOC hanya dengan kompensasi dua leksa. Padahal B.P.H Mangkubumi 

menyarankan minta ganti sakethi karena tanah pesisir sebagai kekuatan 

Keraton Surakarta. Apabila VOC tidak mau mengganti sakethi, maka 

tanah pesisir tersebut harus dipertahankan.  

c. Ketiga, B.P.H Mangkubumi sangat tersinggung dengan ucapan Gubernur 

Jenderal Baron van Imhoff yang menuduh B.P.H mangkubumi sebagai 

orang yang ambisius dan serakah atas hadiah.40 

Di dalam perkembanagn selanjutnya Sunan Paku Buwana II menderita 

sakit keras, di sisi lain Pangeran Harya Mangkunegara ( kemenakan Pangeran 

Mangkubumi) mendesak pamannya agar bersedia diangkat sebagai raja. 

Mengahdapai situasi seperti itu akhirnya Pangeran mangkubumi menyanggupi 

penobatan dirinya sebagai raja. Maka pada hari Jum’at Legi tanggal 1 Sura, 

tahun Alip 1675 dengan candra sangkala Marganing Swara Retuning Bumi 

atau tanggal 11 Desember 1749, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja 

oelh rakyat pendukungnya dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun 

Kangjeng Susuhunan Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin 

Panatagama Kalifatullah. Dari sumber lain menyebutkan bahwa gelar 

                                                           
40 Ensiklopedi Kraton Yogyakarta,  (Cetakan kedua), (Yogyakarta : Dinas Kebudayaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 2014),  hal. 262 
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Pangeran mangkubumi setelah menjadi raja adalah Susuhunan ing Mataram 

Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Ingkang Tuhu 

Narendra Mandireng amengku Tlatah ing Nuswa Jawa, dan Pangeran Harya 

Mangkunagara diangkat sebagai patihnya. Penobatan Pangeran Mangkubumi 

sebagai raja ini bukan karena beliau mengangkat dirinya sendiri sebagai raja, 

dan bukan pula beliau menggantikan raja pendahulunya yang meninggal dunia, 

tetapi diangkat oleh rakyat pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pangeran Mangkubumi seorang Demokrat sejati. 

Pada hari yang sama 11 Desember 1749 Sunan Paku Buwana II yang 

sudah sakit parah menandatangani dan menyegel akta penyerahan yang 

didalamnya berisi penyerahan seluruh Kerajaan Mataram kepada Belanda yang 

diwakili oleh Gubernur pantai Timur Laut, bekas Komandan Garnisun 

Surakarta J.A. Baron von Hohendorff. 

Pada hari itu juga Putra Mahkota Kasunanan Surakarta dinobatkan 

sebagai raja baru Kasunanan Surakarta oleh von Hohendorff dengan sebutan 

Susuhanan Paku Buwana III. Di dalam Babad Giyanti disebutkan secara 

ringkas bahwa Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia di Batavia menobatkan 

Susuhanan yang baru di Surakarta. Putra Mahkota mengakui bahwa dia 

menjadi raja bukan akibat hak keturunan, melainkan karena Kompeni Hindia 

Timur Belnda memilih dia untuk jabatan itu. Menuruti anjuran Gubernur, 

Susushunan baru itu dan para pejabat keratin kemudian memberi 

penghormatan terkahir kepada Paku Buwana II yang sudah sangat payah, yang 
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akhirnya wafat pada tanggal 20 Desember 1749 dan dimakamkan di Laweyan, 

Surakarta.  

Apabila di Surakarta berlangsung penobatan Putra Mahkota sebagai 

Susuhunan Paku Buwana III, di lain pihak perperangan prajurit Kabanaran atau 

prajurit Mangkubumen berlangsung sengit melawan tentara belanda. Prajurit 

Mangkubumen semakin bertambah dengan banyaknya bupati yang bergabung, 

tercatat tokoh-tokoh seperti Raden Rangga Prawirasentika, Tumenggung 

Yudanagara, Tumenggung Alap-alap dan lain sebagainya yang menjadi 

momok bagi prajurit Belanda. Sampai timbul semacam pemeo bahwa siapa 

yang unggul dalam peperangan yang terkenal dengan ontran-ontran beteng 

Ungaran, maka merekalah yang unggul dalam perang Mangkubumen ini. Dan 

kenyataan terjadi, benteng Ungaran dapat dibedah Pangeran Mangkubumi 

beserta prajuritnya, bahkan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff luka parah 

dan dilain waktu akhirnya meninggal. 

Peperangan demi peperangan terus berlangsung dan banyak memakan 

korban dari kedua belah pihak. Di pihak Belanda tercatat ada Letnan Koen, 

Letnan Van Gier, Letnan Foster, Gubernur Jendral Baron, Mayor Clereq dan 

Kapten Winter  tewas dalam medan perang, dan total prajurit Belanda yang 

tewas 3801 orang. Melihat kenyataan ini, kemudian Belanda menggunakan 

politik de vide et impera (politik memecah belah). Melalui T.Sujanapura, 

Baron von Hohendorff berhasil mengahsut R.M Said (P.H. Mangkunagara), 

dengan kemungkinan R.M Said disingkirkan setelah Pangeran Mangkubumi 

menang, sehingga menimbulkan rasa curiga R.M Said  kepada Pangeran 
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Mangkubumi, paman sekaligus ayah mertua R.M Said sendiri.     R.M Said 

terkena hasutan dan memisahkan diri dari pasukan Baron von Hohendorff 

memusuhi Pangeran Mangkubumi. Dengan pisahnya R.M Said dengan 

pengikutnya, maka kekuatan pasukan Pangeran mangkubumi tinggal 60%. 

Pangeran Mangkubumi yang sudah hampir mencapai kemenangan atas VOC, 

kini harus menghadapai VOC yang didukung pasukan dari Kasunanan 

Surakarta dan R.M Said (P.H. Mangkunagara). 

Melihat peperangan yang tidak menguntungkan Belanda, maka 

Gubernur Jenderal Yacob Moesel meminta diadakan perdamaian dengan 

Pangeran Mangkubumi melalui Sarib Besar Syekh Ibrahim dari Turki sebagai 

juru bahasa dan juru runding dari pihak Belanda bersama Nicolas Hartingh. 

Maka ketika VOC menyatakan ingin damai, dengan terpaksa Pangeran 

Mangkubumi harus menatap kenyataan bahwa belum saatnya VOC hengkang 

dari tanah Jawa dan beliau menerima tawaran perdamaian tersebut. 

Sebelum perjanjian perdamaian dilaksanakan, diadakan pertemuan 

pendahuluan antara Nicolas Hartingh dengan Pangeran Mangkubumi 

bertempat di pesanggrahan Pangeran Mangkubumi di desa Padhagangan, 

Grobogan. Dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan dan perdebatan yang 

sangat alot antara Pangeran Mangkubumi dan Nicolas Hartingh, sehingga 

sampai memakan waktu dua hari yaitu hari Minggu s/d Senin tanggal 22 s/d 23 

September 1754. Perdebaran sengit tersebut meliputi tiga hal yaitu tentang 

pembagian wilayah, gelar raja dan lokasi bagian Pangeran Mangkubumi. 
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Tentang pembagian wilayah semula Belanda mengajukan separuh Jawa 

sebelah timur sebagai bagian Pangeran Mangkubumi karena toh basis 

pertahanan Pangeran Mangkubumi di bagian Timur, dan lokasi ibukota 

kerajaan bagian Pangeran Mangkubumi dikehendaki Belanda di Surabaya. 

Saran yang diajukan Belanda tersebut adalah saran yang dicari-cari, karena 

penyebab yang sebenarnya, orang-orang Jawa Timur sangat sulit diperintah 

oleh Belanda. 

Tentang pembagian wilayah dan lokasi ibukota kerajaan ini Pangeran 

Mangkubumi bersikukuhdi wiliayah Barat dengan ibukotanya Mataram 

Ngayogyakarta. Agaknya Pangeran Mangkubumi telah mengetahui gelagat 

Belanda dengan politik devide et empera nya. Jika letak keratonnya sebagai 

ibukota kerajaan pilihan Pangeran Mangkubumi terlalu dekat dengan kraton 

Surakarta. Belanda sangan khawatir apabila dua raja tersebut bersatu melawan 

Belanda, maka pihak Belanda sangat kerepotan. Kegigihan Pangeran 

Mangkubumi dalam memilih lokasi kraton di Ngayogyakarta ini didasari 

pertimbangan yang sangat khusus yang tidak lepas dari nilai filosofis – magis 

berkaitan dengan lokasi dan topografi calon ibukota kerajaan Pangeran 

Mangkubumi tersebut. Dalam hal penentuan lokasi kraton sebagai pusat 

pemerintahan ini Belanda terpaksa mengalah, namun untuk sebutan raja, 

Pangeran Mangkubumi juga mau mengalah dengan sebutan Sultan bukan 

Sunan karena jangan sampai sama dengan sebutan Raja di Surakarta sehingga 

seolah-olah ada matahari kembar. 
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Dua hari setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti, yaitu pada hari 

Sabtu 15 Februaru 1755, dlakukanlah pertemuan antara dua raja yakni Sunan 

Paku Buwana III dengan Sultan Hamengku Buwana I berlokasi di Desa Lebak 

Jatisari. Dalam pertemuan ini Sunan Paku Buwana III menyerahkan keris 

pusaka Kanjeng Kyai Kopek kepada pamanda Sultan Hamengku Buwana I. 

Dan sebulan kemudian pada tanggal 13 Maret 1755 Sultan Hamengku Buwana 

I memproklamirkan bahwa separo dari Negara Mataram yang ia pimpin diberi 

nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Yogyakarta. 

Kemudian setelah satu tahun lamanya, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 

1756, Sri Sultan Hamengku Buwana I beserta keluarganya mulai pindah 

menempati kraton yang baru, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selama 

pembangunan Kraton yang secara bertahap dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama Sri Sultan beserta keluarganya sementara menempati Gedhong 

Sedhahan. Maka perpindahan Sultan Hamengku Buwana I dan keluarganya 

dari Ambar Ketawang ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sampai saat ini 

diyakini sebagai hari jadi Kota Yogyakarta, yakni pada tanggal 7 Oktober 

1756.41 

  

                                                           
41 Ibid. Hal. 269-270 
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2. Struktural Kraton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perubahan Nama Gelar 

Tepat pada tanggal 30 April 2015 lalu, Raja Kesultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan 

Hamengkubuwono X mengeluarkan sebuah sabda di Siti Hinggil Kraton 

mengenai perubahan nama gelar ataupun mengubah penyebutan Buwono 

menjadi Bawana. Sementara, kata Khalifatullah dalam gelar Sri Sultan Ngarsa 

Dhalem Sampeyan Dalem Ingkang sinuwun Kangjeng Sultan 

Hamengkubuwana Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama 

Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta 

Hadiningrat dihilangkan. Selain itu penyebutan kaping sedasa diganti menjadi 

kaping sepuluh. 
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Permasalahan tentang perubahan nama gelar merupakan masalah yang 

serius namun juga sensitif terlebih apabila kita menanyakannya kepada salah 

satu pihak kraton secara langsung. Dalam wawancara yang saya lakukan secara 

langsung kepada Bapak Muchsin Kamaluddiningrat selaku orang yang 

dimanahi sebagai penghulu kraton, beliau mengatkan bahwa 

“Hal tersebut tidak perlu dibahas, itu hanyalah bisikan setan yang tidak 

sengaja lewat melalui istrinya, yang mempunyai ambisi untuk 

menaikkan anaknya yang perempuan (Pembayun) sebagai Raja 

selanjutnya,” ujar beliau. 

Dari ucapan ini kita dapat mengetahui bahwasanya ada hal yang sangat 

janggal dan sensisitif apabila secara keseluruhan tentang permasalahan ini 

diketahui oleh publik. Bisikan setan disini dapat kita artikan kepada sesuatu 

yang mengarah pada hal-hal negatif, yakni bisikan mengajak kepada sesuatu 

yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan kata “tidak sengaja lewat” dapat juga 

diartikan sebagai sesuatu yang bersifat semnetara dan tidak lama, alias khilaf 

dan kemudian sadarkan diri. 

Kemudian untuk memperoleh data yang lebih valid, saya tetap mencoba 

menanyakan hal yang sama kepada Romo Tirun selaku sepupu Sri Sultan 

sendiri, dan beliau menjawab hal yang hampir serupa, 

 “Intinya nama Sri Sultan yang tertera di KTP yaa sesuai dengan apa 

yang tertulis di Undang-Undang Keistimewaan secara lengkap, tidak 

ada yang dirubah semuanya tetap seperti yang sudah ada, jadi tidak usah 

lagi dibahas,” jawab beliau. 

Tanpa diduga ternya Romo Tirun juga mempunyai jawaban yang sama, 

hanya saja beliau lebih menekankan tidak adanya perubahan nama gelar dan 

gelar Sri Sultan Hamengku Buwana tetap sama dan persis seperti yang tertulis 

di KTP dan UUK. Jadi kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan terhadap 
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narasumber adalah bahwasanya tidak ada perubahan nama gelar Sri Sultan saat 

ini, adapun isu yang beredar pada beberapa waktu yang lalu itu merupakan hal 

dan upaya beberapa pihak tentang keinginannya menaikkan anak Sri Sultan 

yang saat ini menjabat (Pembayun) yang seorang perempuan, menjabat dan 

menggantikan tahta Raja Kraton Ngayogyakarta menjadi yang ke XI.42 Padahal 

sudah jelas dalam Undang-Undang Keistimewaan sudah merumuskan hal 

tersebut dan tidak dapat diganti dengan seorang yang berstatuskan perempuan. 

Dapat kita menilai bahwasanya disini adanya sesuatu yang masih 

disembunyikan dari dalam internal Kraton sendiri tentang kelanjutan tahta Sri 

Sultan selanjutnya. 

4. Upacara Kraton 

 Upacara merupakan salah satu sisi paling penting dan menonjol pada 

perilaku sosial dan sistem gagasan masyarakat. Upacara juga muncul secara 

luas serta melingkupi siklus hidup dan berbagai kegiatan sosial didalam 

kehidupan masyarakat. Upacara yang meluas semacam ini dapat kita 

simpulkan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat itu sendiri, 

terlebih bagi orang Jawa. Mempelajari upacara dapat diartikan mempelajari 

nilai-nilai penting didalam masyarakat itu.43 Berbicara menganai upacara-

upacara yang dimiliki Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sangatlah banyak 

dan beragam, disetiap acara peringatan dan moment penting terlebih sakral 

pasti akan diadakan sebuah upacara untuk memperingatinya ataupun 

                                                           
42 Hasil Wawancara kepada Penghulu Kraton dan Romo Tirun 
43 Abdullah, I. (1991). Kraton, Upacara, dan Politik Simbol: Kosmologi dan Sinkretisme di 

Jawa. Humaniora, 2, hal. 87 
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merayakannya. Dan klasifikasi upacara yang dimiliki Kraton Ngayogyakarta 

di bagi menjadi 3 jenis upacara, yaitu : 

a) Upacara Keprabon Nata, yaitu upacara-upacara kenegaraan Kasultanan 

Kraton Ngayogyakarta seperti Upacara penobatan Sultan sebagai Raja, 

Upacara Jumenengan Dalem, Upacara Labuhan dan UpacaraTingalan 

Dalem. 

b)  Upacara Agama, merupakan upacara-upacara yang didalamnya 

memperingati hari besar agama muslim khususnya, layaknya Grebeg 

Besar (Idul Adha),  Grebeg Maulud, Grebeg Syawal dan Ngabekten. 

c)  Upacara Daur Hidup Keluarga Sultan, yaitu upacara-upacara yang 

didalamnya memperingati siklus hidup para keluarga dan saudara-

saudara Kraton (Sri Sultan), seperti Upacara Mitoni, Upacara Selapan, 

Upacara Manten, Upacara 3 dinten dan Upacara 100 Dinten. 

Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan 

penelitiannya pada upacara-upacara yang diadakan di Bangsal Siti Hinggil 

serta yang memiliki korelasi dengan simbol keislaman didalamnya, yaitu 

Upacara Jumenengan Dalem. Upacara Jumenengan Dalem merupakan upacara 

pelantikan Sri Sultan yang baru untuk menggantikan Sultan yang sebelumnya 

telah mangkat atau dapat dikatakan telah selesai dalam menjabat sebagai Raja 

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Upacara Jumenengan Dalem ini juga 

merupakan ajang publikasi ataupun semacam pengumuman kepada para 

masyarakat yang biasa disebut (mbiwarakke datheng rakyat) bahwasanya 

Sultan yang lama sudah selesai menjabat dan digantikan oleh Sultan ataupun 
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Raja yang baru. Dalam wawancara yang saya lakukan kepada Romo Tirun 

selaku sepupu Sultan Hamengku Buwana langsung, bahwasanya sesuai adat 

Kraton yang sudah berjalan selama ini, pengangkatan Sultan baru akan 

dilaksanakan setelah melewati hari ke seratus dari meninggalnya seorang 

Sultan. 

Foto 4.1 

Upacara inilah yang dilakukan dalam bangunan Siti Hinggil utara, dan 

lebih tepatnya di dalam Bangsal Manguntur Tangkil yang terletak ditengah-

tengah bangunan Siti Hinggil Itu sendiri.  

“Menurut sejarah pengadaan upacara penobatan Sultan sebagai Raja 

Kasulatanan Ngayogyakarta yang baru menggantikan Sultan 

sebelumnya didalam Bangsal Manguntur Tangkil berlaku sejak Sri 

Sultan Hamengku Buwana II samapai dengan Sri Sultan Hamengku 

Buwana X, sedangkan penobatan Sri Sultan Hamengku Buwana I 

sebagai raja dilakukan di Sukowati bukan di Bangsal Siti Hinggil. 

Hal itu bisa terjadi karena pada waktu itu Kraton masih dalam proses 

pembangunan” tambah Romo Tirun. 

Dari hal ini dapat kita analisis bahwsanya upacara penobatan Sri Sultan 

sebagai Raja yang dilaksanakan di Bangsal Manguntur Tangkil didalam 
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bangunan Siti Hinggil merupakan adat ataupun tradisi yang dibuat oleh Sri 

Sultan sendiri untuk mensakralkan acara yang sangat penting tersebut. Hal ini 

sangatlah penting dan menarik untuk dilteliti karena pada dasarnya lokasi 

ataupun letak Bangsal Manguntur Tangkil berada tepat ditengah bangunan Siti 

Hinggil, dan bangunan Siti Hinggil terletak tepat pada sisi selatan alun-alun 

utara dan berada pada garsi lurus dengan Tugu Golong Gilig, yang sekarang 

disebut dengan Tugu Jogja. 

Denotasi 

 

Foto 4.2 

 

Dari segi arti secara eksplisit Siti Hinggil berari tanah yang tinggi. 

Terletak pada bagian selatan Alun-Alun Utara dan juga Bangsal Pagelaran. 

Secara fungsi bangunan ini juga dijadikan sebagai bangunan yang sangat 

penting dan sakral, karena secara tradisi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

bangunan inilah yang menjadi saksi bisu penobatan Sultan sebagai raja 
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Kasultanan Ngayogyakarta Hadininigrat, yaitu pada  Upacara Jumenengan 

Dalem. Dalam konteks ini berarti dapat kita katakan upacara Jumenengan 

Dalem merupakan upacara yang sangat sakral karena dijadikan sebagai upacara 

ritual penobatan sekaligus publikasi untuk masyarakat secara luas. 

Konotasi  

Upacara Jumenengan Dalem merupakan upacara penobatan Sultan 

sebagai raja baru menggantikan Sultan yang lama. Dapat kita lihat secara jelas 

pada gambar sebelumnya, Raja sedang duduk di kursinya di Bangsal 

Manguntur Tangkil yang berada dalam bangunan Siti Hinggil. Sudah sangat 

jelas arti dari Siti Hinggil adalah tanah yang tinggi, ini merupakan bentuk 

filosofis yang sangat luar biasa apabila kita analisis dengan baik. Pak Muchsin 

Kamaluddin Ningrat selaku penghulu kraton mengatakan bahwasanya sudah 

sewajarnya seorang Raja ataupun imam dan juga dalam konteks Islam dan 

Kraton disebut sebagai Khalifathullah duduk lebih atas dari pada makmumnya, 

ataupun dapat kita artikan sebagai rakyatnya. 

Dalam konteks Upacara Jumenengan Dalem ini dapat kita simpulkan 

bahwasanya Bangsal Manguntur Tangkil dan bangunan Siti Hinggil 

merupakan tempat singgasana Raja. Dapat kita lihat juga secara jelas pada 

gambar sebelumnya bahwsanya walaupun ada beberapa Abdi Dalem yang ikut 

membersamai Sultan di dalam Bangsal Manguntur Tangkil para Abdi Dalem 

tersebut duduk secara lesehan (tidak duduk diatas kusri) seperti yang dilakukan 

Sultan. Hal ini dapat kita ambil benang merah bahwasanya yang disebut 
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sebagai raktay tetap harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan wejangan 

seorang raja. 

“Di dalam Manguntur Tangkil inilah Sri Sultan melakukan semedi 

selama prosesi Upacara Jumeneng Dalem dengan cara berdiam diri 

fokus serta merenung kepada Sang Kholiq (Allah SWT) dengan 

menghadap Tugu Golong Gilig. Karena pada dasarnya Tugu Golong 

Gilig adalah tugu tanpa sudut yang dipersembahkan para rakyat 

kepada Sultan yang mempunyai simbol sama rata dan tidak 

membeda-bedakan, serta memfokuskan diri tentang konsep Hablun 

Minannas wa Hablun Mina Allah”, tambah Romo Tirun. 

Dari ungkapan diatas kita dapat mengatahui serta menganalisis betapa 

sakralnya Upacara Jumenengan Dalem ini. Apabila kita perhatikan secara 

seksama semua konsep dan tatanan dalam upacara ini memiliki simbol dan 

makna keislama. Dari alun-alun kemudian Tratag Pegalaran dan pusatnya pada 

Bangsal Manguntur Tangkil yanga da dalam bangunan Siti Hinggil. Alun-alun 

yang digunakan sebagai pelataran para rakyat, beberapa narasumber 

mengatakan Alun-alun berasal dari kata bahasa Arab yang berarti Alwaanun 

yang berarti beragam, hal ini menunjukkan bahwasanya rakyat yang dipimpin 

oleh Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sangatlah beragam, dari 

suku, budaya, bahkan warna kulit, dan tidak ada upacara deskriminasi antara 

satu dengan yang lain. Artinya Sultan sanagatlah mempunyai tolransi tinggi 

kepada para rakyatnya. 

Ditinjau dari sistematika acara dan semedi yang dilakukan Sultan dalam 

Upacara Jumenengan Dalem, juga dapat kita analisis bahwasanya batapa 

besarnya kepdulian Sultan kepada para rakyatnya. Beliau bersemedi bukan 

hanya sekedar untuk berdiam diri, akan tetapai merenungi nasib rakyatnya 

karena status Sultan sebagai khalifathullah. Dari sudut tempat duduk yang lebih 
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tinggi juga itulah sisi paling strategis dimana Sultan bisa melihat secara 

langsung dan luas para rakyat yang dipimpinnnya, begitu pula sebaliknya para 

rakyat juga bisa melihat langsung pemimpin baru yang lahir dan siap 

memimpin dan membimbing mereka kepada arah yang lurus dan kebaikan. 

Sedangkan makna Hablun Minan Nass wa Hablun Mina Allah merupakan 

suatu ciri bahwasanya Sri Sultan membuat tatanan Kraton dengan begitu luar 

biasa serta sistematika konsep upacara yang dilakukan adalah dengan landasan 

kecerdasan yang luar baisa serta diimbangi dengan keimanan serta ketaqwaan 

kepada Allah Sang Pencipta. Hal itu dapat kiat simpulkan karena pada dasarnya 

Sultan paham walaupun sebagai raja yang diagung-agungkan, takdir dan 

nikamt itu berasal dari Allah semata ataupun dapat diartikan sebagai tawadhu’, 

B. Bangunan-Bangunan Kraton Ngayogyakarta 

Kraton Ngayogykarta Hadiningrat dapat dikatakan sebagai kompleks 

maupun ataupun area yang digunakan sebagai kedudukan Sri Sultan Hamengku 

Buwono selaku Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini sudah berlaku 

sejak berdirinya Kraton yang didirikan langsung oleh Sri Sultan Hamengku 

Buwono I hingga masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X (yang 

sekarang menjabat). Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya selain sebagai kerajaan 

ataupun tempat tahta kekuasaan, Kraton Ngayogyakarta juga merupakan kediaman 

ataupun rumah Sultan beserta keluarga dan juga sanak saudaranya tinggal. Selain 

sebagai rumah/ tempat tinggal, di kraton jugalah tempat dimana upacara-upacara 

ritual terkait kerajaan dan keagamaan dilaksakan. Jadi dalam konteks ini Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan salah satu warisan leluhur yang kaya akan 
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kebudayaan dan memiliki banyak ungkapan filosofis yang mencipatakan gagasan-

gagasan luhur tentang konsep dan hakikat hidup seorang manusia dan sememsta 

yang di simbolisasikan melalui gambar, bangunan, tatanan ruang dan juga tindakan. 

Dalam buku ensiklopedi Kraton yang telah direvisi oleh para ahli, Kraton 

Ngayogyakarta merupakan kompleks yang pertama kali dibangun setelah 

diadakannya perjanjian Giyanti dan pembagian wilayah kerajaan pada tahun 1755. 

Jadi apabila melihat historis pembangunannya, kraton dapat dikatakan sebagai cikal 

bakal pembangunan kota Jogjakarta yang saat ini banyak di kenal masyarakat dari 

berbagai pelosok wilayah.44 Kraton Ngayogyakarta juga dapat disebut sebagi 

perwujudan simbolis yang diturunkan dari ajaran agama islam, hal ini dapat kita 

analisis dengan melihat arti dan makna setiap tatanan bangunan serta fungsi yang 

memiliki makna tersirat serta pesan para leluhur yang disampaikan melalui simbol-

simbol dalam bangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.  

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitiannnya mengenai 

bangunan-bangunan yang memiliki peran penting dalam simbolisasi islam dan 

bangunan yang memiliki keterkaitan dengan bangunan Siti Hinggil, yang 

digunakan sebagai penobatan Sultan sebagai raja baru serta tempat semedi Sri 

Sultan Hamengku Buwono. Hal ini dikarenakan karena fokus penelitian ini terletak 

pada bangunan Siti Hinggil Lor yang banyak mengandung makna keislaman. 

Berikut beberapa tatanan bangunan Karton Ngayogyakarta Hadiningrat : 

1. Macam-Macam Bangunan 

                                                           
44 Ensiklopedi Kraton Yogyakarta,  (Cetakan kedua), (Yogyakarta : Dinas Kebudayaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 2014),  hal. 2 
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a. Alun-alun Utara 

Foto 4.3 

Alun-alun Utara merupakan sebuah tanah lapang yang ditamani 

rumput yang luas dan sebagai tempat berkumpulnya para rakyat ketika 

melakukan upacara. Apabila kita lihat secara seksama denah Alun-alun 

Utara ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 300 x 300 meter. 

Ditengah-tengah Alun-alun utara ini terdapat dua pohon beringin yang 

berdiri tegak dan kokoh, ditemani dengan 62 batang pohon beringin 

lainnya yang ditanam melingkari area Alun-alun Utara. Dalam wawancara 

yang saya lakukan kepada Pak Muchsin Kamaluddin Ningrat selaku 

penghulu kraton, beliau menjelaskan bahwasanya kedua beringin tersebut 

melambangkan Al-Qur’an dan Hadits, yang dijadikan pedoman hidup 

seluruh ummat Muslim di dunia. Akan tetapi menurut sumber buku kraton 

yang telah direvisi ulang, menyatakan bahwasanya kedua beringin yang 

terletak ditengaj tersebut memiliki nama, yakni yang sebelah barat 

bernama Kyai Dewadaru dan yang sebelah timur bernama Kyai Janadaru, 
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yang menurut arti simbolis serta filosofis melambangkan konsep 

Manunggaling Kawula Gusti dan prinsip Hablun min Allah dan Hablun 

min Annas.  

Foto 4.4 

Dalam konteks tata letak dan makna pohon beringin yang berada 

tepat di tengah Alun-alun Utara ini memiki perbedaan  pendapat. Akan 

tetapi apabila kita mengambil sumbu tengahnya, dapat kita analisis 

bahwasanya keduanya merupakan suatu upaya dan simbol pedoman hidup 

yang harus dibawa manusia dari lahir hingga ajal menjemput. Sri Jadi 

dapat kita simpulkan bahwasanya Sri Sultan Hamengku Buwono I 

merupakan orang yang cerdas yang paham tentang ilmu arsitektur dan 

menginternalisasinya dengan berbagai simbol penuh dengan makna islam 

yang tersirat. Perlu kita ketahui juga bahwasanya letak kedua berinigin 

tersebut juga terletak satu garis lurus antara sumbu filosofis (Panggung 

krapyak - Kraton-Tugu Golong Gilig). 
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Disisi lain seperti yang sudah dibahas sebelumnya Alun-alun 

merupakan salah satu bahasa serapan dari Bahasa Arab, yaitu Alwaanun 

(beragam/warna-warni). Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya 

adanya dibangun Alun-alun pada intinya selai  digunakan untuk upacara 

adalah untuk berkumpul para masyarakat dari berbagai etnis dan budaya, 

hal itu melambangkan sebuah potrait kehidupan dunia dalam lingkup kecil, 

dan dalam kehidupan sosial bersama masyarakat serta untuk mengerti 

hakikat hidup kita membutuhkan pedoman yaitu Al-Qur’an dan Hadits 

dilambangkan dengan kedua beringin yang ada. Adapun banyaknya 

jumlah pohon beringin yang mengelilingi area kraton yang berjumlah 62 

dijumlahkan dengan 2 beringinyang berada dipusat alun-alun jadi 

berjumlah 64. Romo Tirun menjelaskan : 

“Jumlah ini merupakan lambang dari umur Nabi Muhammad 

SAW yaitu 64 (dalam tahun Jawa). Ini adalah upaya Sultan untuk 

menyampaikan pesan kepada para pewarisnya akan panjang umur 

Rasulullah”. 

Ungkapan diatas sama persis dengan apa yang telah dijelaskan oleh 

Pak Kamluddin Ningrat dalam wawancara yang sebelumnya telah saya 

lakukan. Jadi dalam hal ini dapat kita konklusikan bahwsanya jumlah 

pohon berinigin yang berjumlah 64 secara kesleuruhan dari jumlah yang 

di pusat alun-alun maupun dipinggirnya merupakan simbol dari rentang 

lama hidup manusia. Hal ini dikarenakan ajaran agama islam, kita 

dijelaskan bahwasanya rentang hidup/nyawa seorang manusia ataupun 

hamba (pengikut) yaitu mengikuti rentang lama hidup Rasulnya. 
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b. Alun-Alun Selatan 

Merupakan bagian dari Kraton Ngayogyakarta yang berada pada 

kopleks paling selatan. Hampir sama dengan Alun-alun utara, Alun-alun 

Selatan mempunyai pohon beringin yang berada pada tepat pada 

tengahnya dan dipagari dengan susunan batu-bata yang berbentuk 

melingkar sehingga mempercantik kondisi pohon beringin apabila dilihat. 

Apabila Alun-alun Utara dikelilingi oleh pohon-pohon beringin dengan 

jumlah yang banyak, Alun-alun Selatan dikelilingi oleh pagar keliling 

setinggi 2 meter dengan beberapa bukaan. 

Dan yang menarik dalam Alun-alun Selatan ini adalah  adanya lima 

buah jalan beraspal yang melingkar disepanjang  tepian Alun-alun. 

Menurut para ahli, kelima jalan tersebut merupakan gambaran dari lima 

panca indra. Jadi apabila panggung krapayak yang memilik filosofi asal 

muasal manusia lahir, panca inderalah salah satu nikmat yang diberikan 

oleh Allah untuk digunakan sebaik-baiknya dijalan kebenaran yaitu Islam.  

c. Benteng Baluwarti 

Benteng Baluwarti ataupun yang biasa disebut dengan Kagungan 

dalem benteng Kraton adalah salah satu bangunan yang dibangun paling 

akhir dalam tatanan ruang Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri 

Sultan Hamengku Buwono I. Benteng ini memiliki panjang 1200 meter 

kearah timur dan Barat, dan 940 meter kearah utara dan selatan, dengan 

ketebalan sekitar 55 centimeter.  
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Benteng ini juga berfungsi sebagai tempat pengintaian. Pada 

keempat sudut benteng diberi bangunan seperti sangkar sebagai tempat 

penjagaan ketika sedang mengintai. Dan luarbiasanya pada keempat sudut 

benteng ini memiliki longkangan untuk 40 buah meriam. Benteng 

Baluwarti ini selesai pembangunannya bersamaa dengan Tamansari yakni 

pada tahun 1692 tahun Jawa. Jadi dapat kita ketahui bagaimana luar 

biasanya proses pembangunan tatanan bangunan Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat ini dengan segala fasilitas dan fungsi yang sesuai. 

d. Bangsal Kesatriyan 

Bangsal ini merupakan bangsal dengan tiga susun atap yang 

disangga oleh tiang yang berjumlah 36 buah. Bangsal merupakan 

bangunan tanpa dinding ataupun biasa disebut dengan joglo. Bangsal ini 

juga adalah salah satu bangunan yang hampir tanpa ada hiasan, hiasanya 

hanyalah kombinasi warna pare anom (gabungan warna kuning-hijau) dan 

tiang yang tiang dan balok-balok. Letak Bangsal Kesatriyan ini bertempat 

di sisi timur kompleks kedhaton yaitu pusat Kraton Ngayogyakarta. 

e. Bangsal Kedhaton 

Apabila kita ingin mengetahui episentrum ataupun pusat tatanan 

ruang Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Bangsal Kedhaton inilah 

pusatnya. Bangsal ini mempunyai halaman yang sangat luas dengan 

hamparan pasir laut serta dinaungi oleh pohon sawo kecik. Hal ini karena 

menurut tradisi Jawa berartikan ungkapan estetika karena namanya serupa 

dengan bunyi sarwa becik ataupun serba baik. Bangsal kedhaton ini juga 
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merupakan pusat musyawarah besar ataupun persidangan mulia yang 

digunakan untuk menerima tamu agung. 

f. Bangsal Manis  

Bangsal ini adalah bangsal yang berbentuk limasan panjang yang 

membujur, memiliki arsitektur yang yang sangat menarik karena memiliki 

konsep gabungan langgam bangunan Jawa yang dihiasi dengan tiang-tiang 

penuh praba dan motif mirong dikawin silangkan dengan konsep langgam 

Eropa dengan hiasan kaca timah di sepanjang tepian atas bangunan. Maka 

dari itu dapat kita analisis, Bangsal Manis merupakan salah satu bangsal 

yang paling megah dan mewah dalam hal arsitekturnya. 

g. Gedhong Jane 

Bangunan ini merupakan bangunan baru, karena memang pada 

dasarnya baru dibangun pada saat pemerintahan Sri Sultan Hamengku 

Buwono VIII menggantikan bangunan yang lam dengan peran serupa. Jene 

berarti kuning, dan dinamakan sebagai gedung kuning  dikarenakan warna 

yang mendominasi bangunan ini adalah warna kuning gading. Perlu kita 

ketahui bersama warna kuning dalam kepercayaan Jawa, merupakan warna 

segala sesuatu yang bersifat ketuhanan ataupun metamorf alias ghoib. 

Gedong Kuning ini merupakan sebagai simbol gambaran tempat roh-roh 

yang telah hening dan murni di surga abadi. 

h. Tratag Atau Bangsal Pagelaran 

Pagelaran merupakan kata yang berasal dari kata gilar yang berarti 

padhang, terang. Hal ini merujuk pada posisi dan letak bangsal yang berada 



64 
 

 
 

pada bagian paling depan alias sebagai wajah Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat yang menghadap ke arah utara. Perlu kita ketahui bersama 

bahwasanya menurut sejarah bangsal ini pada awalnya bertiangkan kayu 

jati yang kuat dan kokoh dengan penampang segi delapan dan beratap 

anyaman bambu, akan tetapi dikemudian hari kayu tersebut mengalami 

pelapukan dan akhirya diganti dengan pasangan batu bata dengan jumlah 

tiang 60 buah. Pagelaran ini pada awalnya digunakan sebagai tempat 

pasowanan Pepatih Dalem dan Bupati Panewu Mantri Golongan Njawi 

i. Prabayeksa 

Prabayeksa juga merupakan salah satu bangunan yang paling sakral 

dan penting yang ada di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan ini 

memiliki bentuk limasan yanv panjang dan juga besar. Prabayeksa berasal 

dari dua suku kata yang disatukan, yaitu praba yang berarti cahaya, dan 

yeksa yang berarti raksasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang 

dimaksdu dengan Prabayeksa adalah cahaya yang besar ataupun cahaya 

yang terang. Bangunan ini sangatlah sakral dan dimuliakan sepanjang 

zaman, karena pada dasarnya didalam bangunan ini tersimpan pusaka yang 

agung, pelita yang tak pernah padam yaitu, Kanjeng kiai Wiji. 

j. Siti Hinggil  

Siti Hinggil merupakan bangunan yang memiliki tinggi lebih 

dibanding dengan datara sekitarnya. Sesuai dengan namanya siti yang 

berarti tanah dan hinggil yang berarti tinggi. Siti Hinggil merupakan salah 

satu bangunan yang paling diagung-agungkan dalam tatanan Kraton 
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Ngayogyakarta Hadiningrat, karena ditempat inilah Sultan disetiap 

zamannya dinobatkan sebagai raja. Tidak hanya itu, apabila kita lihat 

secara geografis, Bangsal Siti Hinggil merupakan bangunan yang berada 

tepat di belakang ataupun selatan pagelaran, jadi bangsal ini masih 

termasuk wajah kraton yang sangat mendominasi warna kraton itu sendiri 

baik dari arti simbolis dan filosifisnya maupun fungsi dan ornamnet 

hiasannya. 

2. Fungsi Bangunan 

Sudah kita pahami bersama bahwasanya segala hal tentang karya hasil 

buatan tangan manusia merupakan suatu kebudayaan fisik, dan salah satu dari 

kebudayaan fisik tersebut adalah bangunan. Setiap bangunan mempunyai 

fungsi dan tujuan mengapa bangunan tersebut dirancang dan dibangunan. Dan 

berikut adalah fungis-fungsi bangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat : 

a. Alun-alun Selatan,  

Alun-alun ini hanya berfungsi digunakan untuk pelatihan prajurit 

dan pemeriksaan pasukan menjelang upacara Garebek.  

b. Alun-alun Utara  

Berfungsi sebagai ruang publik dan juga upacara perayaan Grebeg 

Maulid Nabi dan Pekan Raya Sekaten. 

c. Benteng Baluarti 

Berfungsi sebagai pintu masuk-keluar ke dan dari Kraton 

Ngayogykarta Hadiningrat dan dikelilingi oleh benteng-benteng yang 

terdapat lima plengkung. 
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d. Bangsal Kesatriyan 

Bangunan ini pada  dasarnya adalah pendapa bagi kompleks 

Dalem Kesatriyan yang merupakan kediaman putra-putra Sultan setelah 

akil baligh tapi belum menikah. Akan tetapi sekarang Bangsal Kesatriyan 

peling sering dipergunakan untuk latihan menari klasik Jawa gaya 

Yogyakarta. Pada malam hari kelahiran Sultan, di Bangsal Kesatriyan ini 

disleenggarakan Uyon-uyon Hadiluhung yang merupakan konser gamelan 

khas Kraton Yogyakarta. Pada saat-saat tertentu wayang kulit koleksi 

Kraton Yogyakarta diangin-anginkan di Bangsal ini. Semua kegiatan ini 

diselenggarakan oleh Kawedanan Hageng Punakawan Kridha Mardawa, 

unit kerja di Kraton yang bertugas untuk mengembangkan kesenian 

e. Bangsal Kedhaton 

Merupakan pusat dari keseluruhan kompleks Kraton, maka dari itu 

bangsal ini di tengah-tengahnya juga berfungsi sebagai balai pertemuan 

yang paling dimuliakan yang dipergunakan untuk persidangan, menerima 

tamu agung serta pementasan tari dan wayang orang. 

f. Gedhong Jane 

Fungsi Gedong Kuning adalah untuk tempat tinggal Sri Sultan dan 

sebagai Kantor untuk Sri Sultan. Gedong Kuning juga digunakan untuk 

menyimpan pusaka kraton yang bernama Kiai Baladewa, ukuran 

panjangnya 3,75 meter.  
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g. Bangsal Pagelaran 

Dahulu Bangsal Pagelaran adalah tempat untuk pasowanan pamrih 

Dalem dan Bupati Penewu Mantri golongan Njawi. Pada saat digunakan 

untuk acara resmi pihak Kraton untuk menerima tamu maupun kegiatan 

resmi lainnya, untuk pameran maupun kegiatan umum yang lain yang telah 

mendapat ijin dari pihak Kraton. 

h. Prabeyaksa 

Tempat paling besar sekaligus sakral di Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat ini berfungsi sebagai penyimpan pelita yang tidak pernah 

padam, yaitu Kanjeng Kiai Wiji.  

i. Siti Hinggil  

Bangsal yang sangat penting dan sakral, mempunyai fungsi sebagai 

pusat Upacara Jumenengan Dalem ataupun upacara penobatan Sultan 

ketika diangkat menjadi raja yang baru menggantikan raja yang lama. Siti 

Hingil juga merupakan tempat dimana Sultan melakukan semedi, mencari 

hakikat dan makna hiduop menghadap Sang Kholiq Allah SWT. 

C. Simbol-Simbol Kraton 

      Simbol memiliki makna sebagai instrument ataupun mediasi guna 

menyampaikan suatu informasi atupun pesan serta menyusun suatu 

epistimologi dan keyakinan tentang sesuatu yang dianut. Ada banyak sekali 

simbol yang dapat kita lihat dan temui dalam bangunan fisik Karton 

Ngayogyakarta. Akan tetapi hanya ada beberapa simbol saja yang digunakan 
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secara umum alias menyeluruh kepada hampir setiap bangunannya.45 Hal itu 

diungkapkan secara langsung oleh Romo Tirun selaku ahli yang mengetahui 

dan memahami tentang simbol-simbol Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan memfoskukan penelitiannya 

kepada simbol-simbol yang ada didalam bangunan Siti Hinggil Lor. Siti Hinggil 

Lor merupakan bangunan yang terletak di sebelah selatan Alun-alun utara, dan 

berada di bagian belakang bangunan tratag pegalaran. Siti Hinggil Lor ini 

mempunyai fungsi sebagai acara penobatan Sri Sultan Hamengku Buwana 

sebagai raja Kasultanan Ngayogyakarta hingga saat ini. Dan berikut beberapa 

simbol yang ada dalam bangunan Siti Hinggil : 

1.  Saton  

       Saton merupakan bagian terbawah dari tiang-tiang penyangga 

bangunan Siti Hinggil. Terbuat dari semen dan dibentuk menjadi sebuah 

ukiran yang apabila dilihat  

akan terlihat secara kasat 

mata akan terlihat seperti 

ukiran biasa, akan tetapi                  

sebenarnya ukiran ini 

membentuk huruf  mim-ha’-

mim-dal yang berartikan 

Muhammad (Rasulullah).                                       Foto 4.5 

                                                           
45 Wawanacara kepada Romo Tirun 
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 Saton ini berwarna kuning keemasan menyelimuti bagian pokok tiang 

terbawah yang berwarna hitam pekat. Saton ini tidak hanya menjadi bagian 

bawah tiang yang berada di Siti Hinggil saja akan tetapi ada dibeberapa 

bangunan kraton lainnya seperti Bangsal Witana, Mesjid Gedhe, masjdi 

Pathok Negoro, Prabayeksa dan lain sebagainya. 

        Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwsanya saton merupakan suatu 

ukiran khas Kraton Ngayogykarta yang terletak pada pondasi terbawah dan 

menjadi penghias tiang-tiang penyangga yang ada dalam bangunan Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Ukiran dengan warna emas ini menjadi 

penghias yang mempercantik tiang itu sendiri dengan corak yang unik dan 

bermakna mendalam.  

2. Praban 

      Praban merupakan bagian terbawah dari bagian tiang yang ada dalam 

Siti Hinggil dan di bangunan-bangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

lainnya setelah saton. Praban 

merupakan ungkapan bahasa jawa 

kuno yang berartikan cahaya. Praban 

juga merupakan ukiran unik diukir 

langsung dari tiang penyangga itu 

sendiri, mempunyai warna kuning 

keemasan yang menyala layaknya 

cahaya.                                                            

                                                                                        Foto 4.6 
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3. Sorotan                                                                                             

       Sorotan merupakan ukiran hias yang berada tepat diatas Praban. Ukiran 

yang unik namun elegan ini berwarna sama kuning keemasan dengan dihiasi 

sedikit warna merah. Ukiran berbetuk meliuk-liuk dengan ada seperti tiang 

ditenganya ini bukanlah ukiran tanpa makna. Akan tetapi merupakan ukiran 

yang berbetuk tulisan muhammad dalam bahasa arab dan Allah.  

4. Motif Mirong 

      Motif Mirong merupakan salah satu dari macam-macam motif ragam 

hias yang berada pada tinag-tiang bangunan Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Fungsi dari motif ini dalah 

untuk memperindah tampilan tiang yang ada 

di bangsal maupun bangunan. Para 

intrepeter meyakini dari kepercayaan 

agama, yaitu mirong sebagai gambaran 

sosok Kanjeng Ratu Kidul  dan gambaran 

Khalifatullah.                                                                                  Foto 4.7 

5. Sengkalan Memet Dua Naga 

     Sengkalan memet ialah sistem perlambangan angka tahun dengan wujud 

simbol ataupun gambar. Dalam gambar sengkalan memet yang ada diatas 

bangunan Siti Hinggil ini, merupakan bentuk dua naga yang saling bertolak 

arah, yang satu menghadap ke arah timur dan yang satu lagi menghadap ke 

arah barat. Gambar dua naga ini merupakan salah satu ornament yang 
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menghiasi wajah bangunan Siti Hinggil. Bentuk Naga ini melambangkan 

tahun dimana Bangsal ini dilakukan pemugaran. 

Foto 4.8 

6. Simbol Kepala Gupala 

     Gupala pada hakikatnya merupakan nama panggilan terhadap patung 

agatsya dan ditemukan dalam situs arca. Gupolo juga merupakan salah satu 

arca Dwarapala yang terbuat dari batu gunung merapi asli ataupun biasa 

disebut dengan batu candi. Beberapa sumber mengatakan patung gupolo 

merupakan sebutan sebuah situs arca, yakni 

kumpulan dari 7 buah arca yang bercirikan 

agama Hindhu. Dan memang apabila kita 

tinjau dari sisi cerita sejarah Roro Jonggrang, 

gupala merupakan seorang patih yang 

merupakan seorang raksasa.                                              Foto 4.9 

D. Makna Simbol Kraton Ngayogyakarta 

       Pemaknaan juga dapat diartikan sebagai upaya mengemukakan materi atau 

substansi yang sama dengan media yang berbeda, dan media tersebut berupa 

bahasa lain ataupun deskripsi yang lebih panjang berupa penjelasan yang lebih 
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detail. Memberikan makna juga berarti upaya lebih dari  penafsiran46. Dalam 

proses pemaknaan ini peneliti lebih berfokus menggunakan teori model Roladn 

Bathes, yang berfokus kepada gagasan tentang gagasan signifikasi dua tahap 

(two orders of significations). Yang mana signifikasi tahap pertama merupakan 

hubungan anatar signifer (penanda) dan signified (petanda) didalam sebuah 

tanda terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya dengan sebutan 

denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Sedangkan konotasi merupakan 

istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap 

kedua.Berikut merupakan pamkanaan simbol dalam bangunan fisik Siti Hinggil 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.  

1. Saton  

Denotasi: Dalam gambar ini 

menunjukkan adanya ukiran 

berwarna kuning keemasan 

membentuk seperti ornamnet 

ataupun tulisan yang didesign 

meliuk-liuk. Ornamnet ini juga 

terbentuk dari semen yang dibentuk serta menggambarkan suatu ukiran 

yang sama di setiap sisinya, dengan 2 bagian, yakni bagian bawah dan 

bagian atas yang terbalik.  

                                                           
46 Alex, Sobur, Semiotika Komunikasi, (Cetakan kedua), (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2004), hal. 256 
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Konotasi: Romo Tirun selaku pakar simbol dan bangunan Kraton 

mengatakan bahwa : 

“ini merupakan ukiran yang berbentuk tulisan mim-ha’mim-dal 

yaitu Muhammad (kanjeng Rasul)”ujar beliau 

Dalam pernyataan ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwsanya 

adanya pengaruh islam dalam pembangunannya. Tulisan Muhamamd dalam 

ukiran tersebut menggambarkan suatu pondasi itu sangatlah penting dan 

harus kokoh (berprinsip) sesuai dengan aturan yang jelas dengan pedoman 

yang jelas juga. Pedoman yang dimaksud adalah Rasulullah yang mengajari 

kita banyak hal tentang islam sebagai hidayah bagi kita.  

Jadi analisis yang dapat kita simpulkan adanya akluturasi budaya 

islam yang masuk kedalam arsitektur bangunan Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. Yang dapat dilihat secara jelas adanya lambang yang bercorak 

islam dengan ornamnet yang membentuk tulisan mim-ha’-min-dal yaitu 

Muhammad. 

2. Praban 

Denotasi: Pada simbol ini 

menunjukkan ukiran yang berwarna 

kuning keemasan dengan ukiran/pahatan 

langsung dari tiang/saka nya dengan 

membentuk seperti ornamnet berbentuk 

bunga-bunga yang menyatu dengan indah. 

Hal ini memiliki fungsi untuk 

memperindah bagian tiang. 
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Konotasi: Praban merupakan bahasa jawa kuno yang berartikan 

cahaya ataupun  nur (dalam bahasa arab). Menurut Romo Tirun hal ini 

menunjukkan bahwasanya dalam setiap langkah kita, dalam kita berprinsip 

kita membutuhkan lentera ataupun cahaya demi meraih tujuan yang mulia 

dan benar. Hal ini juga dapat kita simpulkan dari pemahaman agama islam, 

bahwsanya nur (cahaya) adalah hidayah dari Allah selaku petunjuk yang 

diberikan kepada para hambaNya yang meninginkannya. 

Akan tetapi beberapa sumber mengatakan bahwasanya itu 

merupakan gambar dari bunga lotus yang memiliki corak hindhu. Hal ini 

diperkuat bahwasanya bunga lotus merupakan binga nasional India akrena 

dianggap sebagai simbol dari kebenaran-kesucian dan keindahan, ataupun 

dalam budaya Hindhu disebut denagn (Satyam-Shiwam-Sundaram). Dalam 

penelitian lain menyebutkan bahwsanya Praba berasal dari bahasa 

sankskerta yang berarti cahaya, akan tetapi motif praba ini mirip dengan 

praba pada bagian belakang atau atas dewa-dewa dalam agama Hindhu di 

percandian. 

  Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan peneliti saat 

wanacara dengan Romo Tirun, hal ini berarti ada perbedaan makna dalam 

pemaknaa simbol praban dalam tiang yang berada didalam bangunan Siti 

Hinggil. Dan dapat kita analisi bahwsanay selain budaya islam, bangunan 

Kraton Ngayogyakarta Hadinigrat juga ada akulturasi budaya dari India 

yaitu Hindhu. 
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3. Sorotan 

Denotasi: Sorotan merupakan ukirna berbentuk liukan dengan limas 

yang ada ditengahnya. Ukiran ini juga berupa pahatan langsung dari kayu 

saka/tiang bangunan Siti Hinggil dengan warna yang sama yaitu kuning 

keemasan Ukiran ini memiliki bentuk seperti tulisan Allah dalam bahasa 

Afrab latin.  

Konotasi: Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada pakar 

simbol yang ada dalam Kraton menyatakan bahwasanya sorotan merupakan 

hasil seni ukir yang ikut menjadi motif penghias tiang bangunan-bangunan 

Kraton Ngayogyakarta. Dan ukiran ini bukanlah ukiran yang tanpa makna, 

melainkan ukiran ini membentuk tulisan Allah. Dapat kita lihat secara jelas  

memang apabila kita perhatikan ukiran tersebt memang benar membntuk 

tulisan lahfadz Allah. Dalam wawancara bersama Romo Tirun tidak 

menjelaskan secara detail mengapa ada Ukiran bertuliskan Allah di dalam 

tiang. Akan tetapi apabila kita analisis lebih dalam ukiran yang membentuk 

lahfadz Allah itu terletak diatas saton yang bertuliskan ejaan nama Nabi 

Agung Muhammad. Ini menjelaskan bahwasanya diatas manusia yang 

sempurna itu masih ada Sang Kholiq Yang Maha Agung yang mencipatkan 

segal sesuatu.  

4. Motif Mirong 

Denotatif: Dalam motif mirong ini terlihat corak ornament ukir 

kayu yang ebrwarna kuning keemasan dan diujungnya diberi corak warna 
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merah menyala. Berbentuk bunga yang tidak utuh alias sebagain saja dan 

merupakan pahatan langsung dari tiang penyangga.  

Konotatif: Hiasan motif mirong pada tiang bangunan Siti Hinggil 

merupakan gambaran dari putri mungkur ataupun gambar orang yang 

sedang melihat ke belakang. Dan sebutan lainnya adalah putri mirong.47 

Kepemimpinan Kraton dijalankan menurut syariat islam, karenanya mirong 

dikaitkian dengan aksara arab alif-lam-mim-ra yang oleh aksara Jawa 

ditranslitkan menjadi mirong. Alif-lam-mim-ra disini berartikan Sultan 

sebagai Khalifathullah fil-Ardhi atau wakil Allah didunia. Motif mirong ini 

diletakkan ditengah tiang bukan hasil dari ketidaksengajaan melainkan 

menjadi simbol utama bahwasnya tujuan utama hidup di dunia adalah 

sebagai khalifathullah.  

Romo Tirun juga dalam 

wawancara yang dilakukan kepada 

beliau, mengatakan bahwsanya tiang 

merupakan salah satu simbol yang sakral 

dan memiliki arti mendalam, maka dari 

itu terdapat banyak simbol didalamnya 

sebagai pesan para leluhur kepada 

generasi selanjutnyta.  

                                                           
47 Sukirman, “Makna Motif Mirong Bangsal Witana dan Bangsal Manguntur Tangkil Keraton 

Ngayogyakarta”, (Yogyakarta : Jurnal vol. 32. No. 2, Desember 2012) 
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Disini dapat kita analisis juga bahwasanaya tiang merupakan 

pondasi suatu bangunan, tanpa adanya tiang bangunan tidak akan bisa 

kokoh berdiri. Jadi salah satu hal yang terpenting dalam membuat suatu 

bangunan adalah nilai tiang itu sendiri. Dalam hal ini wawancara yang 

peneliti lakukan kepada pakar kraton sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sukirman dalam penelitiannya. Dan dapat kita simpulan 

bahwsanya keidentikan Kraton ddengan budaya islam sangatlah kental 

dismbolkan dengan segala nilai filosofis dan sombol-simbol keislama yang 

ada. Walaupun beberapa temuan masih ada beberapa simbol yang identik 

dengan budaya Hindhu. Hal tersebut dapat berartikan adanya akulturasi 

budaya Hindhu layaknya bunga lotus dan praban yang mirip berada dalam 

candi-candi kepercayaan Hindhu. 

5. Sengkalan Memet Dua Naga 

Denotasi: Merupakan bentuk dua naga yang saling bertolak arah, 

yang satu menghadap ke arah timur dan yang satu lagi menghadap ke arah 

barat. Gambar dua naga ini merupakan salah satu ornament yang menghiasi 

wajah bangunan Siti Hinggil. Dapat kita lihat juga kedua ekor naga tersebut 

seperti melilit pusaka ataupun keris seakan menjadi senjata untuk 

menyerang. 

Konotasi: Dalam wawancara yang saya lakukan kepada Romo 

Tirun tentang simbol ataupun sengkalan ini, beliau menjelaskan : 

“Sengkalan memet itu berarti suatu simbol tahun yang digunakan 

sebagai penanda tentang adanya sesuatu dengan menggunakan gambar 

dan merujuk pada suatu tahun yang dimaksudkan. Gambar Naga diatas 

Siti Hinggil itu dibaca “Pandhita Cakra Naga Wani”, Pandhita 
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berartikan tujuh, Cakra itu lima, Naga itu berarti depalan, dan wani 

berarti satu. Jadi sengkalan ini merujuk pada tahun 1857 tahun Jawa” 

 

   

Dapat kita pahami bersama bahwasanya Romo Tirun menganggap 

gambar naga disini bukanlah sesuatu yang merujuk kepada simbol islam, 

akan tetapi merupakan sebuah sengkalan yang menunjukkan tahun tentang 

pembuatannya. Berarti dapat kita analisis secara bersama bahwasanya 

pembuatan ataupun prosesi dipugarnya kompleks Siti Hinggil dilaksanakan 

pada saat pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Disisi lain 

dapat kita ketahui bahwasanya lambang naga merupakan salah satu hewan 

khas dalam mitologi Hindhu, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

corak naga yang menghiasi candi-candi, pura ataupun beberapa bangunan 

dengan budaya Hindhu. Hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya adanya 

proses akulturasi budaya Hindhu dalam bangunan Siti Hinggil, walaupun 

menurut para ahli secara pemaknaannya berbeda. Jadi dapat kita tarik 

kesimpulan bahwa Sti Sultan Hamengku Buwana merupakan orang yang 

sangat toleran dan cerdas, sehingga dapat memadukan budaya yang berbeda 

dan memaknainya dengan pemaknaan yang sesuai. 
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6. Simbol Kepala Gupala 

Denotasi: Terlihat gambar kepala 

patung kepala Gupala diatas atap bangunan 

Siti Hinggil. Menurut penuturan Pak 

Muchsin Kamaluddin Ningrat dalam 

wawanacara yang saya lakukan langsung 

bersama beliau, beliau menjelaskan 

bahwasanya gupala merupakan patung yang menjaga gerbang Danapratopo 

pada masa lampau, gerbang tersebut terletak didepan istana Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat yang pada masa itu masih berbentuk rawa-

rawa. 

Konotasi: Banyak sumber yang mengatakan bahwasanya gupala 

merupakan patung penjaga gerbang Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

pada masa lampau ketika masih kawasan rawa-rawa. Akan tetapi dalam 

wawancara yang saya lakukan juga langsung kepada salah satu pakar Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat, bahwasanya gupala bukanlah simbol dari 

budaya Kraton itu sendiri akan tetapi hanylah sebuah pmeberian dan 

merupakan corak dari Tionghoa. 

Perlu kita ketahui menurut para pengarajin batu dari Muntilan, yang 

dimaksud dengan patung gupala adalah arca Dwarapala yang terbuat dari 

batu gunung merapi asli ataupun biasa disebut dengan batu candi (batu 

andesit/lava stone dalam bahasa ilmiah). Beberapa sumber mengatakan 

patung gupolo merupakan sebutan sebuah situs arca, yakni kumpulan dari 7 
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buah arca yang bercirikan agama Hindhu. Dan memang apabila kita tinjau 

dari sisi cerita sejarah Roro Jonggrang, gupala merupakan seorang patih 

yang merupakan seorang raksasa. Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwasanya Gupala merupakan salah satu akulturasi budaya Hindu yang 

masuk kedalam kraton, dan tidak bisa dipungkiri bahwa di Kraton 

Ngayogyakrat Hadiningrat tidak hanya sekedar memiliki satu buah patung 

gupala, melainkan lebih. 

7. Tata Letak Bangsal Manguntur Tangkil dan bangunan Siti Hinggil 

Denotasi: Secara kasat mata kita dapat melihat bangunan Siti 

Hinggil memiliki kedudukan ataupun bertempat pada dataran yang lebih 

tinggi dibandingkan bangunan sekitarnya yaitu tratag, pagelaran dan alun-

alun. Sedangkan Bangsal Manguntur Tangkil yang menjadi pusat dari 

bangunan Siti Hinggil itu sendiri juga lebih tinggi beberapa centi diatas 

tanah/latar bangunan Siti Hinggil. Di tengahnya juga terdapat kursi 

singgasana Sultan ketika melakukan semedi atau ketika upacara 

berlangsung 
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Konotasi: Apabila kita melihat sudah sangat jelas arti dari Siti 

Hinggil adalah tanah yang tinggi, ini merupakan bentuk filosofis yang 

sangat luar biasa apabila kita analisis dengan baik. Pak Muchsin 

Kamaluddin Ningrat selaku penghulu kraton mengatakan bahwasanya 

sudah sewajarnya seorang Raja ataupun imam dan juga dalam konteks Islam 

dan Kraton disebut sebagai Khalifathullah duduk lebih atas dari pada 

makmumnya, ataupun dapat kita artikan sebagai rakyatnya. Secara 

geografis tat letaknya juga sempurna, Sri Sultan yang berada di bangunan 

lebih tinggi dapat melihat dan memperhatikan seluruh aktivitas para 

rakyatnya, begitupun sebaliknya para rakyat dapat melihat Raja yang 

dihormatinya. 

          Di Bangsal Manguntur Tangkil ini juga Sri Sultan melakukan semedi, 

berfokus diri kepada Sang Pencipta Allah SWT serta merenungi nasib dan 

kemakmuran rakyatnya hingga masa depan. Pada prosesi ini Sultan 

menghadap tepat ke arah Tugu yang di jadikan sebagai simbol kebersamaan 

dan kesatuan. Jadi dapat kita analisis lebih luas lagi bahwasanya Sri Sultan 

membangun tatanan bangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

bukanlah tanpa suatu konsep dan perencanaan, akan tetapi dengan sebuag 

tirakat dan strategi cerdas sehingga dapat menciptakan sebuah gagasan-

gagasan yang mendalam dengan makna islami. 

 

 


