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PENGANTAR PENULIS

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
maka karya ini dapat diterbitkan oleh lembaga penerbit
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN Press). Karya
yang berjudul ”Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat :
Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota
Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917 merupakan tesis S2.
Karya ini pada dasarnya untuk menganalisis dan menggambarkan proses perkembangan dan perubahan hak penguasaan
dan pemilikan serta sengketa-sengketa tanah Kasultanan dan
faktor-faktor yang menjadi dasar peristiwa itu di Yogyakarta.
Persoalan-persoalan tanah di Yogyakarta sering terjadi
hingga saat ini, sehingga memungkinkan penulis untuk melacak persoalan itu dalam rangka ikut memecahkan persoalan
tanah di Yogyakarta dengan melihat asal-usulnya. Tanah
memiliki hubungan yang penting dengan manusia karena
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pengaturan tentang
penguasaan dan pemilikan tanah telah disadari dan sejak
berabad-abad lamanya oleh Kerajaan atau Negara Indonesia. Penataan struktur keagrariaan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat yang semula
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tidak memiliki lahan untuk didirikan bangunan sebagai
tempat tinggal baik di wilayah pedesaan mapun di perkotaan.
Pada masa itu bangsawan dengan sarana yang mereka
miliki menguasai tanah-tanah yang luas. Untuk mencegah
agar tidak terjadi gerakan pemberontakan dalam masyarakat
terutama rakyat yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan
tetapi sempit, maka Sultan mengeluarkan perintah tentang
pembagian lahan-lahan pekarangan di wilayah perkotaan
maupun lahan pertanian untuk petani di wilayah pedesaan.
Dilihat dari perkembangan sejarahnya dapat diketahui
bahwa ketidakseimbangan pemilikan dan penguasaan tanah
banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang menyengsarakan rakyatnya, sengketa-sengketa tanah terjadi dimanamana. Dan sebaliknya jika terjadi keseimbangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah menyebabkan munculnya kesejahteraan masyarakat. Itulah yang berusaha ditempuh oleh
Sultan, pertama kali dengan perombakan struktur agraria.
Meskipun demikian, persoalan-persoalan tanah di wilayah
D.I Yogyakarta masih merupakan persoalan yang belum
selesai hingga sekarang. Melihat keadaan seperti itu masih
memerlukan riset yang lebih dalam lagi untuk menuntaskan
persoalan-persoalan tanah khususnya di Yogyakarta.
Semoga tulisan ini dapat membantu pembaca dalam membuat gambaran proses perkembangan dan perubahan pemilikan dan penguasaan tanah di DI Yogyakarta pada masa lampau.
Yogyakarta, 22 November 2011
Nur Aini Setiawati
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KATA PENGANTAR PENERBIT

Buku ini memberi bahan renungan yang menarik bagi
kita. Apa arti Reorganisasi Tanah pada masa awal abad ke20 di Yogyakarta, tepatnya tahun 1917 itu? Penulis menunjukkan bahwa reorganisasi tersebut merupakan “modernisasi
sistem pertanahan” dan ikatan-ikatan sosial-politik yang telah
terbangun semula di atasnya. Di satu sisi Reorganisasi telah
mampu memperkuat rakyat akan hak atas tanah dengan
mengubah status rakyat yang semula mengakses tanah
dengan hak anggaduh (menguasai secara aktual dalam bentuk
garap) berubah menjadi hak andarbe (memiliki secara formal).
Di sisi lain, Reorganisasi itu—jika menggunakan istilah sekarang—adalah tindakan “pengadaan tanah” bagi proses pembangunan pemerintah kolonial, perluasan kesempatan ekonominya, dan kepentingan umum.
Secara sosial-budaya, Reorganisasi Tanah itu meruntuhkan sistem feodal yang terbangun secara patron-klien dalam
sistem apanage (lungguh). Dalam sistem ini, tanah dimiliki oleh
raja dan pengurusannya diserahkan kepada sentana dan para
priyayi yang mereka ini memiliki hak ke-patuh-an (pengelo-
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laan tanah). Pengerjaan tanah dilakukan oleh rakyat di bawah
naungan para patuh dengan sistem bagi hasil. Bagi tatanan
politik keraton, kebijakan melakukan reorganisasi ini tentulah
pilihan yang sangat beresiko. Sistem sosial-politik semula
yang terbangun atas dasar penguasaan tanah dan relasi ketenagakerjaan bisa menjadi goyah. Dari perspektif ini, Keraton
Yogyakarta lebih banyak dirugikan.
Bukan itu saja, tatkala tanah dimiliki secara formal dan
dapat diwariskan secara turun temurun (erfelijk individueel
gebruikrecht) dan menjadi komoditas perdagangan baik secara
temporer (sewa-gadai) ataupun permanen (jual-beli putus)
sebagaimana terjadi pada era malaise global yang juga menerpa Yogyakarta, tanah terlepas dari sendi-sendi ikatan sosialkultural-politiknya. Terbukti, pasca Reorganisasi bermunculanlah sengketa-konflik yang disebabkan pewarisan,
penjualan tanah, dan gugatan rakyat atas priyayi akibat perubahan sistem tersebut, meski bukan berarti sistem penguasaan tanah sebelumnya tanpa masalah.
Jika demikian, menarik pula melihat dari mana inisiatif
Reorganisasi itu muncul, untuk kepentingan siapa, serta apa
konteks yang melatarinya. Di sinilah diperlukan pemahaman
menyeluruh agar peristiwa Reorganisasi itu tidak dipandang
sebagai “retakan” di dalam perjalanan sejarah yang kemunculannya tanpa sebab dan proses sehingga dianggap sebagai
deviasi baik dalam pengertian positif ataupun negatif.
Penetrasi ekonomi kolonial yang berkembang melalui
perkebunan di atas tanah-tanah kerajaan di vorstenlanden pada
era sebelumnya, menapaki tahapan yang berbeda memasuki
abad ke-20. Di abad ini, politik etis menjadi argumen utama
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pembangunan negara lolonial. Pertumbuhan aktifitas ekonomi
perkebunan disertai populasi penduduk kulit putih-Eropa
membutuhkan penyediaan tanah untuk pemantapan aktifitas
mereka di perkotaan berupa ketersediaan kantor, ruang sosialita, tempat hiburan, serta pemukiman. Dibangun kantorkantor pemerintahan, perluasan stasiun kereta api, rumah
gadai, pengadilan, dan jalan. Di era kemudian, tatkala politik
etis menemukan bentuknya, maka didirikanlah gedunggedung sekolah dan rumah sakit yang luasan tanahnya,
sebagaimana ditunjukkan oleh buku ini, cukup menonjol
dibanding tanah peruntukan lain. Dari segi luasan, total tanah
bagi peruntukan ini sebanyak 1.302.552 m2.
Dipahami secara demikian, maka praktik modernisasi
sistem tanah melalui Reorganisasi itu menjadi masuk akal.
Bangunan politik-kekuasaan Keraton Yogyakarta yang semula relasi elit-rakyatnya terbangun atas penguasaan tanah
mengalami perubahan drastis. Para patuh yang memiliki
wewenang dan segenap hak politik serta kesempatan ekonominya ditopang oleh bagi hasil dalam sistem apanase, berubah sebab didepolitisasi dengan cara diintegrasikan ke dalam
sistem pemerintahan kolonial. Mereka mendapat imbalan gaji.
Dengan demikian kebijakan formalisasi pemilikan tanah
untuk rakyat dan pemekaran kelurahan sebagai unit administrasi yang keseluruhannya ini membutuhkan tanah keraton
seluas 6.904.133 m2, serta pengurangan kerja wajib, pengetatan aturan sewa tanah, dan sebagainya itu, semata-mata
adalah unit-unit dari kebijakan makro pemantapan negara
kolonial. Membaca secara demikian, maka pemantapan
bangunan negara Kolonial-lah sebenarnya yang bertindak
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sebagai kekuatan penghela dari prose perubahan yang terjadi
di Yogyakarta. Di sini Reorganisasi tanah dipandang sebagai
suatu keniscayaan yang musti ada di dalamnya.
Apakah dengan demikian era ini menjadi saksi dari ditransformasikannya secara utuh kekuasaan tradisional Yogyakarta
ke dalam negara modern Kolonial Hindia Belanda? Sulit
mengingkarinya. Terlebih suatu profil negara modern-kolonial
selanjutnya disajikan dalam bentuk perluasan pemenuhan
kebutuhan publik (sembari menyadari adanya bias ras, etnis,
dan kelas di hal-hal tertentu) berupa fasilitas pendidikan,
kesehatan, tontonan, irigasi, dan transportasi yang ada di
Yogyakarta. Pengalaman menjadi warga negara Kolonial secara
kultural menemukan momentumnya. Masalah pertanahan
berkontribusi dalam proses menjadi negara modern ini.
Jauh dibayangkan bahwa Reorganisasi memiliki cita-cita
nasionalistik. Meski demikian, dengan segala keterbatasannya, kebijakan penataan sistem penguasaan tanah ini mendorong pemaknaan ulang hubungan antara pemerintah kolonial,
keraton dan para priyayinya, serta rakyat di sisi yang lain.
Inilah letak “masa depan” Reorganisasi tanah yang terjadi
di Yogyakarta. Buku ini menunjukkan batas-batas itu serta
merangsang imajinasi kita untuk membayangkan masa depan
yang sedang berproses di tahun-tahun berikutnya.
Reorganisasi tanah dalam pengalaman sejarah agraria
di Yogyakarta ini memberi bahan pelajaran kita dalam membaca arah transisi agraria Indonesia kontemporer yang saat
ini dihela oleh berbagai kekuatan. Di antara berbagai kekuatan itu yang kita saksikan sekarang adalah (mengutip Derek
Hall, 2011) kebijakan legalisasi tanah (regulation), pengadaan
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tanah untuk kepentingan umum yang ditengarai dapat dijalankan menggunakan kekuatan imperatif (force), dan pasar
tanah sebab beralihnya tanah sebagai komoditas-spekulasi.
Berbagai proses dan kebijakan ini bisa kita anggap sebagai
upaya “to make die” rakyat Indonesia (Tania Li, 2009). Disertai catatan bahwa kebijakan dan proses itu memiliki “double
edge of exclusion” (ibid).
Di sisi lain, pemerintah RI saat ini mengeluarkan kebijakan yang dicita-citakan sebagai upaya memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah dengan cara mengerem spekulasi
tanah dan mengoptimalkan peruntukannya untuk rakyat,
melalui PP No 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Diindikasi, seluas 7,3 juta hektar tanah
diterlantarkan sebab tidak sesuai dengan peruntukannya,
diakumulasi oleh pemegang modal demi obyek spekulasi, yang
bersamaan dengan itu kondisi ketunakismaan dan kemiskinan
terjadi semakin akut. Jika tanah seluas itu bisa didayagunakan
sebagai obyek landreform, tidak terbayangkan potensi
keuntungan ekonomi, sosial, kultural, dan politiknya. RUU
Pertanahan yang komprehensif sedang disusun yang semoga
memberi ruang bagi proses “to make live” rakyat Indonesia.
STPN Pres mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur
Aini yang mengizinkan karyanya untuk diterbitkan, semoga
bermanfaat untuk memahami persoalan dasar pertanahan
di Yogyakarta. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini, Wulan dan Widi yang menyiapkan
naskah awalnya, terima kasih atas bantuannya.
Selamat membaca.
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Abdi dakem

Pengabdi raja

Afdeeling

Wilayah administratif di bawah
residensi

Andarbeni (hak)

Hak milik individual yang bisa
diwariskan

Anggaduh (hak)

Hak menggarap

Apanage

Tanah lungguh

Bau

7096 m², ukuran luas tanah

Begrooting

Anggaran

Beschikking

Keputusan

Cacah

7096 m², jumlah penduduk, luas tanah

Distrik

Wilayah administratif di bawah
regentschap, setingkat kawedanan

Domein

Milik

Eigendom (hak)

Hak milik

Grondhuureglement

Peraturan sewa tanah

Gulden

Mata uang Belanda

Hipotik

Barang sesuatu sebagai jaminan
hutang
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Jung

4 bau (28.384 m²), ukuran luas tanah

Karya

7096 m², ¼ jung

Kasultanan

Daerah yang dikepalai oleh sultan

Kutagara

Ibukota kerajaan

Kawula

Rakyat

Mancanegara

Daerah di luar negaragung

Negaragung

Daerah di sekitar kotapraja dimana
banyak terletak tanah lungguh

Ndalem

Rumah tempat tinggal para pangeran
bersama keluarganya

Onderdistrik

Wilayah administratif di bawah
distrik

Opstal (hak)

Hak pendirian bangunan

Patuh

Pemegang tanah lungguh

Pajeg

Pajak

Pemaosan

Tanah raja yang menghasilkan pajak
(uang)

Pikul

61,76 kg

Pengindung

Orang yang menumpang

Pranatan

Peraturan

Priyayi

Birokrat, pegawai pemerintah atau
kerajaan yang merupakan golongan
atas dalam masyarakat Jawa

Regenstschap

Wilayah adnimistratif di bawah
afdeeling

Sentana dalem

Kerabat kerja

Tanah Kasentanan

Tanah yang ditempati para
bangsawan

Tanah Lungguh

Tanah jabatan sementara yang
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diberikan sebagai gaji seorang priyayi atau bangsawan karena mereka
memiliki jabatan dalam pemerintahan kerajaan pada waktu tertentu
Tanah Krajan

Tanah yang ditempati para pegawai
keraton

Vruchtgebruik (hak)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Secara umum dapat dikatakan bahwa masalah pemilikan
dan penguasaan tanah kota di Jawa merupakan masalah yang
kompleks karena berkaitan dengan aspek politik, budaya,
ekonomi, dan sosial. Di samping itu, pemilikan dan
penguasaan tanah tidak semata-mata didasarkan pasa aspekaspek itu, tetapi juga berkaitan dengana aspek ekologi dan
geografi yang menambah kekomplekan perkembangan fisik
kota.
Pengertian kota menurut Sartono Kartodirjo adalah suatu
wilayah yang merupakan pusat pertahanan yang juga
sekaligus menjadi pusat pemerintahan, tempat kediaman raja
dan pusat agama. Sebagai pengganti dari perlindungan
kepada daerah sekitarnya, maka kota itu memungut pajak
dan hasil bumi dari penduduk. Di kota-kota itu tampak jelas
daerah perdagangan, kediaman raja, prajurit dan pengra-
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jin.1 Kondisi itu menyebabkan dibutuhkan adanya prasarana
perkotaan yang memadai. Pada umumnya, adanya kebutuhan
prasarana perkotaan yang meningkat menyebabkan adanya
transformasi pemilikan dan penguasaan tanah di perkotaan.
Pergeseran pemilikan dan penguasaan tanah di kota yang
disebabkan meningkatnya kebutuhan untuk pemukiman,
pemerintahan, dan prasarana perkotaan sering menimbulkan
benturan di antara kelompok yang memiliki kepentingan.
Adanya benturan di antara berbagai kepentingan itu sering
menimbulkan persengketaan tanah baik antara warga kota
sendiri, antara warga dengan pemerintah, maupun antara
warga dengan pihak swasta.
Salah satu faktor penyebab munculnya suatu kota adalah adanya krisis politik.2 Di Yogyakarta munculnya kota
tradisional diawali dengan adanya krisis politik yaitu perebutan kekuasaan antara Pakubuwono II dan pamannya
Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi diperintahkan untuk menyerahkan kembali daerah Sukowati yang
pernah diberikan Pakubuwono II sebagai tanda jasanya yang
pernah memadamkan pemberontakan R.M Said.3 Akan
tetapi, P. Mangkubumi tidak mau menyerahkan daerah

Sartono Kartodirdjo (ed), Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977), hlm. 5.
2
Pauline Dublin Milone, Urban Areas in Indonesia: Administrative And Cencus Concept. Research Series, No. 10, Institute of International Studies (Berkeley: University of California, tt), hlm. 85.
3
Pemberontakan R.M Said ini dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh Kumpeni yang semakin besar atas Kerajaan Mataram.
1
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Sukowati dan justru menuntut untuk mempergunakan gelar
sultan serta menuntut separo dari wilayah Pulau Jawa,
termasuk daerah pesisiran yang telah diserahkan kepada
Kumpeni oleh Paku Buwono II.4
Untuk menghindari terjadinya perang yang dapat
menghabiskan korban lebih banyak, Kumpeni yang diwakili
oleh Gubernur Jawa, N. Hartingh mengadakan perjanjian
Giyanti dengan P. Mangkubumi. Perjanjian Giyanti yang
ditandatangani pada 13 Februari 1733 membagi kerajaan
menjadi dua. Kerajaan itu adalah Kasunanan Surakarta yang
tetap diperintah oleh Sunan Pakubuwono III dan Kasultanan
Yogyakarta yang diperintah Pangeran Mangkubumi. 5 Setelah
adanya perjanjian itu, berdirilah Keraton Yogyakarta sebagai
ibukota kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Pembagian itu merupakan tanda berakhirnya perang Palihan Nagari antara Pangeran Mangkubumi yang berkoalisi
dengan pamannya yang bernama R.M Said, melawan
Susuhunan Paku Buwana III yang didukung Kumpeni.
Dengan demikian, adanya Perjanjian Giyanti itu, sesungguhnya secara de facto dan de jure Mataram adalah hak Pemerintah
V.O.C.6
Dengan adanya Perjanjian Giyanti itu, Kumpeni
mengangkat Mangkubumi sebagai Sultan yang diserahi
M.C. Ricklefs, Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1772:
A History of Division of Java (London: Oxford University Press, 1974),
hlm. 39-56.
5
Dr. Soekanto, Sekitar Jogjakarta 1755-1825: Perdjanjian GiantiPerang Dipanegara (Djakarta: Mahabarata, 1952), hlm. 8.
6
Soekanto, op. cit., hlm. 15.
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wilayah setengah daerah Kerajaan Jawa dan pada 7 Oktober
1756, Sultan Mangkubumi mendapat gelar Sampeyan Dalem
Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati
Ingalogo Ngabdurrahkhman Sayidin Panatagama Kalifatullah.
Gelar ini memiliki arti bahwa sultan adalah penguasa di dunia,
dan juga Senopati ing Ngalogo yang memiliki arti bahwa sultan adalah mempunyai kekuasaan dalam menentukan
perdamaian atau peperangan dan panglima angkatan perang
pada saat terjadi peperangan. Di samping itu, sultan adalah
Abdurrahman Sayidin Panatagama yang berarti penata
agama, sultan diakui sebagai Kalifatullah pengganti Nabi
Muhammad SAW.7 Dengan demikian, secara absolut sultan
memiliki anugerah dari Tuhan untuk memegang kerajaan
dan memiliki kekuasaan militer, politik, dan agama.
Kekuasaan Sultan yang absolut berkurang karena adanya
disintegrasi di Kerajaan Mataram, dengan ditandai terbaginya kekuasaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan
Kasultanan Yogyakarta. Disintegrasi itu disebabkan wilayah
kedua kerajaan terpencar secara tidak beraturan. Ada wilayah Surakarta yang terletak di timur Surakarta. Dengan adanya disintegrasi kerajaan yang tidak dapat terbendung itu,
menyebabkan situasi/wibawa Kasultanan Yogyakarta tidak
“terkendali” yang berimbas pada ketidakkuasaan menolak
berdirinya Kadipaten Pakualaman pada 17 Maret 1813 atas
keputusan pemerintah Inggris. Wilayah Kekuasaan Pakualaman meliputi wilayah di sekitar istananya (onderdistrict
B. Schirieke, Indonesian Sociological Studies (The Hague: W. Van
Hoeve. Ltd, 1957), II, hlm. 13
7
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Paku Alam) di dalam Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Adikarto di Kulonprogo yang meliputi distrik Galur,
Tawangarjo, Tawangsoko, dan Tawangkarto.8 Pada dasarnya dibentuknya Kadipaten Paku Alaman oleh Pemerintah
Inggris merupakan counter balance bagi kekuasaan sultan.9
Setelah perang Diponegoro berakhir, pada 1830, wilayah
Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dipertegas
oleh Belanda melalui Perjanjian Klaten pada 27 September
1830 yang ditandatangani Sunan Paku Buwana VII pada 1
Oktober 1830 dan Sri Sultan Hamengku Buwana V pada 24
Oktober 1830. Berdasarkan perjanjian itu, wilayah Yogyakarta meliputi Mataram serta Gunungkidul dan wilayah
Surakarta meliputi Pajang dan Sokowati. Batas yang ditentukan antara kedua wilayah itu adalah jalan di Prambanan
membujur ke utara sampai ke Gunung Merapi dan ke selatan
sampai ke Gunungkidul di kaki gunung sebelah utara. Kecuali
itu Sunan masih berhak memiliki juga tanah makam di Imogiri
dan Kotagede beserta tanah 500 karya di sekitar makam
Imogiri dan Kotagede. Demikian pula, sultan masih memiliki
hak atas tanah makam Seselo beserta tanah seluas 12 jung di
sekitarnya. Kasultanan Yogyakarta itu menjadi permanen
hingga Sultan Hamengku Buwana IX.10
Soedarisman Poerwokoesoemo, Kadipaten Pakualaman
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 148-151
9
Vincent J.H Houben, Kraton and Kumpeni: Surakarta and
Yogyakarta 1830-1870 (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 73.
10
P.J Suwarno, Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi
Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 53
8
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Kasultanan Yogyakarta merupakan kerajaan yang memiliki wilayah administratif yang luas. Kehidupan masyarakatnya bersifat agraris. Oleh karena itu, tanah menjadi sarana
legimitasi sultan dalam kekuasaannya. Menurut konsep tradisional Jawa, raja merupakan pusat suatu kehidupan di dunia
dan pemilik tunggal atas tanah kerajaan. Sultan memiliki dua
jenis hak atas tanah yaitu hak politik yang merupakan hak
untuk menetapkan batas-batas luas daerah dan kekuasaannya
dan hak untuk mengatur hasil kepemilikan tanah sesuai
dengan adat.11
Kota Yogyakarta merupakan kota keraton yang diawasi
oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan sendirinya, dua
kekuatan kepentingan yaitu kekuatan tradisional dan
kekuatan kolonial bertemu di dalamnya. Oleh karena itu,
persoalan-persoalan yang ada di wilayah Yogyakarta diatasi
oleh dua kekuatan itu dengan mengadakan kontrak-kontrak
politik.12
Kota istana di kota tradisional Yogyakarta tampak
mengandung makna dikotomi kognitif.13 Konseptualisasi
dikotomi koqnitif merupakan konsep yang mempertentangSoemarsaid Moertono, Negara Dan Usaha Bina-Negara di Jawa
Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abd XVI sampai XIX
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 134.
12
Abdurrachman Surjomihardjo, Kota Yogyakarta 1880-1930:
Perkembangan Sosial (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000),
hlm. 11-12
13
Suyatno Kartodirdjo, “Transformasi Sosial Dua Kota
Tradisional Di Jawa”, makalah pada Simposium Internasional IlmuIlmu Humaniora II: Bidang Linguistik dan Sejarah (Yogyakarta:
Fakultas Sastra UGM, 1993), hlm. 3
11
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kan adanya dua unsur. Hal ini terlihat dari adanya sistem
pembagian wilayah pusat-pinggiran yang ada pada pembagian wilayah Kota Yogyakarta. Sistem pembagian wilayah
berkaitan dengan struktur birokrasi Mataram yang didasarkan atas konsep kewilayahan negara dengan pusat keraton
dan berkembang meluas ke wilayah luar. Wilayah Kota Yogyakarta pada waktu itu adalah Kutagara atau Kutanegara,
Negara Agung, Mancanegara, dan daerah Pesisiran.
Selain hak untuk menetapkan batas-batas luas daerah
kekuasaannya, sultan memiliki hak untuk mengatur kepemilikan tanah sesuai dengan hukum adat. Pada mulanya
tanah Kasultanan di wilayah Yogyakarta diatur menurut
Domein Verklaring Rijksblad Kasultanan 1918 No. 16. jo 1925
No. 23 yang menyatakan bahwa tanah menjadi hak milik
sultan.14 Akan tetapi, dalam perkembangannya tanah itu ada
yang diberikan kepada pihak pemerintah Hindia Belanda,
kepada perorangan bangsa Belanda dan Tionghoa. Pada
waktu diadakan reorganisasi hukum, tanah diberikan sebagai
hak milik (bezutsrecht) kepada perorangan yang bertempat
tinggal di Kota Yogyakarta dan kalurahan di luar ibukota.15
Perubahan status pemilikan tanah di Yogyakarta itu disebut
dengan reorganisasi tanah.16
Pada waktu dilaksanakan reorganisasi tanah oleh SulRijksblad Van Sultanaat Djogjakarta, No. 16 tahun 1918.
K.P.H. Notoyudo, “Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta”
(Yogyakarta: 1975), hlm. 4
16
C.CH. Van Den Haspel, Overwicht in Overleg: Hervormingen
van Justice grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 18801930) (Leiden: KITLV, 1985), hlm. 183-210.
14
15
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tan, di Yogyakarta terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik,
dan budaya yang menyebabkan terjadinya keresahan di
kalangan masyarakat Yogyakarta yang bericikan feodal. Warga Yogyakarta yang terdiri atas para bangsawan (wong gedhe)
dan rakyat (wong cilik) berusaha untuk mengurus surat tanah
agar diakui hak kepemilikannya. Kondisi ini menyebabkan
terjadinya sengketa tanah di kalangan warga Yogyakarta sejak dilaksanakannya reorganisasi tanah, bahkan sengketa itu
masih terjadi hingga sekitar tahun 1940an.
Penelitian ini mencoba memperjelas proses-proses reorganisasi tanah kesultanan yang dimulai pada tahun 1917,
sekaligus sebagai awal penelitian ini sampai dengan 1940.
tahun 1917 diambil sebagai batas awal karena pada tahun
itu Kota Yogyakarta diselenggarakan perubahan penguasaan
tanah dan pada saat itu juga dikeluarkan suatu pernyataan
mengenai “domeinverklaring” untuk seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Domeinverklaring yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial Belanda memuat ketentuan-ketentuan bahwa semua
tanah yang nyata-nyata tidak dapat dibuktikan dengan hak
eigendom oleh fihak lain adalah domein dari Pemerintah Hindia
Belanda.
Pengertian kata domein mengandung arti pemilikan dan
penguasaan. Istilah pemilikan dapat diartikan milik perorangan turun temurun yang sering disebut pula sebagai yoso.
Istilah itu mengandung arti segala sesuatu yang diperoleh
dari usaha perorangan yang mengubah tanah liar dijadikan
milik sendiri. Istilah yoso itu sediri mencakup tiga pengertian
yaitu membuka tanah, menguasai (menempati) tanah, dan
hak atas tanah itu. Dengan demikian, istilah milik menjelaskan
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pada pengertian harta mutlak (property) yang dimiliki oleh
perorangan, sedangkan penguasaan memiliki arti kewenangan mengelola atau menempati atas tanah yang dikuasainya. Azas domein ini selanjutnya dipakai sebagai dasar
pelaksanaan peraturan-peraturan agraria di Yogyakarta.17
Adapun tahun 1940 diambil sebagai batas akhir penelitian
ini dengan pertimbangan bahwa hingga sekitar tahun ini
sengketa tanah di Kota Yogyakarta masih terjadi.
B. Permasalahan
Pada awal uraian ini, telah disinggung bahwa menurut
konsep tradisional Jawa, raja merupakan pusat kehidupan
dunia. Oleh karena itu, dengan berbagai legitimasi yang ada
padanya, raja memiliki kekuasaan mutlak mencakup seluruh
kehidupan kenegaraan yaitu administrasi negara tata hukum
dan peradilan.18 Dalam struktur hubungan vertikal pada
masyarakat Jawa, aturan yang berlaku adalah adanya ketaatan dan kepatuhan warga yang tergolong pada tingkat
bawah kepada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur
masyarakat. Dalam kehidupan sosial ekonomi, hal itu terwujud dalam struktur feodal yang tidak seimbang. Pada
kondisi demikian, melalui saluran feodal dengan mempergunakan ikatan-ikatan primordial yang ada dalam masyarakat raja dapat menikmati jaminan ekonomi yang berlebihan. Oleh karena raja dan para bangsawan menduduki
tingkat tertinggi dalam stratifikasi sosial dan memiliki hu17
18

Rijksblad van Djokjakarta tahun 1918, No. 16, pasal 1.
Soemarsaid, op. cit., hlm. 6.
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bungan darah dengan raja yang menjadi pusat kekuasaan,19
maka mereka berada pada peringkat status yang tinggi sebagai tuan, dan rakyat kecil (wong cilik) berada pada peringkat
terendah sebagai abdi. Dalam masyarakat feodal seperti ini,
bangsawan sebagai tuan dapat mengerahkan berbagai jasa
yang dimiliki oleh seorang abdi dengan imbalan yang tidak
seimbang. Pengerahan tenaga kerja yang dilakukan para bangsawan dengan menggunakan tenaga rakyat kecil (abdi), antara
lain adalah menjaga keamanan, membersihkan keraton,
memelihara harta istana, dan sebagainya.
Masalah yang sangat penting adalah stuktur hubungan
vertikal pada masyarakat Jawa sering dikaitkan dengan permasalahan pertanahan. Tanah menunjuk status tertentu pada
seseorang dalam masyarakat. (Hak milik (domein) raja atas
tanah-tanah di wilayah kekuasaannya telah diketahui oleh
rakyat sebagai suatu kesadaran hukum. Sejak kapan hukum
yang mengatur pemilikan tanah di Kota Yogyakarta itu ada?
Apakah hukum itu merupakan sesuatu yang baru untuk
dipaksakan? Apakah warga masyarakat Yogyakarta diberi
kesempatan untuk memiliki hak kepemilikan akan tanah yang
dipakai?
Setelah Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua yaitu
Yogyakarta dan Surakarta, Belanda menunjuk seorang residen untuk mengawasi kedua kerajaan itu. Campur tangan
pemerintah kolonial semakin mengarah kepada campur
tangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum.
Pemerintah kolonial membentuk pengadilan Landraad
19

10

Ibid., hlm. 42.
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untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum orang pribumi
baik yang menyangkut perkara pidana maupun perdata.20
Pada tahun 1917 pemerintah kasultanan masih melangsungkan lembaga pengadilan Bale-Mangu untuk mengadili perkara-perkara tanah. Pengadilan ini merupakan pengadilan
administratif perkara tanah antara patih dan lurah dengan
penduduk. Di samping itu, sultan masih mempunyai kekuasaan mengadili perkara keluarga sedarah. Dengan demikian,
sultan memiliki kekuasaan mengadakan dua macam pengadilan yaitu Pengadilan Keraton Darah Dalem untuk menangani perkara warga yang masih memiliki kedekatan darah
dengan keraton dan Pengadilan Kepatihan Darah Dalem yang
mengadilan perkara-perkara yang sama terhadap keluarga
sedarah turunan ketiga dan keempat. Akan tetapi, dengan
adanya pranatan dalam Rijksblad 1927 No. 35, kedua pengadilan itu dijadikan satu dengan diberi nama Pengadilan Keraton Darah Dalem yang tempat bersidangnya di Sri Manganti.
Pengadilan itu dibentuk karena semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan dalam masyarakat termasuk permasalahan mengenai tanah Kasultanan.21
Masalah besar yang dihadapi pengadilan Lanraad dan
pengadilan Keraton Darah Dalem adalah bagaimana menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi pada para bangsawan,
kerabat keraton, dan orang pribumi di wilayah Yogyakarta.
Sengketa tanah itu meliputi masalah warisan, persewaan, hiStaadsblad Van Nederlandsch Indie, tahun 1909, No. 320.
K.R.T Notoyoeda, :Sekedar Gambaran mengenai Pengadilan
di Jogjakarta’ (tanpa penerbit)
20
21
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bah, jual-beli, dan sebagainya. Semua permasalahan itu akan
penulis coba jelaskan dalam penelitian ini.
Di samping beberapa permasalahan yang telah dipaparkan di muka, dalam penelitian ini juga akan dijelaskan,
mengapa sengketa tanah terjadi. Permasalahan lainnya yang
perlu diperhatikan adalah pemberian tanah kasultanan dalam
bentuk hak milik pada orang nonpribumi. Apakah kasultanan
dapat memberikan hak atas tanah pada orang-orang nonpribumi? Dalam hal ini, hukum tanah adat atau hukum tanah
Barat yang berlaku. Apabila hukum tanah Barat yang berlaku,
bagaimanakah Kasultanan dapat memberikan hak tanah itu?
Permasalahan-permasalahan seperti itu penting untuk dicari
jawabannya.
Tulisan ini mengambil lingkup spasial Kota Yogyakarta
karena Yogyakarta merupakan daerah Vorstenlanden yang
memiliki keistimewaan tersendiri. Sultan yang mempunyai
kekuasaan di wilayahnya menguasai tanah dan penggunaannya. Usaha Pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat
pribumi serta bangsa Timur Asing untuk memperoleh lahan
merupakan penelitian yang menarik. Disamping itu, perkembangan Kota Yogyakarta yang pesat menimbulkan
kompleksitas permasalahan tanah. Sengketa tanah muncul
antara keluarga keraton dengan masyarakat, antara para ahli
waris sultan dan lembaga yang memakai tanah kasultanan,
serta antara keraton dengan usahawan. Perkembangan pemanfaatan tanah baik sebagai pemukiman masyarakat Eropa,
kantor-kantor pemerintah, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan
tanah di Yogyakarta. Kasus seperti ini merupakan kasus yang
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menarik untuk diteliti.
Pada awal abad XX, Kota Yogyakarta merupakan wilayah
inti (kutanegara) Kerajaan Yogyakarta yang penduduknya
padat. Kehidupan sosial ekonomis daerah ini telah berkembang dengan adanya pemanfaatan tanah sebagai pasar dan
pusat perdagangan di sepanjang Malioboro serta pusat peredaran uang yang didorong oleh adanya sistem pajak berbentuk uang. Setelah adanya kekuasaan Pemerintah Hindia
Belanda di Yogyakarta, Keraton Yogyakarta masih memiliki
hak otonomi. Pemerintah Kolonial mengakui dan menghormati kedudukan daerah Kasultanan dan Pakualaman
(swapraja). Di daerah swapraja ditempatkan residen yang
kemudian berubah menjadi gubernur beserta stafnya. Dengan
demikian, Yogyakarta memiliki kedudukan yang istimewa
dibandingkan dengan daerah lainnya. Di Yogyakarta meskipun terdapat kekuasaan pemerintah kolonial, raja tetap memiliki kekuasaan Zelfbestuur status. Hubungan antara pemerintah kolonial dan raja dilakukan melalui perantara seorang
patih, dalam hal ini patih bertindak sebagai perantara sekaligus mata-mata residen di istana.22
Beberapa persoalan di atas sebagaimana telah diuraikan
secara luas, secara kebetulan melihat Yogyakarta (Kota Yogyakarta) sebagai ruang lingkup spasial penelitian. Pemilihan
Kota Yogyakarta dilakukan karena Yogyakarta merupakan
daerah Vorstenlanden yang memiliki perkembangan pesat. Satu
analisis yang tepat tentang periode ini diharapkan bisa
digunakan untuk melihat transformasi pemilikan tanah di
22

P.J Suwarno, op. cit., hlm. 57-58.
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Kota Yogyakarta, dan secara ideal pula dapat digunakan
untuk melihat tepat tidaknya suatu kebijakan pemerintah
yang berhubungan dengan sektor agraria pada saat ini
maupun proyeksi masa depan. Perencanaan pembangunan
akan lebih tepat jika faktor-faktor pengalaman masa lalu
diperhatikan sebagai bagian dari memahami proses perjalanan panjang sejarahnya. Untuk itu, menganalisis sebabsebab umum dan khusus perubahan pola-pola pemilikan
tanah dan sengketa tanah, transformasi pemilikan, dan kaitannya dengan pekembangan Kota Yogyakarta menjadi perlu
dikerjakan secara serius.
C. Kerangka Teori
Untuk memaparkan suatu kerangka konseptual lebih
dahulu akan dijelaskan pengertian istilah pola pemilikan dan
sengketa yang dipergunakan dalam kajian sejarah ini. Menurut hukum adat, hubungan manusia dengan tanahnya sangat
ditentukan oleh intensitas de facto penggunaan atau penggarapan manusia atas tanah itu. semakin semangat manusia
menggarap tanah, semakin kukuh hubungan antara manusia
dengan tanah yang digarapnya, sehingga semakin kukuh
pula penguasaan dan pemilikan atas tanah itu. penguasaaan
dan pemilikan tanah perseorangan diperoleh dari membuka
tanah kososng dengan izin gubernur. Setiap orang yang membuka tanah diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah
(erfelijk individueel bezitsrecht).23
Oloan Sitours dan Nomadyawati, Hak Atas Tanah Dan Kondominium Suatu Tinjaun Hukum (Jakarta: Dasamedia Utama, 1995), hlm. 46.
23
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Dalam konsep hukum adat, arti hak milik bergantung
pada hubungannya dengan hak ulayat. Hubungan orang
yang membuka tanah dengan tanah yang dibuka, semakin
lama semakin kuat apabila tanah itu tetap dipelihara, dan
pada akhirnya tanah itu menjadi hak milik si pembuka. Selanjutnya, pemilik tanah tersebut dapat melakukan transaksi
atas tanahnya. Mereka dapat menjual, memberikan, menggadaikan, menukarkan dan sebagainya. Meskipun demikian,
hak ulayat masyarakat hukum adat tetap ada. Apabila tanah
yang sudah dibuka itu kemudian tidak dipelihara dan
ditelantarkan, tanah akan kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat.24
Hubungan masyarakat hukum adat sedemikian eratnya
dengan tanah, tempat anggota masyarakat bertempat tinggal.
Hubungan itu tidak hanya bersifat yuridis semata, tetapi juga
menunjukkan hubungan yang bersifat magis religius. Munculnya hubungan yang erat itu karena tanah memiliki beberapa fungsi baik sebagai harta kekayaan, tempat tinggal,
kuburan, maupun sebagai tempat pertokoan. Oleh karena
itu, tanah dalam masyarakat hukum mempunyai arti dan
status tersendiri apabila dibandingkan dengan harta benda
lainnya. Selain itu, tanah mempunyai kaitan yang sangat erat
dengan kewenangan masyarakat hukum adat. Adapun
wewenang di kalangan masyarakat hukum adat disebut “hak
ulayat” yang berarti hak yang dimiliki suatu masyarakat
hukum adat untuk menguasai seluruh tanah beserta isiya di
lingkungan wilayahnya. Karena berupa hak penguasaan atas
24

Ibid., hlm. 44.
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tanah yang tertinggi, maka semua hak-hak perorangan secara
langsung atau tidak langsung bersumber pada hak ulayat
itu.25
Pemikiran hukum adat tentang hak atas tanah seperti
yang diterangkan di atas banyak ditentang oleh ilmuwan
sosial. Hal ini disebabkan oleh pertama, istilah bezit diartikan
hak milik (ownership). Pengertian ini memungkinkan memberi
status hak milik tanah terhadap orang-orang Asing di Indonesia. Kedua, istilah bezit bisa dipahami sebagai orang yang
membuka tanah baru (newly opened lands) kemudian menjadi
pemilik tanah (ownership of land).26
Dalam membicarakan pemilikan tanah di Kota Yogyakarta, perlu dikembalikan kepada konteks kekuasaan raja
yang bercirikan agraris tradisional. Konsep kekuasaan raja
tidak jauh dari definisi kekuasaan pada umumnya yang pada
prinsipnya bersifat absolut. Raja-raja Mataram adalah pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan sekaligus sebagai hakim.27 Dengan demikian, kekuasaan seorang
raja terkesan begitu besar dan tak terbatas sehingga rakyat
mengakui raja sebagai pemilik segala sesuatu baik harta benda
maupun rakyat yang mempergunakan tanah di wilayah kekuasaannya. Rakyat menjadi sasaran untuk memperoleh pajak
Hadisuprapto, Ikhtisar Perkembangan Hukum Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Karya Kencana, 1977), hlm. 2.
26
Robert van Niel, “Rights to Land in Java”, dalam T. Ibrahim
Alfian (eds), Dari Babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 145.
27
Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Rajaraja Mataram (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 77.
25
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karena tanah akan menghasilkan keuntungan apabila dikelola
dengan baik.
Robert van Niel mengatakan bahwa sumber utama pendapatan raja dan rakyatnya berasal dari pengolahan tanah.
Raja sebagai penguasa seluruh tanah di wilayah kekuasaannya
mengambil sebagian hasil tanah dan mempergunakan tenaga
kerja (kawula). Tanah di Kutagara ditempati sebagai tempat
tinggal, pekarangan di sekitar rumah di daerah Kutagara
pada umumnya ditanami pohon buah-buahan dan pohon
bambu, sedangkan sawah yang letaknya agak jauh dari tempat tinggal ditanami padi. Demikian pula, tanah di Negaragung dan Mancanegara, tanah itu dikelola oleh kawulanya.
Pengelolaan tanah dan tenaga kerja diatur oleh Patuh.28
Dalam perkembangannya, penguasaan dan pemilikan
tanah oleh raja itu mengalami transformasi terutama setelah
diadakan reorganisasi agraria. Rakyat diberi kesempatan
untuk memiliki tanah secara pribadi. Demikian pula halnya
dengan bangsa Belanda dan Tionghoa mereka diberi kesempatan untuk mengelola tanah yang mereka tempati.
Konsep hak milik berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek) menitikberatkan
pada pemilikan tanah sebagai awal pemilikan yang berada
di tangan penguasa pemerintah. Berbeda dengan konsep hukum adat yang menekankan pada kenyataannya (de facto)
baik berupa kenyataan penguasaan, penempatan, pendudukan, permukiman maupun berupa pengusahaan merupakan permulaan munculnya hak, konsep hukum Barat
28

Robert van Niel, op. cit., hlm. 124.
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menekankan pada aturan hukum (de jure) yang dapat menimbulkan hak dan kekuasaan. Oleh karena itu, negara untuk
dapat dinyatakan menguasai tanah harus dinyatakan terlebih
dahulu kepemilikannya yang disebut dengan domein
verklaring. Dengan demikian, seseorang yang tidak dapat
membuktikan bahwa tanah yang dikuasainya adalah miliknya, maka tanah yang bersangkutan adalah tanah negara
(eigendom negara). Apabila tanah dikuasai oleh negara, maka
negara dapat menyewakan atau menguasainya. Oleh karena
itu, muncul berbagai macam hak tanah anatara lain hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht, hak pungut hasil (Vruchtgebruik),
dan hak hipotik.
Konsep pemilikan hak atas tanah yang bersumber pada
hukum adat yang bersifat de facto berbenturan dengan konsep
hukum Barat yang bersifat de jure yang bersumber pada
domein verklaring. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya
sengketa tanah. Keberadaan hukum adat tidak dapat menghadapi kekuasaan pemerintah kolonial. Sengketa tanah di
Kota Yogyakarta merupakan sengketa tanah yang pada prinsipnya memperebutkan ruang. Hal itu disebabkan oleh adanya perubahan fungsi tanah.
D. Metode dan Sumber
Untuk lebih menjelaskan permasalahan pemilikan tanah
di Kota Yogyakarta, penelitian ini “lebih dekat” menggunakan pendekatan sosiologis.29 Pendekatan itu dapat digunakan
Untuk pendekatan sosiologis lihat Neils J. Smelzer, Sociology: An Introduction (New York: John Wiley & Sons, 1967), Peter
29
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untuk menjelaskan aspek-aspek penguasaan tanah di Kota
Yogyakarta, kekuasaan sultan dan pemerintah kolonial yang
memberi dampak munculnya sengketa tanah. Selain itu,
faktor-faktor penyebab transformasi pemilikan dan sengketa
tanah dapat dipahami dengan pendekatan ini.
Walaupun pada dasarnya metode sejarah mengawali
kajian penelitian ini dengan pengumpulan sumber, seleksi,
kritik, sintesis, dan eksplanasi atas fenomena untuk mewujudkan sebuah rekonstruksi sejarah agraria yang objektif.30
Penggunaan metode sejarah untuk menyusun sumber-sumber peninggalan atau dokumen masa lampau secara kronologis, sehingga akan menjadi karya sejarah. Dalam merekonstruksi sejarah, selain digunakan jenis penulisan sejarah
deskriptif, juga digunakan jenis penulisan sejarah analitis.
Hal ini disebabkan suatu logika situasional, penghidupan
imajinasi kembali dan pengertian-pengertian yang pada
dasarnya tergantung pada analisis kejadian-kejadian atas
dokumen.
Penelitian ini merupakan penelitian sejarah agraria. Oleh
karena itu, akan menitikberatkan perhatiannya pada aspek
diakronik dan sinkronik transformasi pemilikan dan
Burke, History and Social Theory (Oxford: Polity Press, 1992), Ok.
Chairuddin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), James
Fentress and Chris Wickham, Social Memory (Oxford: Blackwell, 1992)
30
Penggunaan metode sejarah lihat antara lain Rex Martin,
Historical Explanation (Ithaca: Cornell University Press, 1977), H.C
Hockett, Critical Method in Historical Research and Writing (New York:
Macmillan & Co. 1967), Robert F. Berkhofer, Jr. A Behavioral Approach to Historical Analysis (New York: Thee free Press, 1970).
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penguasaan tanah serta sengketa tanah yang terjadi pada
masyarakat Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, dimensi waktu akan ditekankan pada tahun 1917 sampai dengan 1940 an,
sedangkan dimensi ruangnya akan meliputi aspek-aspek ekologi demografi, ekonomi, sosial, dan politik.
Studi sejarah yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa
lampau kehidupan manusia memerlukan sumber-sumber
sejarah sebagai rekaman peristiwa masa lampau. Untuk studi
sejarah yang berkaitan dengan pola pemilikan dan
penguasaan serta sengketa tanah digunakan arsip-arsip
kolonial dan arsip-arsip lokal Keraton Yogyakarta pada awal
hingga pertengahan abd XX. Bahan dokumenter itu memuat
data sangat luas tentang pola pemilikan, penguasaan dan
sengketa tanah di Kota Yogyakarta. Disamping itu, juga
dimuat data yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi,
ekologi, dan geografi Kota Yogyakarta.
Arsip-arsip itu pada umumnya berupa laporan-laporan
pemerintah seperti laporan residen, asisten residen, dan
bupati yang ditujukan kepada gubernur jendral dan juga
keputusan-keputusan. Laporan itu berupa Politik Verslag,
Algemeen Verslag, sedangkan keputusan-keputusan pemerintah Besluit, Mailrapport, dan verbaal. Politik Verslag merupakan laporan kegiatan sosial politik, sedangkan Algemeen
Verslag merupakan laporan rutin setiap tahun yang dikirim
oleh residen kepada gubernur jendral. Adapun keputusan
pemerintah yang merupakan permasalahan penting yang
bersifat konfidensial terdapat pada bendel Besluit (keputusan
pemerintah) dan Mailrapport merupakan laporan Hindia
Belanda yang dikirimkan ke negeri Belanda secara berkala.
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Verbaal merupakan proses keputusan mengenai suatu masalah
dan laporan lengkap serta pertimbangan dari berbagai
pejabat. Bahan-bahan dokumenter itu banyak diperoleh di
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Bahan dokumenter yang memuat sengketa-sengketa
tanah banyak diperoleh di Arsip Keraton Yogyakarta. Datadata sengketa tanah itu meliputi sengketa jual beli, sewamenyewa, tanah pekarangan dan lain-lain wilayah Kota
Yogyakarta.
isamping sumber primer, penulis juga menggunakan
sumber sekunder yang berupa karya tulis sejarawan dan
ilmuwan lainnya, serta sumber-sumber tersier yang berupa
disertasi-disertasi sejarawan. Penggunaan sumber-sumber itu
dimaksudkan untuk mempertajam masalah-masalah yang
ada dalam penelitian.
Peneliti memiliki kesulitan dalam pencarian berbagai data
dan sumber sejarah khususnya yang berkaitan dengan
peristiwa-peristiwa lokal di Kota Yogyakarta. Data jumlah
penduduk belum disusun secara lengkap. Demikian pula,
sebagian data tanah dianggap masih rahasia, sehingga tidak
boleh dibaca. Oleh karena itu, dalam memecahkan masalah
ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya dan melengkapinya dengan pencarian sumbersumber itu di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
atau perpustakaan baik di wilayah Yogyakarta maupun
Jakarta.
E. Kajian Historiografis
Penelitian mengenai pergeseran pemilikan dan
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penguasaan tanah di kota-kota di Jawa pada zaman kolonial
yang pernah dilakukan merupakan suatu studi yang komprehensif, dalam arti suatu kajian yang berdiri sebagai suatu
lembaga dalam masyarakat secara menyeluruh. Penelitian
itu kebanyakan bertitik berat pada tanah di pedesaan dengan
pengkhususan pada kategori tertentu seperti tanah dalam
hubungannya dengan penguasaan, struktur sosial, dan
landreform di pedesaan Jawa.
Studi tentang Yogyakarta yang dilakukan oleh Vincent
J.H Houben31 lebih terfokus pada hubungan Pemerintah
Kolonial Belanda dengan raja-raja di Keraton Jawa, khususnya
Surakarta dan Yogyakarta. Kajian itu lebih menitikberatkan
pada kajian politik, sosial, dan ekonomi. Pada kajian sosial
ekonomi diuraikan aktivitas pengusaha perkebunan bangsa
Eropa di Yogyakarta. Bangsa Eropa menyewa tanah para
raja dan kaum bangsawan di Jawa yang dibatasi oleh politik
monopoli kolonial. Penyewaan tanah kepada bangsa Eropa
terjadi pada 1816, mereka menyewa beracre-acre tanah yang
subur untuk ditanami dalam jangka panjang dan menanami
dengan tanaman yang menghasilkan uang. Aktivitas itu
didukung oleh Residen Yogyakarta Nahuys van Burgst yang
juga seorang penyewa tanah. Di Yogyakarta, menurut pendataan sewa tanah di wilayah karesidenan, pada 1821 terdapat 381 jung tanah yang disewakan kepada 115 penyewa.
Penulisan seperti yang dilakukan oleh Vincent J.H Houben
di atas merupakan kajian yang sering dilakukan oleh seja-

31
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rawan ataupun ilmuwan-ilmuwan sosial. Hal ini mungkin
disebabkan menariknya permasalahan-permasalahan seperti
itu dan banyaknya arsip kolonial maupun lokal yang memuat
laporan-laporam umum dari segala kegiatan pemerintah dan
raja yang berkaitan dengan masalah-masalah agraris.
Demikian pula halnya, dengan studi G. Schwencke yang
tertuang dalam karyanya Het Vorstendladsche Groundhuurreglement in De Practijk en Het Grondrecht in Jogjakarta,32
Schwencke menguraikan praktik persewaan tanah dan pajak
tanah di Yogyakarta dari periode setelah reorganisasi agraria
sampai dengan krisis ekonomi dunia tahun 1930-an. Dalam
penelitian ini diungkapkan permasalahan tanah yang berkaitan dengan onderneming-onderneming yang melakukan
persewaan tanah di Yogyakarta, G. Schwencke memfokuskan
perhatiannya pada pemanfaatan dan hak-hak tanah di daerah
pedesaan.
Sebuah karya yang memiliki cakupan bidang yang luas
yang membahas tanah kasultanan adalah studi Rouffaer.33
Pokok penelitian Rouffaer meliputi proses penetrasi pemerintah kolonial ke dalam masyarakat vorstenlanden bagi
penanaman modal pemerintah kolonial. Dalam studi
Rouffaer, ditunjukan dominasi peran kolonial terhadap
kekuasaan raja, struktur birokrasi kerajaan, kondisi agraria,
sistem hukum di vorstenlanden, dan transformasi pemilikan

G. Schwencke, Het Vorstenlandsce Groundhuur Reglement in
De Practijk en Het Grondrecht in Jogjakarta (Djogja: Vh. H. Buning,
1932).
33
G.P Rouffaer, “Vorstendanden”, Adatrechtbundels, 193.
32
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tanah. Tidak jauh berbeda dengan studi Rouffaer adalah
karya Ter Haar yang dimuat dalam Adatrecht Bundel XXII.
Ter Haar membahas tanah-tanah yang termasuk ibukota
Yogyakarta yang dapat dibedakan sebagai tanah yang
dipakai sendiri oleh sultan, tanah yang oleh sultan diserahkan
kepada Gubernemen Nederlanssch-Indische Spoorweg
Maatschappij (NISM), tanah-tanah dengan hak eigendom yang
diberikan kepada orang-orang Tionghoa dan Belanda, tanah
yang dipakai pejabat (tanah krajan), tanah kasentanan, dan
sebagainya. Kajian dalam buku ini sangat kaya akan sumbersumber sejarah khususnya yang membahas transformasi
pemilikan tanah.
Penulisan tentang sejarah Kota Yogyakarta juga pernah
dilakukan oleh Abdurrahman Surjomiharjo. Berbeda dengan
penelitian sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, Abdurrahman menitikberatkan penelitiannya pada perkembangan masyarakat Yogyakarta, yaitu perkembangan di bidang pendidikan di kalangan bangsawan hingga munculnya
elite dan organisasi modern di Kota Yogyakarta. Studi ini
juga menyoroti perkembangan pemukiman penduduk
pribumi, Tionghoa, dan Eropa yang merupakan ciri umum
dari studi sejarah sosial kota. Oleh penulisnya, studi ini
diharapkan dapat memberikan gambaran proses sejarah kota
tradisional dan kolonial yang kemudian menjadi Kotamadya
Yogyakarta dan wilayahnya meliputi daerah kekuasaan
Kasultanan dan Pakualaman.34

34
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Abdurrachman Surjomiharjo memandang perkembangan Kota Yogyakarta sebagai kota tradisional yang dari
sudut pandang ilmu sosial sangat relevan dengan studi
sejarah perkotaan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa
Kota Yogyakarta merupakan petunjuk awal bagaimana
Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan ketentuan dan
ketetapan baru di bidang administrasi, hak tanah, susunan
birokrasi, sistem pajak, dan upah di dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Selanjutnya Abdurrachman Surjomihardjo
menguraikan pemanfaatan tanah di lingkungan Yogyakarta.
Setelah Perang Diponegoro, rumah residen Belanda mulai
berdiri yang dikenal sebagai loji kebon dan Benteng Vredeburg dikenal sebagai loji besar. Kompleks keraton terketak
di sebelah bangunan Belanda dikelilingi oleh tembok besar.
Orang-orang Eropa bermukim antara keraton dan benteng
Vredeburg, sedangkan orang Tionghoa bermukim di daerah
Pacinan di sebelah utara Fort Vredeburg dan pasar. Dalem
Pakualaman terletak di sebelah timur S.Code (Kali Code)
yang membelah Kota Yogyakarta. Di sebelah utara pacinan
dibangun tempat kediaman dan Kantor Patih Danurejo yang
terletak di sebelah Barat S.Code.
Sementara kajian cukup mendalam tentang perubahanperubahan sosial akibat adanya perubahan-perubahan ekonomi dan politik di Yogyakarta dilakukan oleh Selo Soemardjan.35 Kajian ini membahas perubahan sosial sejak zaman
Pemerintahan Hindia Belanda hingga zaman kemerdekaan
Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1981).
35
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di Yogyakarta. Kajian itu mencakup perubahan lembagalembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya,
termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat. Oleh karena itu, studi tersebut
dapat digunakan sebagai referensi dalam melihat perkembangan masyarakat kota seiring dengan perkembangan tata
guna tanah serta pola pemilikan tanah yang mengalami
transformasi dari masa ke masa.

26

BAB II
KOTA YOGYAKARTA
HINGGA AWAL ABAD XX

A. Ekologi Kota
Sistem pembagian wilayah Mataram berkaitan erat
dengan struktur birokrasinya yang didasarkan pada konsep
kewilayahan negara dengan keraton sebagai pusat dan
kemudian berkembang ke wilayah luar. Sistem pembagian
wilayah seperti itu menunjukkan pada sistem pembagian
wilayah pusat-pinggiran yang ada pada pembagian wilayah
Kota Yogyakarta.
Sesuai dengan konsep tradisional Jawa, wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi Kutagara atau Kutanegara
yang kemudian disebut Nagari, merupakan tempat tinggal
atau kediaman raja dan keluarganya. Wilayah di luarnya adalah Negara Agung yang masih merupakan inti kerajaan,
karena di daerah ini terdapat tanah lungguh milik para
bangsawan yang tinggal di Kutanegara. Daerah-daerah yang

27

Nur Aini Setiawati

termasuk dalam Negara Agung adalah Mataram (Yogyakarta), Pajang, Bangwetan atau Sukowati, Bagelen, Kedu,
Bumi Gede merupakan daerah-daerah yang terletak di sebelah barat laut Surakarta dan barat daya Semarang. Wilayah
yang paling luar adalah Mancanegara dan Pasisiran. Wilayah
itu meliputi daerah-daerah Banyumas, Madiun, Kediri, Japan (sebelah barat-daya Surabaya), Jipang (sebelah tenggara
Rembang), Grobogan, dan Keduwang (sebelah tenggara Surakarta). Adapun daerah Pasisiran meliputi Demak ke barat
dan timur.1
Berdasarkan perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755,
wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah yaitu
wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta,
sehingga Kota Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Sultan.2 Dalam perjanjian itu, sultan diserahi wilayah setengah
daerah pedalaman Kerajaan Jawa. Oleh karena itu, kedudukan sultan sebagai raja menempatkannya sebagai pemilik
tunggal atas tanah kerajaan. Setelah perjanjan Giyanti
ditandatangani pada 7 Oktober 1756, Pangeran Mangkubumi
memindahkan pusat pemerintahannya dari Aambarketawang
ke Yogyakarta dan membangun Keraton yang cukup luas
kurang lebih 14.000 m².3

G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Rajaraja Mataram (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 77.
2
Soekanto, Sekitar Jogjakarta 1755-1825: Perdjandjian Gianti-Perang
Diponegoro (Djakarta: Mahabarata, tt), hlm. 8.
3
K.P.H Brongtodiningrat, Arti Kraton Yogyakarta (Yogyakarta:
Museum Kraton Yogyakarta, 1978), hlm. 8
1
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Sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Perjanjian
Klaten pada 27 September 1830 wilayah Kasultanan Yogyakarta meliputi Mataram serta Gunungkidul, sedangkan wilayah Kasunanan Surakarta meliputi Pajang dan Sokowati.
Kecuali itu, sultan masih memiliki hak atas tanah makam
Seselo beserta tanah seluas 12 jung di sekitarnya. Dengan
demikian, wilayah Kasultanan Yogyakarta mempunyai batasbatas di sebelah barat Karesidenan Kedu, di sebelah utara
adalah Gunung Merapi, di sebelah timur adalah Surakarta,
dan di sebelah selatan Lautan Indonesia sebagai pembatas.4
Dalam konteks pengembangan wilayah Hindia Belanda,
pada tahun 1864 dibangun jaringan transportasi khususnya
kereta api untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum
dan onderneming.5 Pada 1873, perusahaan swasta Nederlandsch Indische Spoorweg Maatscahappij (NISM) yang berpusat di stasiun Lempuyangan telah membangun stasiun kecil
di Ngabean serta tranportasi untuk pedagang kecil dari Pasar
Bringharjo. Selain itu, N.I.S.M juga membuka jaringan
transportasi kereta api ke arah Utara dan Timur. Program
ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta diharapkan menjadi
pusat kegiatan ekonomi yang menjembatani hubungan-hubungan ekonomis yang berkembang di Kota Yogyakarta. Di
samping itu, pada 1887 dibangun jalur lintas kereta api Yogyakarta-Cilacap oleh pemerintah yang disebut Staats

Encyclopaedie van Nederlandsch Indie (‘S Gravenhage: Martinus
Nijhofff, 1917), hlm. 622
5
“Algemeen Verslag der Residentie Djogjakarta 1890”, ANRI,
Arsip Djogja, bundle 5.
4
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Spoorwegen (SS) dengan stasiuannya di sebelah selatan Tugu.
Fungsi utama dibangunnya jaringan kereta api itu adalah
untuk kepentingan transportasi pabrik-pabrik gula.6
Pada 1903, Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi 3
afdeeling oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu afdeeling
Mataram di bawah asisten residen dengan ibukota Yogyakarta yang terdiri atas Yogyakarta, Sleman, Kalasan, dan
tanah-tanah susuhunan, Pasar Gede dan Imogiri, serta Bantul.
Kedua, afdeeling Kulon Progo di bawah asisten residen
dengan ibukota Pengasih (Wates) yang terdiri atas Kabupaten
Nanggulan, Kalibawang, dan Sentolo. Pengasih (Wates)
termasuk tanah sultan sedangkan Kabupaten Adikarto milik
Pakualaman. Ketiga, afdeeling Gunungdikul dengan ibukota
Wonosari.7
Untuk Kota Yogyakarta yang dikuasai oleh kasultanan,
batas-batas wilayah ditetapkan dengan surat ketetapan
Pemerintah Hindia Belanda 24 Juli 1923 nomer 21 yang terdiri
atas pertama, sebelah utara sejak batas paal no. 40 sepanjang
batas selatan Kelurahan Jombor sampai batas selatan kelurahan Kutu, sisi utara jalan dari Desa Blambangan sampai
Desa Karangwaru hingga batas paal no. 43, melewati batas
paal no. 44 hingga no. 61 di aliran barat Kali Code, dari batas

Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 18301900 (Yogyakarta: PAU-UGM, 1989), hlm. 113. Lihat juga Tim Telaga
Bakti Nusantara dan Asosiasi Perkeretaapian Indonesia (APKA),
Sejarah Perkeretaapian Indonesia, Jilid 1 (Bandung: Angkasa, 1997), hlm.
66.
7
Staatsblad Van Nederlandsch Indie, tahun 1903, no. 134.
6
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paal no. 62 sepanjang batas selatan Kelurahan Demangan
melalui batas paal no. 63 sampai batas paal no. 70; Kedua,
sebelah timur dari batas paal no. 70 sepanjang barat Kelurahan
Demangan dan Muja Muju melewati batas paal no. 71 hingga
no. 90 dan kemudian sepanjang sisi barat dari Desa Tempelwirogunan sampai Desa Golo hingga batas paal no.91,
dari batas paal no. 91 sepanjang batas barat kelurahan Semaki,
Warungboto, dan Sorosutan hingga batas paal no. 100 aliran
barat Kali Code dan kembali ke batas paal no. 1; Ketiga, di
sebelah selatan, dari batas paal no. 1 sepanjang batas utara
Desa Wojo sampai no. 10 di sisi barat jalan dari Yogya menuju
Kretek, dari batas paal no. 10 sepanjang batas utara kelurahan
Krapyak melalui paal no. 11 sampai dengan no. 17 sampai
aliran barat Kali Winongo; Keempat, sebelah barat dari batas
paal no. 17 sepanjang batas timur Kelurahan Padokan dan
Nitipuran, aliran barat Kali Winongo sampai batas paal no.
26 di sisi selatan jalan dari Yogyakarta sampai Gamping, dari
batas no. 26 sepanjang batas timur Kelurahan Sutopadan sampai batas paal no. 35 di aliran air timur Trinil, dari batas paal
no. 35 sepanjang batas timur Kelurahan Kembang, aliran timur
saluran Trinil sampai batas paal no. 36 terletak di sisi timur
jalan dari Yogya ke Godean, dari batas paal no. 36 hingga
no. 39 dan dari sana sepanjang aliran barat saluran Trinil
hingga batas barat no. 40.8
Secara singkat batas-batas wilayah Kota Yogyakarta terdiri atas sebelah utara Kampung Jetis hingga Sagan dan Samirono, sebelah Timur dari Kampung Samirono hingga Kam8

Staatsblad Van Nederlandsch Indie, tahun 1923, no. 377.
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pung Lowano, sebelah selatan mulai dari Kampung Lowano
sampai ke Kampung Bugisan. Sebelah Barat dari Kampung
Bugisan sampai Kampung Tegalrejo. Adapun nama-nama
onderdistrik yang ada dalam Kota Yogyakarta tercatat ada
14 yaitu onderdistrik Jetis, Tegalrejo, Wirobrajan, Mantrijeron, Ngampilan, Keraton, Gondomanan, Danurejan, Gondokusuman, Gedong Tengen, Pakualaman, Mergangsan,
Umbulharjo, dan Kotagede.9
Pada 1927, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII mengubah
nama wilayah administratif. Pada mulanya, wilayah Kasultanan Yogyakarta terdiri atas enam kabupaten yaitu Kulonprogo, Mataram/Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kalasan, dan
Gunungkidul. Setelah naik tahta, Sultan Hamengku Buwono
IX mengeluarkan Rijksblad van Jogjakarta 1940 no. 13 yang
membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta menjadi 4 kabupaten yaitu pertama, Kabupaten Yogyakarta yang terdiri atas
dua distrik yaitu Distrik Kota dan Distrik Sleman. Kedua,
kabupaten Bantul yang terdiri atas Distrik Bantul, Distrik
Godean, Distrik Kotagede, Distrik Pandah. Ketiga, Kabupaten Kulonprogo yang terdiri atas Distrik Sentolo dan Distrik
Nanggulan. Keempat, Kabupaten Gunungkidul yang terdiri
atas Distrik Wonosari, Distrik Playen, dan Distrik Semanu.10
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam studi ini akan
dilihat proses pemilikan dan penguasaan tanah kasultanan
yang hanya mencakup kota wilayah Kasultanan Yogyakarta
Buku Kenang-kenangan Peringatan 200 Tahun Kota
Yogyakarta 1756-1956 (Yogyakarta: tp, 1956), hlm. 23-24.
10
Ibid, hlm. 54-55.
9
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yang dikuasai Kasultanan. Batas-batas kota wilayah Kasultanan adalah wilayah Kota Yogyakarta dikurangi onderdistrict
Pakualaman yang menjadi kekuasaan Kadipaten Pakualaman.
Kota Yogyakarta memanjang ke utara, terdapat sungai Winanga dan Code yang mengapit keraton, kedua-duanya
menembus ibu kota dari jurusan utara ke selatan. Selain itu,
Kota Yogyakarta dilintasi oleh sungai besar yaitu Sungai
Gajah Wong. Aliran ketiga sungai itu ternyata paralel dengan
bentuk peta Kota Yogyakarta yang mirip belah ketupat, yang
memiliki pengaruh pada pola jalur jalan raya yang ada. pola
jalur jalan raya yang saling tegak lurus antara yang satu
dengan yang lain ini juga berpengaruh terhadap pola permukiman masyarakat di Kota Yogyakarta.11
Daerah-daerah pemukiman Kota Yogyakarta bersebelahan dengan poros besar Utara-Selatan melintasi istana
dari ujung ke ujung dan alun-alun utara, Jalan Malioboro
hingga Tugu. Daerah pemukiman itu diberi nama sesuai
dengan nama kelompok pekerjaan yang pernah menempatinya.12
Keberadaan Kota Yogyakarta merupakan hinterland

Penelitian Awal Kota Jogjakarta (Yogyakarta: Fakultas Teknik
Arsitektur UGM dan Dit. Tata Kota dan Daerah Ditjen Tjipta Karja,
1971), hlm. 1.
12
Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan KerajaanKerajaan Konsentris, Jilid 3, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm 111.
Dinamakan Kampung Surakarsan karena semula menjadi tempat
tinggal Prajurit Surakarsa, Kampung Dagen karena semula ditempati oleh golongan Undagi (tukang kayu), kampung Kumendaman
karena ditempati oleh Komandan Angkatan perang.
11
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dengan daerah-daerah di karesidenan lain, dan merupakan
jaringan utama yang menghubungkan ke arah Barat dengan
Kota Purworejo, kota yang terletak di Jawa Tengah, ke arah
Timur dengan Kota Solo, ke arah utara dengan Kota Magelang, dan daerah regenschap seperti Bantul, Gunungkidul,
Sleman, dan Kulonprogo.13
Luas wilayah Kota Yogyakarta mengalami proses perubahan. Pada 1756 luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 9,7
km², pada 1790 luas wilayah 12,5 km², dan pada tahun 1827
luas wilayah 13,5 km². Selanjutnya, luas wilayah itu mengalami perubahan hingga 32,50 km².14
Menurut teori jalur konsentrik yang dikemukakan oleh
E.W Burgess kota terbagi menjadi tiga lingkaran dalam yang
terletak di pusat kota terdiri atas bangunan-bangunan kantor,
bank, bioskop, pasar, toko. Selanjutnya, di lingkaran tengah
terdapat rumah-rumah, rumah sewaan dan perumahan pengrajin. Pada lingkaran luar terdapat kawasan perumahan yang
luas untuk penduduk kelas menengah. Di luar lingkaran
terdapat jalur perdagangan, pemukiman golongan menengah
dan atas.15 Pada awal abad XX Kota Yogyakarta pada umumnya mempunyai rumah-rumah yang mengelompok atau
merupakan pemukiman terpusat. Suatu kota yang tidak
terencana berkembang dipengaruhi struktur kota semakin
ke tengah semakin rapat.
Algemeen Verslag der Residentie Djogjakarta1870 dan 1871, ANRI,
Arsip Djogja bundel 5.
14
Penelitian Awal Kota Yogyakarta, loc. cit.
15
Johara T Jayadinata, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah (Bandung: Penerbit ITB, 1986), hlm. 102.
13
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Dalam program pengembangan wilayah Kota Yogyakarta, dibangun ke arah utara berupa pasar, benteng kompeni,
tempat tinggal residen, dan patih, serta kampung-kampung
yang mengelilingi istana sebagai tempat tinggal para bangsawan dan pegawai istana. Demikian pula, perkampungan
orang Belanda dan Tionghoa berkembang ke arah utara yang
terletak di luar tembok benteng keraton.
Letak istana yang berada di pusat Kota Yogyakarta dikelilingi benteng. Daerah ini biasanya dikenal sebagai jero
beteng yang terdiri atas Alun-alun Utara, Teratag, Pagelaran,
Sitihinggil Kidul, dan Alun-alun Kidul. Istana yang terletak
di pusat Kota Yogyakarta itu merupakan tempat tinggal raja.
Permukiman golongan bangsawan yang merupakan
kerabat keraton dan para abdi dalem, pada umumnya berada
dalam kompleks istana (jero Beteng) dengan masing-masing
tugas mereka seperti Kampung Kemitbumen merupakan
kampung para abdi dalem kemit bumi, yang memiliki tugas
membersihkan keraton, Kampung Siliran yang merupakan
tempat tinggal hamba silir, yang memiliki tugas mengurus
lampu-lampu istana, Kampung Gamelan merupakan kampung tempat tinggal abdi dalem yang memiliki tugas memelihara kuda istana. Kampung Pesinden merupakan kampung
para wiraswara istana, Kampung Langenastran dan Kampung Langenarjan merupakan kampung prajurit pengawal
istana, Kampung Patehan merupakan tempat tinggal mereka
yang bertugas mengurusi minuman, Kampung Nagan merupakan tempat tinggal para pemukul gamelan, serta Kampung
Suronatan yang merupakan tempat tinggal golongan ulama
istana. Kampung tempat tinggal para pangeran dan bang-
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sawan tinggi lainnya diambilkan dari nama bangsawannya
sendiri seperti Pakuningratan, Jayakusuman, Ngadikusuman,
Panembahan, Mangkubumen, dan sebagainya.16
Kampung-kampung yang tumbuh di luar benteng (jaba
Beteng), selain merupakan tempat permukiman hamba istana,
juga merupakan kelompok seprofesi dalam bidang pemerintahan, militer, pertukangan, pengrajin, serta golongan
bangsawan. Nama-nama kampung itu adalah Kampung
Pajeksan yang merupakan tempat kediaman para jaksa,
Kampung Gandekan merupakan tempat tinggal pesuruh
istana. Kampung Dagen merupakan tempat kediaman tukang
kayu, Kampung Jlagran merupakan tempat pengrajin penata
batu, Kampung Gowongan sebagai tempat tinggal para
tukang kayu ahli bangunan, Kampung Menduran merupakan
tempat kediaman orang-orang Madura, Kampung Wirobrajan, Patangpuluhan, Daengan, Jogokaryan, Orawirotaman,
Ketanggungan, Mantrijeron, Nyutran, serta Surokarsan dan
Bugisan merupakan tempat tinggal para pasukan istana.17
Kampung Mergangsan merupakan tempat tinggal para
tukang kayu bangunan. Kampung Keparakan merupakan
tempat tinggal pelayan istana. Kampung Gerjen merupakan
tempat tukang jahit. Kampung Kauman merupakan tempat
tinggal kaum ulama istana, kampung Gedong Tengen merupakan kampung hamba istana yang mengurusi kepentingan
Djoko Soekiman (ed), Sejarah Kota Yogyakarta (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai
Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), hlm. 8
17
Ibid.
16
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bagian luar istana, sedangkan Kampung Gedong Kiwo merupakan tempat tinggal para hamba yang mengurusi harta istana. Selain itu terdapat kampung tempat tinggal bangsawan
di luar istana seperti Kampung, Timuran, Ngabean, Pugeran,
Notoprajan, Notoyudan, dan sebagainya. Dengan demikian,
kelompok-kelompok yang tinggal di luar keraton memiliki
beberapa macam profesi baik profesi kriya, jabatan pemerintahan, kelompok prajurit keraton, kompleks pemukiman
golongan etnis, maupun pemukiman orang-orang bangsawan
serta pembesar kerajaan.18
Adanya perkebunan swasta menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk Eropa dan Tionghoa di Yogyakarta.
Pada umumnya, mereka bermukim di daerah perkotaan
terutama sejak kaum bangsawan istana menyewakan tanah
jabatan mereka di sekitar Benteng Vredeburg yang dikenal
dengan Kampung Loji Kecil dan Loji Besar. Golongan Eropa
ini kemudian mengembangkan permukiman mereka di utara
kota, dan wilayah itu kemudian dikenal dengan nama Kotabaru. Perkembangan permukiman itu menyebabkan munculnya dorongan modernisasi Kota Yogyakarta dalam
pengembangan infrastruktur seperti jalan umum, jembatan,
dan sebagainya.19
Permukiman orang-orang Tionghoa berada di sekitar
Pasar Bringharjo, hal ini disebabkan mata pencaharian orangorang Tionghoa pada umumnya sebagai pedagang. Dengan
demikian, pekerjaan orang-orang Tionghoa yang selalu ber18
19

Ibid.
Ibid, hlm. 19.
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kaitan dengan kegiatan ekonomi mengakibatkan meluasnya
permukiman Tionghoa ke arah utara Kota Yogyakarta yaitu
di daerah Kranggan, sesuai dengan munculnya jaringan
transportasi kereta api antara Yogyakarta dengan Semarang.
B. Kepadatan Penduduk
Pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada mulanya tidak dapat diketahui secara tepat karena
tidak ada catatan mengenai hal itu. Baru pada masa Pemerintah Kolonial Belanda di Jawa pada 1925 perhitungan cacah
jiwa mulai menjadi perhatian. Pemerintah Belanda memperoleh angka-angka penduduk melalui kerja sama pamongpraja dengan berbagai perkebunan untuk kepentingan
penarikan pajak. Angka-angka penduduk yang diperoleh itu
ternyata menyimpang dari kenyataan karena kurang telitinya
dalam pencarian data, sehingga muncul kelebihan jumlah atau
kekurangan jumlah.20
Dalam laporan tentang penghitungan penduduk 19001930 disebut adanya kenaikan dan penurunan jumlah penduduk di Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1 sebagai
berikut:

J.C Breman, “Java’S Bevolking en Demografisch Structur”,
dalam Tijdschrift K.N.A.G. vol LXXX/3, 1963, hlm. 314-315.
20
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Tabel 1
Jumlah Penduduk di Yogyakarta 1900-1930
Tahun
1900
1905
1917
1920
1930

Jumlah Penduduk
1.084.327
1.118.705
1.374.165
1.282.815
1.559.027

Sumber: Widjojo Nitisastro, Population Trends in Indonesia (Ithaca:
Cornell University Press, 1970), hlm. 6

Dari tabel di atas tampak bahwa dalam perkembangan
kurun waktu hampir tiga puluh tahun kemudian, kenaikan
jumlah penduduk Yogyakarta cukup tinggi, meskipun antara
tahun 1917 hingga 1920 terjadi penurunan sebanyak 91.350
jiwa. Angka kenaikan penduduk dari tahun 1900-1905 sebanyak 34.378 jiwa, dari tahun 1900-1917 sebanyak 289.838
jiwa, sedangkan dari tahun 1920 hingga tahun 1930 mengalami
kenaikan sebanyak 276.212 jiwa. Jumlah kenaikan secara
keseluruhan penduduk Yogyakarta sejak tahun 1900-1930
sebesar 474.700 jiwa. Dalam perkembangan selanjutnya, pertambahan penduduk Yogyakarta antara tahun 1920 hingga
1961 adalah 2,7 %.21 Jumlah penduduk yang tinggi di Yogyakarta itu disebabkan di Yogyakarta berdiri suatu kerajaan
yang sebagian wilayahnya merupakan daerah perkotaan
dengan penduduk relatif padat.
Menurut sensus 1930 yang diadakan oleh pemerintah
kolonial, jumlah penduduk Yogyakarta 1930 sebanyak

N. Daldjoeni, Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka
(Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 125.
21
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1.559.027 orang terdiri penduduk pribumi 794.544 orang lakilaki dan 789.324 orang wanita; penduduk bangsa Eropa 3.757
orang laki-laki dan 3.560 orang wanita, penduduk Tionghoa
6.980 orang laki-laki dan 5.660 orang wanita, serta penduduk
Timur Asing lainnya 109 orang laki-laki dan 93 orang wanita.22
Di antara penduduk pribumi di Yogyakarta, terdapat
penduduk yang berasal dari luar Jawa antara lain: penduduk
Sunda berjumlah 359 orang laki-laki dan 213 orang wanita;
penduduk Madura berjumlah 319 orang laki-laki dan 125 wanita; orang-orang Banjar berjumlah 134 orang laki-laki dan
126 orang wanita, dan orang-orang Manado berjumlah 152
orang laki-laki dan 80 orang wanita, suku lainnya ada 413
orang laki-laki dan 216 orang wanita. Dengan demikian, menurut Pauline D. Milone pada tahun 1930 jumlah penduduk
Yogyakarta itu yang berstatuskan Indonesia (89,27%), Eropa
dan keturuannya (4,09%), Tionghoa (6,52%), dan lain-lain
(1,12%).23
Suatu wilayah dapat disebut kota apabila penduduk yang
padat dengan jumlah 2.500 jiwa atau lebih.24 Pada tahun 1920
penduduk kota Yogyakarta telah melebihi 2.500 jiwa. Jumlah
penduduk itu dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:25
Volkstelling 1930, Deel VIII, Overzicht voor Nederlandsch-Indie
(Batavia: Landsdrukkerij, Department van Economisch Zaken,
19360, hlm. 65.
23
Pauline D. Milone, Urban Areas in Indonesia Administrative
and Cencus Concepts (Berkeley: Institute of International Studies
University of California, 1966), hlm. 124.
24
Noel P Gist and L. A. Halbert, Urban Society (New York:
Thomas Y Crowell Company, 1950), hlm. 4.
25
Pauline D. Milone, op. cit., hlm. 116-138.
22
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Tabel 2
Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta 1920 dan 1930
No.
Penduduk dan Tahun
1. Pribumi
1920
1930
2. Eropa
1920
1930
3. Tionghoa
1920
1930
4. Asia lainnya
1920
1930
Total
1920
Total
1930

Laki-laki
45.171
57.843
2013
2813
3185
4857
52
89
50.421
65.602

Perempuan
49.083
64.050
1717
2790
2458
4037
32
75
53.290
70.592

Jumlah
94.254
121.893
3730
5603
5643
8894
84
164
103.711
136.554

Sumber: Volkstelling 1930, deel 1, Voorloopige Uitkomsten le Gedelte
Java en Madoera, Preliminary Results of the Cencus of 1930 in the
Netherlands East Indies Part 1 Java anda Madura. Batavia: Landsdrukkerij, Department van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933.

Penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki komposisi
sangat pluralis meliputi etnik Asia, Eropa dan bangsa lainnya.
Perincian jumlah penduduk bangsa Eropa dan bangsa lainnya
dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:
Tabel. 3
Jumlah Penduduk bangsa Eropa dan bangsa Lainnya
Pada tahun 1920
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jumlah Penduduk
Nederlandsh Indie
Nederland
Belgia
Jerman
Perancis
Inggris
Austria
Swiss

Laki-laki
1.977
664
12
39
1
2
2
3

Perempuan
2.333
362
3
14
2
5
2
2
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9.
10.
11.
12.
13.
14

Malaya
Jepang
Nederlansch West Indie
Amerika Serikat
Bangsa Asing lainnya
Penduduk lainnya
Total

1
69
11
3
32
2.816

18
5
1
28
2
2.777

Sumber: Volkstelling 1930. Deel VI, European In Nederlandch Indie;
Cencus of 1930 In Nederlandsch Indie Vol VI Europeans In Nederlands
Indie. Batavia: landsrukkerij, Departement van landbouw,
nijverheid en handel, 1933.

Penduduk Bangsa Eropa dan bangsa lainnya (nonpribumi) pada umumnya memiliki pekerjaan di bidang keamanan,
perkebunan, birokrasi pemerintah dan leveransir kebutuhan
hidup masyarakat Eropa di sekitar pemukiman masyarakat
Eropa (Loji Besar). Mereka bertempat tinggal di daerah Loji
Kecil dan Loji Besar, Kotabaru, dan Sagan. Kedua, etnik Arab
dan Tionghoa yang dikenal sebagai orang-orang Timur
Asing. Mereka pada umumnya memiliki aktivitas di bidang
perekonomian seperti pedagang, pemungut cukai pasar,
rumah gadai, rumah candu, serta menjadi perantara masyarakat Eropa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka
bertempat tinggal di Pecinan, Sayidan, Kranggan, dan Loji
Kecil. Ketiga, penduduk pribumi terdiri atas raja dan para
kawulanya. Para kawula raja itu adalah prajurit-prajurit istana.
C. Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial terjadi disebabkan adanya sesuatu yang
dihargai dalam suatu masyarakat. Marx dalam pembahasannya tentang klas yang didasarkan pada modal, membedakan
kelompok sosial dalam tiga tingkatan yaitu pemilik tanah,
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pemilik modal, dan pekerja yang hanya memiliki tenaga.26
Dengan demikian, pembagian kelas dalam suatu masyarakat
dibedakan menurut tingkat yang mereka miliki. Akibatnya,
tingkatan dalam masyarakat mewujudkan adanya hubunganhubungan perintah dan hubungan-hubungan ketergantungan
antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.27
Hubungan antara klas atas dan bawah di Jawa khususnya
di Yogyakarta merupakan hubungan kawula-gusti (hamba dan
tuan) sesuai dengan tradisi klasik Jawa. Hubungan KawulaGusti merupakan suatu ikatan antar perintah dan kepatuhan,
tetapi juga merupakan ikatan saling ketergantungan di antara
mereka. Keterikatan orang Jawa khususnya Yogyakarta
kepada konsep kawula-gusti mewujudkan interaksi sosial yang
rumit karena orang harus menjaga posisi mereka sendiri terhadap orang lain. Konsep kawula-gusti diwarnai oleh pemikiran yang sudah ditakdirkan, dan tidak tergoyahkan akan
nasib. Tempat wong cilik dan wong gedhe dalam stratifikasi
masyarakat Yogyakarta tidak hanya didasarkan pada segi
kekayaan ekonomis atau keunggulan kelahiran. Tetapi dari
segi pertuanan (patron) dan perhambaan (client) yang hak
serta kewajibannya dianggap telah ditakdirkan.28
Jorge larrain, Konsep Ideologi. Terj. Ryadi Gunawan
(Yogyakarta: LKPSM, 1996), hlm. 55.
27
Stanislan Ossoski, “Interpretations of Class Structure in Historical Perspective” dalam William E. Connolly dan Glean Gordon, Social Structure and Political Theory (Masachusetts: D.C Heath
and Company, 1974), hlm. 249.
28
Soemarsaid Moertono, Negara Dan Usaha Bina-Negara di Jawa
Masa Lampau; Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 134.
26
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Kota Yogyakarta sebagai pusat kerajaan “masyarakatnya”
memiliki budaya feodal. Oleh karena itu, stratifikasi masyarakat Yogyakarta terbagi menjadi empat lapisan besar
berdasarkan hak atas tanah serta kewajiban mereka yaitu lapisan
pertama, sultan sebagai penguasa wilayah Kota Yogyakarta yang
tinggal di keraton, sedangkan lapisan kedua, terdiri atas kerabat
keraton atau bangsawan keturunan raja dan pejabat-pejabat
tinggi kerajaan, mereka mendapat tanah apanage.29 Kedua lapisan
itu yang disebut dengan wong gedhe. Selanjutnya, menyusul
lapisan ketiga yang merupakan golongan menengah yang terdiri
atas abdi dalem atau para priyayi, mereka mempunyai rumah
dan pekarangan sendiri. Akan tetapi, ada pula abdi dalem yang
tempat tinggalnya magersari yaitu mereka yang tidak memiliki
tanah atau pekarangan sendiri, tetapi memiliki rumah. Mereka
memiliki kerja wajib memelihara wilayah keraton. Lapisan
keempat, adalah lapisan bawah yang disebut dengan wong cilik
(kawula alit), rakyat jelata. Golongan ini memiliki jumlah yang
lebih besar daripada golongan atas dan menengah dan
merupakan golongan yang diperintah. Mereka tinggal di dekat
komunitas keraton. Lapisan bawah terdiri atas pekerja kerajinan,
yang merupakan pekerja tidak terdidik atau sedikit mendapat
latihan kerja di perusahaan kecil. Pada umumnya, mereka tidak
memiliki tanah atau pekarangan maupun rumah dan bertempat tinggal di daerah pinggiran.30 Keadaan struktur masyarakat

Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan
Surakarta 1830-1920 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 33
30
Abdurrachman Surjomihardjo, Sejarah Perkembangan Sosial
Kota Yogyakarta 1880-1930 (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia,
29
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tradisional ini telah mendasari pola pemukiman masyarakat
tradisional di wilayah Yogyakarta.
Melihat bentuk stratifikasi sosial yang ada di Yogyakarta
itu, maka pelapisan sosial di Yogyakarta selain didasarkan
kepada tanah atau kekayaan, juga didasarkan pada kedekatan seseorang kepada pusat kekuasaan yang berkuasa.31
Mereka yang bekerja pada kantor pemerintah tanpa memandang kedudukan mereka dipandang sebagai lapisan tinggi.
Mereka itu pada umumnya adalah golongan priyayi.
Golongan priyayi di Yogyakarta selalu berusaha mempertahankan kemurnian darah mereka dengan mengikuti
pembatasan yang kaku dalam identitas sosial mereka, meskipun mulai tahun 1900 pembatasan itu memudar. Golongan
priyayi dibedakan menurut asal keturunan mereka yaitu priyayi luhur dan priyayi kecil. Priyayi luhur merupakan priyayi
yang dilihat dari jabatan ayahnya, asal keturunan ibunya dan
asal keturunan istrinya, sedangkan priyayi kecil adalah priyayi yang dilihat dari jabatan pada administrasi pemerintahan.32
Dengan mengetahui perbedaan priyayi sebagaimana
diuraikan di atas, maka ternyata priyayi memiliki nilai-nilai
kultural yang berbeda dengan rakyat jelata. Akan tetapi, seba2000), hlm. 33. Lihat juga F.A. Sutjipto (ed), Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV(Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 23-25
31
Robert van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia, Terj. Zahara
Deliar Noer (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 39.
32
Sartono Kartodirdjo (eds.) Perkembangan Peradaban Priyayi
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 7. Lihat
pula Leslie H Palmier, Social Status and Power in Java.
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gai kelompok sosial, priyayi kecil merupakan kelompok yang
longgar, yang tidak harus berasal dari keturunan sultan.
Mereka dapat berasal dari rakyat jelata yang dekat dengan
penguasa karena jabatan, kedudukan dan kesetiaannya. Apabila seseorang dapat mencapai kedudukan tinggi dan menyesuaikan gaya hidup serta nilai-nilai yang dimiliki priyayi,
maka ia dan anak-anaknya akan diterima menjadi seorang
priyayi.33 Kaum terpelajar yang telah memperoleh kedudukan
dalam birokrasi, hidup dengan gaya priyayi dan dengan
sendirinya memperoleh status terhormat.34
Golongan priyayi merupakan kelompok sosial yang
menguasai jabatan-jabatan pada administrasi pemerintahan,
sehingga mereka memonopoli jabatan-jabatan itu. mereka
merupakan bagian dari administrasi pemerintahan yang
menjadi pegawai dalam rangka sistem pemerintahan tidak
langsung. Akan tetapi, terhadap rakyat, mereka mempertahankan hubungan yang bersifat patrimonal karena merasa
menjadi pewaris penguasa tradisional yang bersifat feodal.35
Disamping kedudukan, jabatan, dan status keturunan
yang menentukan golongan priyayi sebagai kelompok sosial,
terdapat pula ciri-ciri tertentu untuk membedakan kelompok
priyayi dengan rakyat jelata. Ciri-ciri itu adalah bentuk rumah
Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi, Terj.
Sunarto (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 66
34
Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah
Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Jilid II
(Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 83.
35
D.H Burger, Perubahan-perubahan Struktur Dalam Masyarakat
Jawa (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), hlm. 10.
33
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tempat kediaman, pakaian resmi, gelar, dan gaya hidup seorang priyayi. Dari ciri-ciri itu dapat diketahui tingkat atau
derajat kebangsawanan yang ada pada golongan setiap
priyayi.36
Bentuk rumah sebagai tempat kediaman priyayi menjadi
simbol tingkat kepangkatan dan jabatan seorang priyayi pada
pemerintahan. Tempat tinggal priyayi di Yogyakarta berupa
rumah yang megah, meskipun tidak semegah istana Sultan
Yogyakarta. Berdasarkan adat sopan santun Jawa, rakyat
jelata (wong cilik) tidak akan membangun rumah menyamai
seorang priyayi yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Rumah tempat tinggal priyayi berkaitan dengan kegiatan rutin, peran, kedudukan, dan fungsi-fungsi lainnya dalam
masyarakat.
Rumah-rumah tinggal priyayi pada dasarnya digunakan
untuk menunjukkan perangai baik mereka di satu pihak dan
di pihak lain untuk menunjukkan kewibawaan mereka kepada masyarakat. Dalam rumah priyayi, hal ini terungkap pada
bagian depan rumah induk, yang sering terpisah dengan rumah induk yang disebut dengan pendopo.37
Status kepriyayian orang Yogyakarta juga ditunjukan
dengan gelar yang digunakan di depan nama seseorang.
Gelar kepriyayian ini, selain didasarkan pada asal keturunan,
juga didasarkan pada jabatan seseorang dalam pemerintah,

Sartono Kartodirdjo (eds), op. cit., hlm. 26.
Arya Ronald, Ciri-ciri Karya Budaya di Balik Tabir Keagungan
Rumah Jawa (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya), hlm.
208.
36
37
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sehingga tidak tertutup kemungkinan gelar yang dipakai di
Jawa tahun 1925 mulai mendapat perhatian dalam perhitungan cacah jiwa. Pemerintah Belanda menemukan ada dua
jenis gelar di depan nama seorang priyayi yaitu gelar keturunan dan gelar jabatan. Seorang priyayi yang bernama Raden Tumenggung merupakan gelar jabatan dalam pemerintahan pada umumnya masih keturunan raja. Seorang bangsawan yang memiliki gelar Bandara Raden Mas merupakan
gelar keturunan dari raja. Adapun seorang priyayi yang
hanya memiliki gelar jabatan seperti tumenggung, ngabehi
pada umumnya berasal dari rakyat jelata (wong cilik).38
Berbeda dengan golongan priyayi, golongan rakyat jelata
(wong cilik) memiliki ciri-ciri tersendiru dalam kehidupannya.
Ciri yang menandai pola hidup mereka secara tidak langsung
dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan bagaimana
cara mereka mendapat status sosial dalam masyarakat. Pada
dasarnya mereka memiliki gaya hidup yang sederhana dan
tidak berlebihan sebagaimana yang terjadi pada golongan
atas (wong gedhe). Lingkungan rakyat kebanyakan tampak
polos dan terbuka. Di samping itu, lingkungan ini juga ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan. Pada umumnya golongan ini memiliki profesi sebagai petani, pekerja kerajinan,
buruh, dan budak. Oleh karena itu, mereka mudah berbaur
dengan pendatang.39
Status sosial masyarakat Yogyakarta mengalami perubahan selama adanya penetrasi Pemerintahan Belanda di
38
39
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Yogyakarta. Wertheim mengatakan bahwa pada abad XIX
hingga akhir kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda, penetrasi Pemerintah Belanda semakin menguat disertai dengan
naiknya kedudukan sosial mereka.40 Kondisi ini menyebabkan munculnya perubahan kelas dalam masyarakat Yogyakarta yaitu orang Belanda yang kehadirannya mencolok karena
perbedaan ras, warna kulit, kekayaan materi, dan kebudayaan mereka. Kekuasaan mereka melebihi kekuasaan sultan
dan menduduki status sosial di tingkat paling atas. Mereka
memiliki jabatan tinggi dalam dinas sipil dan militer Belanda.41
Proses interaksi antara penguasa Belanda dengan golongan priyayi telah melahirkan jaringan hubungan baru. Para
priyayi yang semula menjadi alat kekuasaan sultan berubah
menjadi alat perantara sultan dengan penguasa Belanda. Para
priyayi memiliki tugas baru dalam mengadakan aktivitas perdagangan dengan Belanda. Kondisi ini memungkinkan Pemerintah Belanda memonopoli komoditas di wilayah keraton.
Kedudukan orang-orang Belanda untuk memonopoli komoditas itu kuat karena aktivitas perekonomiannya mendapat
bantuan dari pedagang Tionghoa yang pada saat itu keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Belanda untuk menjadi perantara dengan masyarakat pribumi.
Kedudukan dan kekuasaan orang-orang Belanda di Yogyakarta yang semakin kuat, mengakibatkan berkurangnya
kekuasaan sultan, para bangsawan, dan priyayi. Meskipun
W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition: A Study of
Social Change (Bandung: Sumur Bandung, 1956), hlm. 73-75.
41
Selo Soemardjan, Ibid., hlm. 36.
40
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kekuasaan sultan diakui, kekuasaannya berada di bawah
pengaruh nilai-nilai kolonial yang baru. Semakin intensif nilainilai kolonial mempengaruhi bidang sosial, ekonomi, dan
budaya, semakin besar pula perubahan-perubahan yang
terjadi dalam masyarakat Yogyakarta.
Kelompok orang Tionghoa bertempat tinggal di Kampung Pacinan yang memanjang dari alun-alun utara ke utara
sampai ke Tugu, kemudian juga mendiami kampung-kampung di belakangnya yaitu Kampung Pajeksan, Gandekan,
Beskalan, dan bagian timur jalan yaitu Kampung Ketandan.
Sebagai pedagang mereka menyukai tinggal di tepi jalan besar
dan di dekat pasar. Dalam bidang ekonomi, mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk pribumi, sehingga mereka dapat memonopoli sektor
perdagangan. Kondisi ini membuat mereka merasa lebih
unggul daripada penduduk asli.42
Meskipun orang-orang Tionghoa mendapat perlakuan
yang baik dari orang-orang Belanda, dalam melakukan aktivitas perdagangan mereka mengalami kesulitan untuk
berbaur dengan masyarakat pribumi. Hal ini disebabkan oleh
adanya kesenjangan ekonomi antara kedua golongan ini.
Ketidakadilan Belanda memperlakukan pedagang pribumi
dan memberikan peluang kepada masyarakat Tionghoa menumbuhkan kecemburuan sosial pada masyarakat pribumi.
Oleh Pemerintah Kolonial Belanda, orang-orang Tionghoa
diberi kedudukan penting, fasilitas, perlindungan, dan
dukungan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Ini
42

50
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membantu mereka memperoleh kedudukan monopolistis
dalam perdagangan dan distribusi, sedangkan kesadaran
kelompok mereka yang kuat menyebabkan kelompok mereka
tertutup terhadap persaingan dari luar. Oleh karena itu,
kelompok pedagang Tionghoa dapat mendominasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Yogyakarta.43
Berdasarkan uraian di atas, stratifikasi sosial masyarakat
Yogyakarta setelah kedatangan Pemerintah Belanda di
Yogyakarta didasarkan pada jenis pekerjaannya dapat dibagi
dalam kelas yang bertingkat-tingkat. Status sosial yang
bertingkat-tingkat itu selalu dipertahankan oleh masyarakat
Yogyakarta, meskipun sejak kedatangan penguasa kolonial
terjadi kontak peradaban. Hal ini membawa perubahan
sistem pelapisan sosial sesuai dengan struktur yang ada.
Dengan adanya proses perubahan pelapisan sosial itu, maka
yang menduduki strata sosial paling atas adalah golongan
Eropa yang terdiri atas orang-orang Belanda, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Lapisan kedua diduduki oleh raja dan para
bangsawan. Lapisan ketiga diduduki oleh golongan Timur
Asing yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, mandor,
pemungut cukai pasar, rumah candu, dan penghubung
masyarakat pribumi dengan masyarakat Eropa untuk pemenuhan kebutuhan di Kota Yogyakarta. Adapun golongan
keempat adalah golongan pribumi. Golongan pribumi terdiri
atas para kawula raja yang terdiri atas orang Jawa, Madura,
Bugis, Bali, yang merupakan prajurit-prajurit istana dan telah
memiliki hubungan yang cukup lama dengan kasultanan.
43

Ibid.
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D. Kehidupan Sosial Ekonomi
Sebagian dari tanah di Kota Yogyakarta digunakan untuk
industri dan jasa, disamping untuk tempat tinggal. Dalam
kehidupan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta, terdapat
kegiatan ekonomi bukan dasar (non basic activities) yang
memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa untuk
keperluan sultan, para priyayi, serta abdi dalem.
Kehidupan perekonomian masyarakat kota dilihat dari
jenis-jenis mata pencaharian penduduk yang dipengaruhi oleh
lingkungan tempat tinggal mereka. Pada umumnya jenis mata
pencaharian penduduk kota meliputi pekerjaan-pekerjaan di
bidang perdagangan, kepegawaian, pengangkutan, dan di
bidang jasa lainnya. Pada awal abad XX, Yogyakarta sebagai
kota pemerintahan sebagian besar masyarakatnya bekerja
sebagai pemerintahan dan pegawai perusahaan swasta.
Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar keraton bekeja
sebagai abdi dalem yang merupakan pekerjaan turun temurun
keluarganya.
Penghidupan masyarakat Yogyakarta selain sebagai abdi
dalem keraton, juga sebagai pekerja di bidang pemerintahan,
militer, pertukangan, pertanian, perdagangan, dan pengrajin.
Mereka bertempat tinggal di luar benteng seperti di kampung
Pajeksan, merupakan tempat tinggal para jaksa. Kampung
Gowongan merupakan tempat tinggal para tukang kayu ahli
bangunan.
Para sentana dan abdi dalem itu pada mulanya mendapat
gaji dari sultan berupa tanah dan sawah. Akan tetapi dengan
adanya perjanjian antara sultan dengan Pemerintah Belnada
yang ditandatangani pada tahun 1831 mengakibatkan hilang-
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nya seluruh daerah mancanegara milik Kasultanan Yogyakarta.
Oleh karena itu, daerah-daerah ini menjadi hak penguasaan
Pemerintah Hindia Belanda, konsekuensinya, para abdi
dalem tidak lagi digaji dengan tanah dan sawah. Gaji per
satu bulan yang diterima oleh sentana dan abdi dalem pada
tahun 1920, pertama, sentana dan abdi dalem Siti Sewu
adalah: Boepati Anom: f.221.70 (221.70 gulden), Panewu
Sepuh: f.84.89, Mantri: f.20, Bekel Gebayan: f.10, Carik: 6.19,
Djajar Gebayan: f.3.5. Kedua, sentana dan abdi dalem
kadipaten yang terdiri atas: Lurah: f.30, Noembakanjar
(Bupati Najoko): f.871.22, Panewu Muda: f.30, Bupati Anom:
f. 218.29, Jaksa: f.244.06, Gladag dan Krijo: f.50, Maosan:
f.85.70, Penghulu: f.150, Pangeran: f.960.08, Kori: f.150.44
Adanya inflasi pada tahun 1930 menyebabkan masyarakat Yogyakarta merasakan kehidupan perekonomian yang
mengalami kemandegan (stagnasi). Inflasi terjadi bersamaan
dengan menurunya produksi komoditas dan kebutuhan
pokok. Kondisi seperti ini menyebabkan harga-harga kebutuhan membubung tinggi. Para importir, pedagang telah menjadi kaya, sedangkan buruh upahan, pegawai keraton (abdi
dalem), dan pegawai negeri terpukul karena tidak adanya
keseimbangan antara kenaikan harga dengan kenaikan upah
dan gaji.45 Gaji seluruh pegawai keraton dalam masing-masing
lembaga yang mengalami penurunan dapat dilihat pada tabel
4 di bawah ini:
Uitgewerkte staat ter toelichting der begrooting van uitgaven en
ontvangsten van het Sultanaat Djogjakarta voor het dienstijaar, 1928, hlm.
20-32.
45
Selo Soemardjan, op. cit, hlm. 203-204.
44
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Tabel 4
Gaji Seluruh Pegawai Keraton dalam Masing-masing
Lembaga antara Tahun 1928-1930
No NAMA LEMBAGA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kadipaten
Sitisewu
Numbakanyar
Panumping
Bumijo
Keparak Kiwo
Keparak Tengen
Gedong Tengen
Gedong Kiwo
Kepatihan46
Jakso
Gladag dan Krijo
Mahosan
Pangulon
Pengabean
Kori
Pangeranan
Taman
Kasentanan
Sumotali, Kenek,
Kusir

GAJI
1928
f (gulden)
5.977
691, 85
1.567,75
1.384,94
1.600,22
1.997,36
762,27
2.565,39
1.812,92
10.439,59
501,06
3.500,91
394,80
2.339,38
9.985,67
4.341,49
-

SATU BULAN
1929
f (gulden)
5.819,79
671,85
676,53
1.384,94
1.531,15
1.973,86
696,27
2.468,59
1.792,92
2.762.10
479,43
3.434,50
298,03
2.206,89
9.087,25
4.149,45
-

1930
f (gulden)
5.762,70
671,56
467,56
774,94
1.493,65
1.830,97
788,68
2.415,10
1.690,86
2.693,91
437,44
3.568,81
270,95
2.106,01
2.089,52
7.964,33
239,09
66,39
1.076.58

Sumber: Uitgewerkte staat tertoelichting ter toelichting der begrooting
van uitgaven en Ontvangen van Sultanaat Djokgjakarta voor het
dienstijaar, hlm.12.

Tidak ada keterangan lebih lanjut dengan adanya penurunan
gaji secara drastis seluruh pegawai di lembaga kepatihan.
46
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Perubahan ekonomi yang drastis itu juga dirasakan oleh
masyarakat Yogyakarta. Demikian pula, halnya dengan
golongan bangsawan mereka sangat merasakan merosotnya
kehidupan ekonomi mereka terutama ketika pemberian
subsidi jauh lebih sedikit dibandingkan subsidi yang
diberikan Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Kesulitan-kesulitan keuangan ini memaksa kaum bangsawan
menyewakan tempat kediaman mereka kepada sejumlah
sekolah atau kantor untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di samping itu, mereka menjual rumah-rumah mereka
yang besar dan pindah ke rumah-rumah sederhana sambil
menanamkan sebagian uangnya pada berbagai perusahaan
dagang yang dikelola orang-orang Indonesia.
Sejak awal abad XX, semakin banyak kaum bangsawan
istana menyewakan tanah jabatan mereka kepada orang-orang Eropa, Tionghoa, dan orang-orang Arab. Orang-orang
Eropa pada umumnya yang bertempat tinggal di Yogyakarta
bergerak dalam bidang usaha perkebunan. Di samping itu,
orang Eropa dan Tionghoa, orang-orang Arab juga memegang posisi penting di bidang ekonomi khususnya di bidang
cukai. Mereka bertempat tinggal di Kampung Sayidan.47
Dari sisi ekonomi, perkembangan Yogyakarta mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah munculnya
pabrik-pabrik gula di sebelah selatan dan barat kota yang
dimiliki oleh orang-orang asing. Di Yogyakarta terdapat 17
pabrik gula yang berkembang dan dapat menyerap tenaga
kerja masyarakat Yogyakarta.48
47
48

Ibid., hlm. 24.
Ibid., hlm. 218.
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Dengan melihat ekologi wilayah Kota Yogyakarta yang
subur, kehidupan ekonomi masyarakat Yogyakarta tidak
dapat lepas dari aktivis di bidang pertanian. Oleh karena
itu, tanah merupakan sumber pendapatan yang utama. Tanahtanah kasultanan di daerah perkotaan yang masih dimanfaatkan untuk daerah pertanian terletak di tepian Kota Yogyakarta khususnya di kemantren-kemantren Kotagede,
Tegalrejo, Umbulharjo, Mergangsan, Mantrijeron, dan
Wirobrajan. Masyarakat di sekitar itu masih memiliki cara
hidup yang sama dengan penduduk desa. Petani yang
mengerjakan tanah kasultanan baik milik sultan maupun
priyayi adalah golongan wong cilik sebagai kawula mereka.49
Petani diberi tanah sanggan agar dikelolanya. Mereka
mempunyai kewajiban memberikan hasil dalam bentuk
barang atau pajak kepada penguasa dan wajib mengerjakan
tanah sanggan itu. Sebagai imbalannya, petani (kawula dalem)
diperkenankan menempati sebidang tanah milik priyayi.
Apabila mereka dapat menggarap tanah itu, mereka diwajibkan menyerahkan 1/5 hasil panen dari tanah keseluruhan
untuk lungguh Lurah dan Pamong, untuk pengarem-arem
Bekel yang diberhentikan akibat reorganisasi tidak dapat
ditempatkan kembali serta untuk mencukupi kebutuhan
kalurahan.50
Melihat pola perkampungan di Kota Yogyakarta yang
tempat tinggalnya mengelompok dan memiliki hubungan
erat dengan tempat kerjanya, dapat diketahui bahwa di Yog49
50
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yakarta terdapat pula kelompok pedagang yang terdiri atas
pengusaha batik, perak, aluminium, dan tenun. Kelompok
pedagang itu bertempat tinggal di kampung-kampung
Karangkajen, Prawirataman, Purbayan, Prenggan, Kauman,
Suronatan, dan perkampungan di dalam benteng.
E. Struktur Organisasi, Birokrasi, dan Sistem
Pemerintahan Kasultanan
Birokrasi dalam suatu pemerintahan sangat diperlukan
guna mengatur mekanisme dan hierarki prosedur pemerintahan. Di samping itu, birokrasi dapat digunakan sebagai
mekanisme kontrol yangs angat efisien. Apabila pemegang
kekuasaan pada puncak birokrasi dipegang oleh raja, maka
yang menjadi obyek kekuasaan di tingkat bawah adalah
rakyat.51
Birokrasi dapat diartikan sebagai: “Keseluruhan aparat
pemerintah, sipil maupun militer yang melakukan tugas
membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah
karena statusnya”.52

Konsep birokrasi Kasultanan Yogyakarta tidak dapat
dipisahkan dari teori dasar birokrasi yang dikembangkan
Max Weber yaitu model “domination” (penguasaan). Dominasi
merupakan suatu bentuk hubungan kekuasaan antara
penguasa yang memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk

Peter Blau, The Dynamic of Bureucracy (Chicago: Chicago University Press, 1963), hlm. 15.
52
Yahya Muhaimin, “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”,
dalam Prisma, No. 10 Oktober 1980, hlm. 21.
51
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taat kepada penguasa. Ia juga mengaitkan model itu dengan
tata hubungan organisasi yang rasional. Birokrasi modern
seperti yang dikonsepsikan oleh Max Weber memiliki ciriciri sebagai berikut:
1. Memiliki aturan-aturan hukum dan konstitusi di dalam
menjalankan pemerintahan.
2. Ada hierarki jabatan yang jelas.
3. Menganut menejemen modern yang legal didasarkan
pada dokumen-dokumen tertulis.
4. Ada menejemen yang legal yang mengatur tentang
spesialisasi jabatan para anggota staf.
5. Para anggota staf harus memiliki kapasitas kerja yang
tinggi dan ditentukan secara tegas.
6. Menejemen lembaga mengikuti perintah-perintah
umum.
Ciri-ciri birokrasi modern yang dikonsepsikan oleh Max
Weber tersebut tercermin pada birokrasi kasultanan, meskipun sifat patrimonial masih terus berjalan dengan birokrasi
pemerintahannya.53
Menurut model patrimonial, pemerintah memiliki suatu
pola hubungan yang berorientasi vertikal sebagai hubungan
yang umum antara patron dan klien, sedangkan hubunganhubungan yang horisontal tidak berfungsi.54 Dalam kondisi
demikian akan tumbuh sikap ketergantungan klien kepada

Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretative
Sociology, (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 956.
54
G. Moejanto, Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapan oleh Raja-raja
Mataram, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 103.
53
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patron yang mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dan
pengawasan dalam satu tangan. Ketergantungan klien pada
patron, akan menumbuhkan sikap rendahnya aspirasi dari
klien dalam bidang tugas yang diemban. Artinya bahwa
apapun keinginan patron akan selalu dipatuhi meskipun hal
itu tidak sesuai dengan aspirasi klien.
Struktur birokrasi Kasultanan Yogyakarta yang memiliki
ciri patrimonial itu sejak kedatangan Pemerintah Hindia
Belanda, tidak dapat terlepas dari campur tangan Pemerintah
Hindia Belanda. Pada awal abad XX campur tangan itu semakin intensif. Sesuai dengan gerakan politik etis Pemerintah
Hindia Belanda memasukan birokrasi modern ke kasultanan
dengan alasan untuk mengejar ketinggalan dari daerah luar
vorstendlanden. Di Yogyakarta ditempatkan 3 asisten residen
untuk mengawasi wilayah Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman,
Kulonprogo, dan Gunungkidul.55
Sebagai vasal (negara bagian) pemerintah kolonial, hubungan politiknya diatur dalam kontrak politik56 yang harus
diperbaharui setiap pengangkatan sultan yang baru. Sultan
yang baru itu pada saat pengangkatannya menandatangani
sebuah kontrak lagi yang disebut dengan “acte van verband”.
Maksud diadakannya perjanjian itu adalah untuk menguatkan
P.J Suwarno, Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi
Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974; Sebuah Tinjauan Historis
(Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 67.
56
Kontrak politik merupakan suatu janji tertulis Sultan yang
baru diangkat yang membicarakan tentang bagaimana Sultan memerintah daerahnya, tetapi didalamnya tidak diperinci mengenai
susunan pemerintahan, perundang-undangan dan peradilan.
55
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bahwa sultan yang diangkat akan tunduk pada Pemerintah
Hindia Belanda dengan segala ketentuannya. Kontrak politik
mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur kasultanan,
sultan, pangeran, adipati anom, (putera mahkota), patih,
perundang-undangan, polisi, dan sebagainya.57 Dengan
demikian, kontrak politik itu menunjukkan sejauh mana
negara vasal masih mempunyai hak-hak kedaulatannya dan
kapan pihak yang berkuasa dapat campur tangan dalam
urusan intern negara.
Dalam struktur pemerintah di Kasultanan Yogyakarta,
sultan merupakan pimpinan tertinggi yang memiliki kedudukan sentral, khususnya berkaitan dengan kehidupan di
kerajaan seperti bidang sosial dan budaya. Adapun di bidang
politik, sebagaimana yang diuraikan di atas, kekuasaan sultan dibatasi oleh berbagai kontrak politik dengan Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda. Dalam kontrak politik yang umumnya disebut sebagai kontrak panjang (lange contract) disebutkan bahwa sultan diberi kedudukan lebih tinggi daripada
swapraja yang disebut dengan pernyataan pendek (korte
verklaring).58 Sebagai pucuk pimpinan sultan memiliki tanggungjawab yang diserahkan kepada pepatih dalem.
Struktur pemerintahan Kasultanan Yogyakarta dibagi
menjadi dua yaitu pemerintahan luar istana (paprentahan
njawi) dan pemerintahan dalam istana (paprentahan lebet).
Pemerintahan luar istana dijalankan oleh patih luar (patih
Staatsblad van Nederlandsch Indie, No. 47, Tahun 1941, hlm. 10.
Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah istimewa
Yogyakarta (Yogyakarta: Propinsi DIY, 1990), hlm. 73.
57
58
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njawi) yang berkuasa di bidang pemerintahan, sehingga kadang-kadang kekuasaannya melebihi kekuasaan raja. Dalam
menjalankan tugasnya patih njawi dibantu oleh empat bupati
yaitu Bupati Numbakanyar dan Bupati Panumping yang
mengurusi masalah pertanahan serta Bupati Bumijo dan
Bupati Siti Sewu yang mengurusi masalah tanah. Jabatan patih
njawi ditiadakan ketika putera mahkota GRM Dorodjatun
akan naik tahta menggantikan kedudukan Sri Sultan
Hamengku Buwono VIII.59
Pemerintahan di dalam istana dikuasakan pada patih
dalem yang dibantu oleh empat bupati lebet (nayoko lebet)
yang bertempat tinggal di ibukota kerajaan dan merupakan
pejabat istana. Mereka mendiami tanah-tanah yang luas di
Kota Yogyakarta. Keempat bupati itu adalah Bupati Keparak
Kiwa dan Keparak Tengen yang bertugas dalam bidang
keprajuritan dan pradatan atau peradilan, Bupati Gedong
Kiwa dan Gedong Tengen yang mengurusi masalah administrasi keuangan dan perbendaharaan istana.60
Pegawai rendah yang berada di bawah kekuasaan bupati
adalah kliwon (bupati anom) yang secara struktural merupakan pembantu bupati terutama Bupati Lebet. Kliwon yang
bergelar ngabehi sering pula disebut sebagai lurah carik yang
menjadi penghubung antara pegawai tinggi dengan pegawai
yang lebih rendah yang disebut priyayi atau abdi dalem.

KPH. MR. Soedarisman Poerwokoesoemo, Kasultanan
Yogyakarta: Suatu Tinjauan tentang Kontrak Politik 1877-1940,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 19850), hlm. 4.
60
Rouffaer, op. cit, hlm. 55.
59
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Golongan abdi dalem terdiri atas panewu, mantri, lurah,
bekel, dan jajar. Di sampaing itu, masih terdapat pegawai
rendah lainnya seperti kori yaitu pegawai yang menerima
surat-surat untuk sultan dan meneruskan perintah-perintahnya, Bupati Landheer yaitu pejabat yang bertugas pada
bidang persewaan tanah oleh orang-orang Barat, Bupati
Polisi yang dibentuk tahun 1908. Bupati Polisi adalah pejabat
yang diserahi urusan kepolisian dan berkedudukan di tanahtanah datar di Negara-gung dengan pejabat-pejabat di
bawahnya yaitu kepala-kepala distrik (ngabehi, demang, bekel).
Selain itu, terdapat pengulu yang memiliki jabatan penting
yaitu mengurusi bidang keagamaan seperti memimpin upacara-upacara keagamaan dan berdoa untuk keselamatan raja
dan kerajaan.61 Demikian, struktur dan birokrasi pemerintahan di Kota Yogyakarta yang berjalan sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan yang ada.
Pada awal abad XX, sistem pemerintahan di Kota Yogyakarta mengalami perubahan karena adanya reorganisasi
pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Hindia
Belanda pada waktu itu menerapkan kebijakan tentang pembentukan daerah otonom. Pembentukan daerah otonom
dilakukan pada saat Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatie Wet)
pada 1903. Dengan adanya undang-undang itu Pemerintah
Hindia Belanda membentuk daerah-daerah otonom yang
meliputi wilayah karesidenan dan kota. Oleh karena otonomi
yang diberikan kepada pemerintah daerah sangat terbatas,
61
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maka pada 1922 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan
undang-undang perubahan susunan pemerintahan (Bestuurshervorming Wet) yang memungkinkan pembentukan daerahdaerah otonom yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.
Untuk pembentukan kota otonom disusun Staadsgeemente
ordonnantie Jawa en Madura 1926. Berdasarkan Stadsgemeente
ordonnatie ini, wilayah Kota Yogyakarta yang terdiri atas
wilayah Kasultanan dan Pakualaman diubah menjadi kota
otonom. Wilayah Pakualaman di Kota Yogyakarta menempati sebagian kecil wilayah di sebelah timur Sungai Code.
Wilayah itu hanya terdiri atas satu onderdistrik yang juga
menjadi kediaman Paku Alam.
Sebelum reorganisasi agraria pada 1926 diadakan di Kota
Yogyakarta, pemerintahan Kota Yogyakarta berupa kabupaten kota dan setelah reorganisasi agraria pada 1926, kabupaten Kota Yogyakarta berubah menjadi kawedanan Kota
Yogyakarta. Kabupaten Yogyakarta dibagi dalam tiga kawedanan yaitu Kawedanan Sleman, Kawedanan Kalasan, dan
Kawedanan Kota Yogyakarta. Dengan demikian, Kawedanan
Kota Yogyakarta yang beribu-kota di Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari tiga kawedanan dalam wilayah Kabupaten Yogyakarta. Kawedanan kota ini dibagi dalam beberapa daerah asisten wedana, yang masing-masing dipimpin
seorang asisten wedana. Daerah asisten wedana dibagi lagi
dalam beberapa daerah kemantren yang masing-masing
dipimpin oleh seorang mantri kepala kampung.62
Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 138.
62
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BAB III
TANAH KASULTANAN
DI KOTA YOGYAKARTA AWAL ABAD XX

A. Pola Penguasaan Tanah Kasultanan
Secara tradisional tanah-tanah di Yogyakarta adalah hak
sultan, sedangkan rakyat hanya mempunyai hak pakai terus
menerus. Rakyat tidak dapat menjual tanahnya kepada pihak
lain. Jika akan dilakukan pengalihan hak atas tanah kepada
pihak lain, tanah yang dimiliki dengan hak pakai terlebih
dahulu harus dikembalikan (dikundurake) kepada sultan.1
Teori milik raja (vorstendomein) dan hak milik raja
(vorsteneigendoormsrecht) mengakar dengan kuatnya di
masyarakat. Keadaan ini mengakibatkan munculnya paham
bahwa raja adalah segala-galanya. Semua tanah kerajaan adalah untuk raja dan milik raja.2 Kekuasaan sultan yang begitu
Kalawarti :Ekp.
Kalawarti. “Ekonomi”, no. 8 Tahun V (Yogyakarta: Kepatihan,
1952), hlm. 22.
1
2

64

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

besar atas hak milik tanahnya dapat mempengaruhi rakyat
untuk mengikuti keinginannya. Untuk menunjukkan kebaktiannya kepada raja, rakyat menyerahkan sebagian dari hasil
bumi sebagai pajak. Rakyat menganggap bahwa yang memiliki tanah adalah sultan dan dirinya hanya memakainya.
Sistem masyarakat Yogyakarta yang feodal menyebabkan kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan sosial terpusat
pada raja. Tanah dimiliki dan dikuasai oleh raja, sedangkan
rakyat yang mengerjakan diwajibkan menyerahkan sebagian
hasilnya. Terpusatnya kekuasaan raja diwarnai dengan konsep “manunggaling kawula gusti” (persatuan antara raja dan
rakyat/hamba dan tuan) yang menggambarkan raja sebagai
wakil Tuhan di dunia, sehingga raja melindungi rakyat dan
sebaliknya rakyat diwajibkan untuk mengabdi kepada raja.
Hal ini dianggap sebagai kepercayaan yang sudah ditakdirkan (titinah). Konsep “kawula gusti” tidak hanya menunjukkan
hubungan antara yang tinggi dengan yang rendah, tetapi
lebih menunjukkan hubungan kesalingbergantungan yang
erat antara dua unsur yang berbeda dan tidak terpisahkan.3
Adanya kekuasaan sultan yang absolut menyebabkan
sultan menjadi penguasa atas tanah yang ada di dalam
wilayah kerajaannya, sedangkan rakyat (kawula dalem) hanya
sekedar diperkenankan menempati sebagian tanah. Dengan
demikian, rakyat hanya memiliki hak anggadhuh,4 meskipun
Soemarsaid Moertono, Negara Dan Usaha Bina-Negara Di Jawa
Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataran II, Abad XVI sampai XIX,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 17-32.
4
Anggaduh: tanah yang diberikan kepada rakyat sebagai hak
pakai untuk dikerjakan (digarap).
3
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memiliki status hak anggadhuh itu turun-temurun. Status sultan sebagai penguasa atas tanah yang ada di dalam wilayah
kerajaannya dinyatakan dalam rijksblad kasultanan sebagai
berikut:
“Sakabehing bumi kang ora ana yektine kadarbe ingliyan
mawa wewenang egendom dadi bumi kangungane keraton
ingsun Ngajogjakarta”5.

Artinya:
“Segala tanah yang tidak ada bukti kepunyaan orang lain
dengan kekuasaan egindom menjadi tanah milik Keraton
Yogyakarta”

Untuk pengawasan terhadap tanah yang sangat luas,
sultan menyerahkannya kepada kerabat sultan (sentana dalem)
dan para pegawai (priyayi) yang ditunjuk oleh sultan. Dengan
demikian, di Kota Yogyakarta tanah yang luas itu sebagian
dikuasakan kepada keluarga sultan dan para pegawai (abdi
dalem)-nya. Mereka itu disebut “patuh”, sedangkan tanah
yang dikuasakan kepada mereka disebut “tanah kepatuhan”
atau tanah lungguh.6 Atas tanah lungguh (apanage ) itu para
patuh dapat memungut pajak sebagai penghasilan mereka.
Dalam menjalankan pengawasan terhadap tanah-tanah
kasultanan, patuh menyerahkan hak-hak kekuasaan mereka
kepada pembantu mereka di perkotaan. Para pembantu pa-

Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta, No. 16, pasal 1, tahun 1918.
Tanah lungguh (apanage) adalah tanah jabatan sementara yang
diberikan sebagai gaji seorang priyayi atau bangsawan karena mereka memiliki abatan dalam pemerintahan kerajaan pada waktu tertentu. Lihat Soemarsaid Moertono, op. cit., hlm. 1.
5
6
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tuh itu yaitu aparat pemerintah (lurah) memiliki kedudukan
sosial di bawah patuh. Pemakainya adalah kawula dalem.
Terhadap tanah yang dipakainya itu, rakyat (kawula dalem)
memiliki kewajiban menyerahkan sebagian dari hasil
tanahnya pada patuh, tetapi mereka tidak mempunyai hak
sama sekali atas tanah. Hak mereka hanya mengambil hasilnya dan memakai untuk tempat tinggal. Hak patuh adalah
mendapat bagian dari hasil tanahnya, tetapi dalam praktik
kekuasaannya begitu besar terhadap tanah rakyatnya, sehingga para patuh merupakan tuan tanah besar dari rakyatnya.
Para patih (sentana dalem, priyayi) dan pembantunya
memiliki kekuasaan yang besar atas tanah yang dikuasakan
kepada mereka, sedangkan rakyat tidak memiliki hak atas
tanah itu. Mereka hanya diizinkan untuk menggunakan dan
menempatinya, dengan ketentuan yang diberikan oleh mereka sebagai penguasa tanah. Status tanah yang dipakai rakyat
merupakan tanah apanage bagi para birokrat kerajaan. Ketentuan jangka waktu pemakaian tidak ada, sehingga selama
rakyat yang memakai tanah tersebut dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka mereka dibiarkan
memakai tanah yang telah ditentukan. Akan tetapi, apabila
rakyat tidak dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan,
maka hak pakai atas tanah dicabut untuk diberikan kepada
yang menginginkan memakai tanah tersebut dengan syarat
bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh patuh.
Pada umumnya, tanah-tanah apanage para bangsawan
keraton terdapat di daerah Kutanegara dan Negara Agung.
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Di daerah-daerah tanah apanage itu, bangsawan membawahi
seorang kepala distrik/lurah untuk mengurusi atau menarik
pajak. Adapun luas tanah-tanah apanage para pejabat tinggi
pemerintahan adalah sebagai berikut: Ratu Eyang, Ratu Ibu,
dan Ratu Kencana masing-masing memiliki tanah apanage 1000
karya. Adipati Anom 8000 karya, Patih Lebet 20.000 cacah.
Wedana Lebet yang terdiri dari Wedana Keparak Kiwa,
Keparak Tengen, Gedong Kiwa, Gedong Tengen masingmasing mendapat 5000 karya. Wedana Bumi 7500 karya,
Wedana Bumija 6000 karya, Wedana Siti Ageng Kiwa dan
Wedana Siti Ageng Tengen masing-masing mendapat 10.000
karya, Wedana Sewu 6000 karya, Wedana Numbak Anyar
10.000 karya, Wedana Penumping 10.000 karya.7
Akibat kekuasaan sultan yang besar atas tanah, di Yogyakarta penduduk hanya memiliki hak pakai atas tanah-tanah
yang mereka kelola. Hak-hak pakai itu tetap dimiliki oleh
penduduk selama tidak menimbulkan ketidaksenangan bagi
sultan dan pemegang apanage. Penduduk dibebani pajak yang
tinggi, yaitu sebesar 1/3 dari hasil tanah yang digarap. Hal
ini mengakibatkan hutang penduduk bertambah kepada sultan. Di pihak lain tekanan dari pemegang apanage menyebabkan munculnya perpindahan hak-hak milik atas tanah
yang digunakan kepada pemilik baru.
Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, hubungan
antara kasultanan dengan Pemerintahan Hindia Belanda
diatur dalam suatu kontrak politik. Akibat dari perkemF.A. Sutjipto (ed.) Sejarah Nasional Indonesia: Indonesia Dalam
Abad 18 Dan 19. Jilid IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 13.
7
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bangan politik itu, pemerintah kolonial mengubah sistem
penguasaan dan pemilikan tanah di Yogyakarta. Kepemilikan
tanah yang pada mulanya berada di tangan sultan, para sentana
dalem, dan abdi dalem dialihkan sedikit demi sedikit kepada
Pemerintah Hindia Belanda, meskipun kedudukan sosial
dalam masyarakat feodal tetap berada di tangan sultan.8
Tanah di Yogyakarta yang langsung dikuasai oleh sultan disebut tanah “Maosan Dalem”, sedangkan tanah lainnya
disebut “tanah kejawen/apanage” yaitu tanah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sultan. Tanah
itu oleh sultan diberikan kepada sentana dalem dan abdi
dalem agar mereka mengurus dan memungut pajak. Para
pemungut pajak (patuh) sebagian besar bertempat tinggal di
keraton atau di kota.9 Tanah apanage digunakan untuk mendirikan rumah-rumah bagi putra sentana dalem dan bagi abdi
dalem, untuk kalurahan, dan digunakan penduduk sebagai
hak pakai turun temurun.
Sultan memiliki kewenangan untuk mempergunakannya
bagi kepentingan kasultanan atau untuk kepentingan pribadi.
Sultan memiliki hak memakai dan hak mencabut hak-hak
dari pemegangnya atau memberikan kepada pihak lain. Pola
penguasaan tanah feodal semacam itu memberikan kesempatan kepada modal asing untuk berkembang. Persil-persil
tanah yang menjadi kuasa sultan disewakan kepada pihak
pemerintah Gubernur Hindia Belanda, NISM, SS, dan diseWerner Rool, Struktur Pemilikan Tanah Di Indonesia (Jakarta:
C.V Rajawali, 1983), hlm. 51.
9
Ibid.
8
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wakan kepada perorangan bangsa Belanda serta Tionghoa
seperti dokter keraton dengan hak eigendom atau hak opstal.
Sultan tetap memegang hak eigendom apabila hak osptal diberikan kepada mereka.10
Penguasaan tanah yang telah diuraikan merupakan ciri
pola penguasaan tanah sampai awal abad XX yang memandang sultan sebagai penguasa tunggal dan pemilik tunggal
tanah di Kota Yogyakarta. Pandangan itu berangkat dari
pengertian bahwa sultan merupakan wakil Tuhan yang berkuasa di dunia. Pada waktu itu tanah dikuasai oleh para
birokrat keraton yang diberi kuasa sultan untuk mengawasi
dan mengurus tanah-tanah sultan. Penguasaan tanah seperti
itu menyebabkan rakyat tidak memiliki hak atas tanah.
Kondisi itu menyebabkan sultan sebagai penguasa tanah
mengubah nasib rakyat dengan menata kembali aturan-aturan
tentang tanah di wilayah Kasultanan Ngajogjakarta Hadiningrat. Untuk mewujudkan kehendaknya, pada 1925 ditata
kembali aturan-aturan mengenai tanah di wilayah kasultanan. Atas kehendak para penguasa kerajaan, aturan-aturan
tanah yang rumit diubah dengan memberi hak atas tanah
kepada rakyat dengan hak pakai secara turun temurun (erfelijk
individueel gebruikrecht). Hak atas tanah itu dapat diwariskan
kepada keturunannya dan menyerahkan tanah dengan status hak memiliki (andarbe) kepada kalurahan yang ada di wilayah Kasultanan Ngajogjakarta. Tanah-tanah sultan yang diberikan kepada kalurahan dengan hak memiliki (andarbe) itu
K.P.H. Notoyuda, “Hak sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta” (Yogyakarta: tp, 1975), hlm. 4.
10
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hanya meliputi tanah-tanah yang sudah jelas digunakan rakyat sebagai tempat tinggal atau diolah (ditanami tanaman).
Dengan demikian, kalurahan memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur penggunaan tanah yang menjadi
wewenang dan kekuasaannya seperti menyewakan (adol
sewa), memindahkan untuk digunakan turun-temurun (erfelijk
gebruiksrecht), memindahkan sementara hak atas tanah
(tijdelijke vervreemding).11
Dengan diberlakukannya Rijksblad no. 16 tahun 1918,
maka kalurahan memiliki kekuasaan atas tanah di wilayahnya,
meskipun hanya sebatas pada tanah yang digunakan. Akan
tetapi, sultan dapat mencabut hak tanah kalurahan itu, apabila
diperlukan.
B. Pola Pemilikan Tanah Kasultanan
Berbeda dengan penguasaan tanah sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam hal ini pemilikan tanah
mengandung pengertian memiliki tanah secara formal, yakni
tanah yang dimiliki seseorang memiliki nilai ekonomi yang
dapat dipindahkan oleh pemilik dengan diwariskan, dijual,
disewakan, dan sebagainya.12 Konsep “pemilikan” itu dengan
jelas menunjukkan bahwa kedudukan seseorang yang memiliki tanah adalah menjadi penguasa atas tanah itu dan sebaliknya orang yang menguasai tanah belum tentu menjadi
pemilik tanah itu. Dengan demikian, konsep pemilikan di
Rijksblad van Sultanaat, no. 16, tahun 1918.
Ensiklopedi Umum (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius,
1977), hlm. 698.
11
12
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sini berbeda dengan konsep tradisional yang menunjukkan
bahwa “pemilikan” mempunyai pengertian “penguasaan”
dan sebaliknya “penguasaan” di dalamnya mengandung
pengertian “pemilikan”.
Pada awal abad XX, sultan memiliki tanah yang sangat
luas dan sekaligus memiliki kekuasaan yang besar atas tanahtanah di Kota Yogyakarta. Pada waktu itu, sultan dianggap
sebagai penguasa dan pemilik atas tanah yang dapat mengatur sistem penggunaan tanah kekuasaannya. Oleh karena itu,
sultan telah mengatur sistem penggunaan tanah di wilayah
Ibukota Yogyakarta sesuai dengan kedudukan dan fungsinya
sebagai berikut:13
a. Tanah yang dipakai sendiri oleh sultan yaitu keraton.
b. Tanah-tanah yang oleh sultan diserahkan dengan cumacuma untuk dipakai Nederlandsch Indische Spoorweg
Maatschappij (NISM), Benteng Vredeburg, kantor karesidenan, stasiun, dan lain-lain.
c. Tanah-tanah dengan eigendom atau opstal yang diberikan
kepada orang-orang Tionghoa dan Belanda.
d. Tanah yang diserahkan untuk dipakai pegawai-pegawai sultan yang dikelola secara berkelompok (krajan/
tempat tinggal pejabat) yang disebut tanah golongan.
e. Tanah yang diserahkan kepada kerabat/sentana sultan
dengan status hak pakai yang disebut tanah kesentanaan.
Notoyudo, “Hak Sri Sultan Atas Tanah di Yogyakarta” (tp,
1975), hlm. 9-10. Lihat juga Ter Haar, Adatrecht Bundel XXII, hlm.
198.
13
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f. Tanah-tanah pekarangan bupati yang semula termasuk
tanah golongan, tetapi lambat laun dilepaskan dari
ikatan golongan dan menjadi tanah pekarangan dari
pegawai-pegawai tinggi lainnya.
g. Tanah-tanah pekarangan dan perkebunan terletak di
luar pusat ibukota yang diberikan dengan hak pakai
kepada pepatih dalem yang disebut kebonan dan tanah
untuk kepentingan umum.
h. Tanah-tanah pekarangan rakyat jelata, termasuk tanah
yang ada di bawah kekuasaan sultan.
i. Sawah-sawah yang diurus oleh bekel yang disebut
dengan tanah maosan.14
Tanah-tanah kasultanan tersebut di atas yang berkaitan
dengan tanah di daerah perkotaan akan dijelaskan dibawah
ini.
a. Tanah Keraton
Tanah keraton adalah tanah kepunyaan sultan yang
dipakai dan didiami sendiri oleh sultan dan keluarganya.
Istilah keraton menunjuk pada tempat bersemayamnya ratu.
Kata keraton berasal dari kata-kata ka-ratu-an yang sering
disingkat menjadi keraton. Kata itu dalam bahasa Indonesia
disebut istana, meskipun istana tidak sama dengan keraton.
Keraton merupakan istana yang memiliki makna keagamaan,
filsafat, dan kultural. Melihat arti keraton sebagaimana disebutkan di atas, sudah sewajarnya apabila seluruh arsitek
Sawah/tanah maosan tidak ada penjelasan lebih lanjut dan
data-data yang akurat belum ditemukan.
14
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bangunannya memerlukan tanah luas meliputi letak bangsalbangsalnya, ukirannya, hiasannya, dan warna-warna gedung-gedungnya memiliki arti tertentu.15
Kompleks keraton terletak di antara Sungai Code dengan
Sungai Winanga yang luas tanahnya 14.000 m2, sedangkan
tanah keraton sendiri luasnya 4.000 m2 yang dikelilingi
beberapa gedung yang mempunyai nama berbeda-beda.
Keraton diapit oleh dua alun-alun di sebelah utara disebut
“Alun-alun Lor” dan sebelah selatan disebut “Alun-alun
Kidul” atau “Alun-Alun Pengkeran”. Di sebelah barat alunalun utara berdiri masjib besar yang didirikan atas perintah
Sri Sultan Hamengku Buwono bersamaan dengan dibangunnya Ibukota Ngajogjakarta-Hadiningrat.16
Di keraton terdapat beberapa bangunan, halaman, dan
lapangan yang meliputi kedaton, bangsal kencana, regol, dan
danapratapa, sri manganti, regol srimanganti, bangsal ponconiti,
regol branjanala, siti inggil, tarub agung, pagelaran, alun-alun
utara, Pasar “Bringharja”, kepatihan, tugu, regol kemagangan,
bangsal kemagangan, regol gadungmlati, bangsal kemandungan,
regol kemandungan, siti inggil, alun-alun selatan, dan krapyak.17
Kompleks keraton itu dikelilingi oleh sebuah tembok lebar,
beteng namanya. Beteng itu memiliki panjang 1 km berbentuk
empat persegi dan tingginya tiga setengah meter serta lebarnya 3 sampai 4 m.
K.P.H. Brongtodoningrat, Arti Kraton Yogyakarta (Yogyakarta:
Museum Keraton Yogyakarta, 1978), hlm. 7.
16
Kota Jogjakarta 200 Tahun: 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956 (Jogjakarta: Panitya Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun), hlm. 18-20.
17
K.P.H. Brongtodiningrat, loc. cit.
15
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Dengan adanya pembangunan kampung-kampung, di
atas tanah di sekeliling Baluwarti keraton, dimulai dibangun
perumahan atau asrama-asramanya untuk para anak buah
angkatan perang dan para perwiranya. Oleh karena luas
benteng keraton tidak mencukupi hanya perwira-perwira
yang terpilih sajalah yang bertempat tinggal di dalam beteng
keraton. Dengan demikian, kampung-kampung di dalam
Kota Yogyakarta yang tertua adalah kampung-kampung
yang namanya berhubungan langsung dengan resimenresimen, atau kampung-kampung yang namanya merupakan
para ahli teknik karena cara pemberian nama kepada kampung-kampung itu dilakukan menurut nama pembesar atau
golongan anak buah angkatan perang atau golongan-golongan
ahli teknik yang menempatinya semula. Misalnya, Kampung
Pugeran yang menempati semula adalah Pangeran Puger,
Kampung Surakarsan, yang menempati semula adalah prajurit
Surakarsan, dan sebagainya. Atas anjuran VOC, untuk kepentingan pertahanan didirikan benteng sebagai tempat prajurit
dan pertahanannya. Benteng itu disebut Benteng Vredeburg.18
b. Tanah Kasultanan yang dipakai NISM dan SS
Tanah yang dipakai perusahaan swasta NederlandsschIndische Spoorweg Maatschappij (NISM) dan Staats Spoorwegen (SS) merupakan tanah milik sultan yang diserahkan
kepada perusahaan NISM. Tanah itu digunakan untuk mendirikan jaringan transportasi khususnya kereta api yang ber-

18

Kota Jogjakarta..., op. cit., hlm. 22.
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pusat di stasiun Pengok dan Lempuyangan. Luas tanah yang
digunakan itu ada 372.123 m2 yang disewa sejak tanggal 13
Agustus 1909.19
Jalan kereta yang menghubungkan Kota Yogyakarta
dengan kota-kota di Jawa dan 4 kota kabupaten di Yogyakarta, dapat mempermudah aktivitas masyarakat Yogyakarta, jika akan pergi ke kota. Selain itu, juga untuk mempermudah aktivitas di bidang perdagangan antar pusat kota
dan daerah-daerah kabupaten. Jalan kereta api di Jawa itu
dihubungkan dari Cirebon hingga Sindanglaut, Cileduk,
Songom, Bumiayu, Karangtengah, Purwokerto, Gambersari,
Maos, hingga Jogja.20
Dengan adanya perkembangan aktivitas masyarakat
kota, NISM mengembangkan pula jaringan transportasi
kereta api bagi pedagang kecil dari pasar Bringharjo dan
membangun stasiun kecil di Ngabean. Di samping itu,
dibangun jaringan kereta api oleh pemerintah yang disebut
dengan Staats Spoorwegen (SS) dengan stasiunnya di sebelah
selatan Tugu.
c. Tanah Kasultanan yang Diberikan Kepada Orangorang Nonpribumi (Tionghoa dan Eropa)
Pada dasarnya, kasultanan merupakan suatu masyarakat
adat yang memberlakukan hukum adat. Oleh sebab itu,
Daftar Tanah-Tanah R.V.O untuk NISM” (Yogyakarta: Direktorat Agraria, 1978).
20
“Verslag der staatspoorwegen in Nederlandsch-Indie over
het jaar” (Batavia: Landsdrukkerij, 1909), hlm. 8.
19
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kasultanan hanya memiliki hak-hak adat atas tanah dan hanya
dapat memberikan hak-hak adat. Dengan adanya larangan
penggunaan tanah secara sewenang-wenang oleh orang
nonpribumi yang terdiri atas orang-orang Eropa dan Timur
Asing, kasultanan dan penduduk pribumi tidak dapat menjual
tanah kepada orang-orang nonpribumi. Penduduk pribumi
yang tidak mengindahkan larangan itu, akan mendapat
hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda
maksimal f.100.21
Sebelum awal abad XX, pemberian tanah dalam bentuk
hak milik pernah terjadi tanpa mempertimbangkan peraturan
yang ada. Pembeli tanah yang berasal dari kalangan nonpribumi seharusnya mempunyai surat izin dari patih, tetapi
banyak orang Eropa yang menggunakan tanah hanya cukup
sampai wedana dan politie-regent, sehingga banyak rumah
orang-orang nonpribumi yang berdiri tanpa surat resmi. Sultan mengakhiri pembelian tanah melalui surat perintah tertulis
dari patih pada tahun 1908. Adapun pemberian tanah oleh
pihak kasultanan yang terakhir berada di daerah Ngabean
dan sekitar Tugu untuk mendirikan tiga rumah Eropa.22
Sultan dapat menjual dan memberikan hak milik tanah
kepada orang nonpribumi dengan menganut dan menggunakan model badan hukum Eropa. Menurut hukum Pemerintah Hindia Belanda, orang nonpribumi hanya dapat mempunyai hak eigendom atas tanah yang telah mereka pakai.
Staatsblad Van Nederlandsch Indie, Tahun 1921, No. 676.
Adatrechtbundel XIX: Java en Madoera (‘S gravenhage: Martinus
Nijhoff, 1921), hlm. 346-348.
21
22
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Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda dengan
pernyataan penguasaan (domeinverklaring) dapat memberikan
hak tanah Eropa maupun hak tanah adat.23
Dasar pemikiran bahwa Pemerintah Hindia Belanda dapat memberikan hak tanah Eropa dan tanah adat adalah
tanah-tanah yang jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda
karena pernyataan penguasaan (domeinverklaring) dianggap
tidak mempunyai status. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia
Belanda harus bertindak netral terhadap semua golongan
penduduk di Hindia Belanda. Mereka menganggap bahwa
dirinya sebagai penguasa terhadap tanah-tanah itu bukan
sebagai orang Eropa, tetapi sebagai suatu golongan yang
berada di atas semua golongan penduduk. Kasultanan mengikuti jalan yang ditempuh Pemerintah Kolonial Belanda yang
menganggap tanah yang diperolehnya tanpa status, sehingga
dapat diberikan kepada siapapun. Apabila tanah diberikan
kepada orang Eropa, maka tanah itu dikuasai hukum Eropa.
Pada dasarnya, kasultanan merupakan suatu masyarakat
adat, tetapi sebagai negara kasultanan harus bersikap netral
dan dapat diterima oleh semua golongan penduduk.
Pemberian hak tanah kepada orang nonpribumi dapat
dilakukan oleh kasultanan karena kasultanan merasa memiliki
kekuasaan untuk membuat undang-undang, menengahinya,
dan mengeluarkan suatu peraturan hukum administratif.24
Akan tetapi, jalan yang ditempuh bukan cara menetapkan
Soedarisman Poerwokoesoemo, Kasultanan Yogyakarta
(Yogya: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 99.
24
Soemarsaid Moertono, op. cit., hlm. 53.
23

78

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

dalam kondisi sebagaimana hak tanah sultan yang secara
otomatis dapat beralih menjadi hak tanah Eropa. Dalam
menyelesaikan masalah hak tanah untuk orang Eropa, justru
dikeluarkan peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang
berisi tentang hak Eropa atas tanah yang dapat diperoleh
dengan izin residen.25
Untuk mengusahakan tanah sebagai tempat tinggal
orang-orang Eropa di Yogyakarta dalam rangka menjalankan
usahanya, residen meminta kesediaan Sultan Hamengku
Buwono VII untuk memberikan sebagian tanah untuk dibangun pemukiman orang-orang Eropa. Untuk itu, Sultan
Hamengku Buwono VII memberikan izin orang-orang Eropa
untuk menggunakan tanahnya sebagai hak opstal di Kota Yogyakarta untuk didirikan tempat permukiman dan berbagai
sarana kegiatan sosial serta ekonomi lainnya. Pemeberian
hak bangunan (hak opstal) atas tanah kepada orang-orang nonpribumi itu tetap dengan pengertian bahwa persil-persil yang
tertulis dalam hak milik bangunan harus tunduk pada peraturan-peraturan kasultanan.26
Sultan memberikan tanah kepada orang-orang Eropa di
sebelah timur Sungai Code, di sebelah utara alun-alun utara
yang dikenal dengan “Loji Besar” dan “Loji Kecil”, sebagai
hak opstal (pendirian bangunan).27 Pemilihan lokasi pemukiman

Soedarisman, op. cit., hlm. 101.
“Ontwerp-Verklaring”, 30 September 1911 no. 342, Koleksi
ANRI, bundel Binnenlandsch Bestuur, Verklaring van akte van
verlanden in Djokja.
27
Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta, no. 12, tahun 1918.
25
26
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orang-orang Eropa yang strategis itu disebabkan tempat itu
dekat dengan stasiun kereta api, sehingga dapat memudahkan mereka jika akan bepergian ke luar kota. Sultan memberikan lahan itu dimaksudkan agar orang-orang Eropa memiliki tempat berlindung, sedangkan pembangunan pemukiman, jalan, taman, dan perawatannya diatur oleh pihak
kasultanan.
Adapun permukiman orang-orang Tionghoa dan bangsa
Timur Asing lainnya berada di Pacinan sepanjang jalan yang
memanjang dari alun-alun utara ke utara sampai ke Tugu,
kemudian juga meliputi kampung-kampung di belakangnya
yaitu Kampung Pajeksan, Gandekan, dan Beskalan dan bagian
timur jalan yaitu Kampung Ketandan. Orang-orang Arab
pada umumnya bertempat tinggal di Kampung Sayidan yang
kemudian dihuni oleh penduduk pribumi dan nonpribumi.
Pada dasarnya tanah permukiman itu mempunyai letak
geografis yang menguntungkan bagi mereka, karena kegiatan
orang-orang Tionghoa dan Arab memegang peranan di bidang perdagangan.28
Dalam membangun rumah tempat tinggal, orang-orang
nonpribumi harus mendapat izin mendirikan bangunan.
Permohonan izin bangunan diajukan secara tertulis dengan
disertai rancangan gambar bangunan yang akan didirikan
dengan perhitungan statistika serta memberikan alasan-

Djoko Soekiman (ed), Sejarah Kota Yogyakarta (Jakarta:
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan
Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah
Nasional, 1986), hlm. 9.
28
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alasan kegunaan bangunan itu. Direktur pemerintahan dalam
negeri yang diwakili oleh kepala pemerintahan di Yogyakarta
(gubernur) dengan persetujuan kepala pemerintahan setempat dapat meminta keterangan secara jelas tentang hak menggunakan tanah yang akan didirikan bangunan itu.29
Izin bangunan itu dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan pembangunannya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Pada
umumnya, izin bangunan dicabut karena pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan gambar yang mendasari
izin itu. Dalam peraturan, telah disebutkan bahwa luas
bangunan yang didirikan bangunan tidak boleh lebih dari
2/3 dari lebar halaman. Di samping itu, antara rumah hunian
dan kandang atau kamar kecil harus ada jarak paling sedikit
5 m yang dihitung tegak lurus dari dinding luar yang terdekat serta bagian halaman yang ditanami tidak boleh lebih
dari 2/3 dari luas halaman.30
Orang-orang nonpribumi yang menggunakan tanah itu
dibebani pajak dan uang sewa. Untuk menangani penggunaan
tanah itu dibentuk Komisi Pengguna Tanah (commissie van
grondbedrijf) oleh kasultanan dan gubernemen, meskipun keluar masuknya keuangan penggunaan tanah itu juga ditangani
pemegang kas kasultanan. Komisi itu memiliki tugas mengajukan anggaran tentang keluar masuknya uang penggunaan
tanah yang telah berjalan dan disertakan uang muka baru
“Vasttelling Niew Rooireglement voor het gevest Jogjakarta”, Koleksi ANRI, Bundel Binnenlandsch Bestuur, no. 2733.
30
Ibid.
29
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yang harus diberikan pada pemerintah kasultanan. Setelah
anggaran disetujui, uang muka diserahkan pada kasultanan.
Uang sewa tanah kasultanan yang diwajibkan bagi orang
nonpribumi ditetapkan satu sen setiap meter persegi setiap
tahun (uang meteran). Uang meteran ini harus dibayarkan setiap
setengah tahun dan akan dikenakan denda bagi yang menunggak. Mereka yang menyalahgunakan tanah persewaannya dan melanggar hukum yang berlaku akan dikenakan
denda sebesar f.100 atau dipenjara kurungan selama-lamanya
tiga bulan. Setiap penyewa yang sudah membayar uang
meteran mendapat izin memakai tanah (piagem) dari patih.31
Penyewa-penyewa tanah nonpribumi oleh patih dianjurkan agar minta hak guna bangunan atas tanah yang mereka
sewa. Pada umumnya, anjuran patih ini dipenuhi oleh orangorang Eropa dan orang-orang Arab, sedangkan orang-orang
Tionghoa sebagian besar tidak mematuhi anjuran itu karena
uang hak guna bangunan lebih mahal bila dibandingkan
dengan uang meteran.32
d. Tanah Krajan/Tanah bagi Para Pegawai Keraton
Sebagian tanah milik sultan diberikan kepada pegawaipegawainya (narapraja) yang dipercaya dan sebagai tanda
baktinya kepada raja, pegawai-pegawai keraton itu harus
menyerahkan sebagian hasil dari tanah dan tenaga kerjanya.
Pegawai keraton yang disebut patuh harus mengantarkan
Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930: Jawa Timur dan
Tanah Kerajaan (Jakarta: ANRI, 1978), hlm. Cclxvi.
32
Ibid.
31
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upeti (bulu bekti) yaitu bakti berupa hasil bumi seperti buahbuahan dan bahan-bahan kayu (bambu). Selain itu, pegawai
keraton menyerahkan tenaga kerjanya sebagai kewajiban
yang harus dipenuhi dengan maksud untuk memberikan
tanda baktinya kepada raja. Pada dasarnya, kewajiban itu
merupakan beban rakyat kepada raja yang sering diganti
dengan pajak kepala. Penyerahan tenaga kerja (heerendienst)
ditetapkan umumnya 52 hari dalam satu tahun, meskipun
dalam praktiknya selalu lebih lama, karena tiap-tiap pegawai
untuk kepentingan dan kehormatan mereka selalu meminta
tenaga rakyat lagi hingga melebihi ketentuan waktu yang
ditetapkan.33
Kewajiban untuk menyerahkan bakti oleh pegawaipegawai kepada raja, pada umumnya dibebankan kepada
rakyat karena pegawai-pegawai ingin mengurangi beban
berat yang ditimpakan oleh pegawai atasannya. Oleh karena
itu, pegawai paling rendah yang mengurus tanah membagikan beban itu kepada rakyat. Akibatnya, tanah garapan rakyat
mengalami penciutan (versnippering).34
Tanah-tanah yang dipakai pegawai keraton diatur
menurut golongan pekerjaannya, sehingga kampung-kampung di mana mereka bertempat tinggal dikelompokkan
menurut pekerjaannya. Ada 8 golongan yang semuanya dikepalai oleh seorang Bupati Najaka (menteri) yaitu bagian dalam

Staatsblad Van Nederlandsch Indie, Tahun 1906, No. 83.
Mochammad Tauhid, Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat, Jilid I (Djakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952), hlm. 18.
33
34
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(reh lebet) dan luar (reh djawi). Reh lebet terdiri atas Gedong
Kiwa, Gedong Tengen, Keparak Kiwa, Keparak Tengen dan
Reh djawi terdiri atas Panumping Kanan, Bumijo Kanan,
Sitisewu Kiri, dan Numbakanyar Kiri. Empat bupati reh djawi
berpangkat lurah (kepala). Mereka memimpin bagian kanan
dan bagian kiri, sedangkan dua lainnya berpangkat bekel.
Disamping 8 golongan itu, terdapat lagi golongan lainnya
yaitu kepatihan, kadipaten, pengulon, kori, taman, prajurit,
jeksa, gladag, dan mahosan. Pada tahun 1921, didirikan kawedanan baru yang bernama “Kawedanan Krija” yang terdiri
atas semua golongan krija (teknisi) yang sebelumnya termasuk
kawedanan lainnya.35
Setiap golongan mempunyai daerah lingkungan kediaman dalam kota sebagai tanah golongan. Pengulon di
bawah kyai penghulu, mempunyai daerah kediaman terletak
di Kampung Kauman. Di beberapa tempat dalam lingkungan
benteng yang mengelilingi keraton terdapat kampung-kampung penduduk yang masuk dalam golongan-golongan.
Demikian pula, prajurit dan Surakarsa serta Langenastra
semuanya masuk dalam lingkungan Kawedanan Ageng
Kemendan yang di bagi menjadi 10 bagian yaitu lima bagian
berada di bawah pimpinan wedana (kepala) masing-masing
dengan tingkat bupati anom di bawah Wedana Ageng
Kemendan. Kawedanan taman memelihara taman kerajaan
dan mengurus bekas Waterkasteel Tamansari. Kawedanan
gladag mengurus urusan pekerjaan umum dan angkutan
kereta kebesaran raja dan para keluarga raja golongan di
35

84

Ibid, hlm. 137.
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bawah wedana jeksa mengurus kehakiman dan pengadilan.
Semua itu memiliki kampung kediaman sendiri-sendiri
dengan nama seperti golongannya.36
Berdasarkan surat Rijksbestuurder 1 Agustus 1913 dinyatakan bahwa seluruh abdi dalem keraton seharusnya bertempat tinggal dalam lingkungan golongan masing-masing
(krajan, ambtserf), tetapi pada kenyataannya sebagian besar
pegawai-pegawai itu berpencar-pencar kediamannya, karena
sebagaian besar tanah pekarangan golongan (ambtserf) telah
didiami oleh orang lain.37
Abdi dalem yang bertempat tinggal di pekarangan jabatannya sendiri disebut dengan “cangkok” dengan hak untuk
tinggal dan menggunakan atas tanah pekarangan itu. Mereka
tidak membayar dengan uang untuk mendapat pekarangannya, tetapi selanjutnya mereka harus membayar pajak kepada
keraton. Apabila ada orang yang menumpang di tanah abdi
dalem, maka abdi dalem itu disebut “patuh/lurah cangkok”,
sedangkan kawedanan cangkok adalah pengurus yang
mengatur tanah pekarangan yang ditempati oleh seseorang
yang menumpang di dalam tanah kampung golongan. Indung
cangkok kawedanan (magersari) adalah orang yang mendiami
pekarangan yang menjadi kepunyaan abdi dalem dari lain
golongan.38 Dalam hal ini kawedanan memiliki hak untuk
menarik pungutan uang atau kewajiban kerja (diensten)

Ibid.
Ibid.
38
Wawancara dengan KRT. Atmo, abdi dalem keraton di Keraton Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 1998.
36
37
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sebagai pengganti pekarangan atau rumah tempat tinggal
mereka. Tanah pekarangan yang sebelumnya diberikan kembali kepada abdi dalem tetapi masih didiami orang lain, tanah
itu disebut tanah “gumantung kawedanan”.39
Lain halnya dengan indung cangkok, abdi dalem punakawan
tidak mempunyai kampung golongan sendiri, tetapi ia tinggal
di tanah pekarangan milik sultan dengan kedudukan sebagai
“cangkok” dan bukan sebagai indung. Meskipun ia kadangkadang disebut indung cangkok, tetapi mereka tidak mempunyai kewajiban apa-apa kepada kawedanan.40
Abdi dalem punakawan dengan kedudukannya sebagai
cangkok, tidak dapat diusir oleh abdi dalem golongan tempat
di mana ia tinggal. Tiap-tiap abdi dalem mempunyai hak
meminta tanah dalam lingkungan golongannya. Oleh karena
itu, ia dapat mengusir penduduk yang bukan golongannya
dengan paksa. Berdasarkan peraturan Rijksbestuurder, abdi
dalem dapat menyuruh pergi orang yang menumpang dengan
mengganti kerugian-kerugian atas tanaman-tanaman dan
rumah di atas pekarangan atau memberi biaya agar mereka
pindah rumah. Cara seperti ini disebut “nglelang”.41
Dalam menentukan uang kerugian atas tanaman-tanaman dan rumah atau biaya pindah rumah kadang-kadang
terjadi konflik karena tidak ada kata sepakat. Oleh karena
itu, indung cangkok dapat diajukan ke pangadilan keraton

Mochammad Tauchid, op. cit., hlm.139.
Ibid.
41
Wawancara dengan KRT. Atmo, Abdi dalem keraton di
Keraton Yogyakarta pada tanggal 15 Desember, 1998.
39
40
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(balemangu) untuk menentukan uang kerugian tanaman dan
rumah. Kawedanan menunjuk kepanitiaan yang bertugas
menaksir berapa besarnya uang ganti kerugian itu. Panitia
itu terdiri atas wakil “parentah” dan seorang dari polisi
(pegawai yang bertugas pada urusan kepolisian pengadilan).
Panitia itu dapat memutuskan bahwa indung cangkok hanya
mendapat ganti kerugian atas tanaman dan ongkos pemindahan rumah yang disebut dengan “tukon tali” atau “tumbasan
tangsul” yaitu uang pembeli tali untuk pindahan yang diberikan oleh cangkok. Akan tetapi, dapat pula diputuskan bahwa
indung cangkok harus membeli rumah itu dengan pembayarannya dalam jangka tertentu sesuai dengan perjanjiannya. Kalau
dalam waktu yang ditentukan indung cangkok tidak dapat
melunasi pembayarannya, indung cangkok kehilangan haknya
untuk mendapat pekarangan itu.
Abdi dalem itu dapat pula hanya mengganti karugian atas
tanam-tanaman saja dan mendirikan rumahnya sendiri di
samping rumah penumpang itu. Oleh karena itu, ia menjadi
cangkok dan orang yang menumpang lebih dahulu itu menjadi
indung tempel. Akan tetapi, ada pula abdi dalem yang hanya
mengganti kerugian atas tanam-tanaman (tanem tinuwuh).
Namun sebagai cangkok, orang-orang yang menumpang di
tempatnya lebih dahulu itu, membayar kepadanya setiap
bulan sekali. Pada Mei 1920, di Kampung Bumijo terdapat 24
pekarangan abdi dalem, hanya 10 saja yang didiami oleh yang
berhak, sedangkan 14 pekarangan lainnya menjadi tanah
gumantung kawedanan yaitu tanah yang belum dipergunakan
dan belum dibayar oleh abdi dalem yang memiliki hak pakai.
Penumpang yang telah menanami dan mendirikan rumah
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di atas pekarangan dengan membeli secara opstal atas persetujuan kawedanan dan diberi akte yang diakui, tidak diwajibkan membayar kerugian atas tanem tuwuh dan rumah yang
ditempati. Demikian pula, untuk pekarangan yang sudah
didiami oleh orang-orang Tionghoa dan Eropa, mereka juga
tidak dapat diusir dari rumah yang ditempati itu.
e. Tanah Kasentanan
Tanah kasentanan merupakan tanah milik sultan yang
telah diberikan kepada keluarga raja (para pangeran) yang
memiliki jabatan di bidang pemerintahan atau ketentaraan.
Di sekeliling rumah sentana, terdapat pekarangan yang dihuni
oleh penduduk yang memiliki luas rata-rata 50m2. Penduduk
yang bertempat tinggal di tempat ini diwajibkan membayar
pajak kepada keluarga raja (patuh cangkok) yang mendiami
tanah kasentanan itu serta menjalankan kewajiban-kewajiban
yang diperintahkannya.
Para pengeran yang diberi rumah serta tanah yang cukup
luas adalah mereka yang telah menikah. Akan tetapi, status
tanah yang diberikan kepada para pangeran itu hanya berupa
hak pakai, sedangkan tanah masih tetap milik sultan. Oleh
karena itu, para pangeran dan puteri sultan hanya memiliki
hak untuk menempati tanah kasultanan dan tidak dapat menjual tanah itu, meskipun mereka dapat mewariskan tanahnya
kepada keturunannya hingga derajat kedua (cucunya).42 Turunan di bawahnya (buyut dan seterusnya) dapat juga tinggal

42
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di tanah itu, tetapi sultan dapat mengambil tanah tersebut
untuk diberikan kepada keluarga yang lebih berhak, dengan
memberikan ganti kerugian pada waris yang bertempat tinggal di tanah kasentanan itu. Pembelian tanah kasentanan itu
dilakukan oleh sultan sendiri dengan menggunakan uang
yang diberikan pemerintah kepada sultan sebagai uang pengganti kerugian (civiele lisjt) dan uang itu diambilkan bukan
dari kas kasultanan.43
Tanah kasultanan yang diberikan kepada para pangeran
(tanah/dalem kasentanan) terletak di tempat-tempat yang
strategis dan tidak jauh letaknya dari istana. Di tanah itu
dibangun rumah sebagai tempat kediaman para pangeran
dan pada umumnya diberi nama sesuai dengan nama
pangeran yang bertempat tinggal. Bahkan, nama pangeran
yang menempati dalem kasentanan itu digunakan sebagai
nama kampung tempat tinggal penduduk. Tempat tinggal
B.P.H Pujokusumo dinamakan “dalem Pujokusuman”, tempat
tinggal B.P.H Puger dinamakan “ dalem Pugeran”, tempat
tinggal B.P.H Tjondronegara dinamakan “dalem Tjondronegaran”, dan sebagainya. Adapula nama dalem kasentanan
yang diberi nama sesuai dengan nama kampung golongan
tempat tinggal para abdi dalem keraton. Tempat tinggal
B.P.H Hadiwijaya dinamakan dalem Notoprajan sesuai
dengan nama kampung golongan tempat tinggal para abdi
dalem keraton. Luas tanah kasentanan itu adalah sebagai
berikut:

43

Mochammad Tauchid, op.cit., hlm. 144.
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Tabel 5
Nama dan Luas Tanah Kasentanan
No.

Letak Tanah

Nama Dalem Kasentanan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Dagen
Sosrowijayan
Yudonegaran
Ngampilan
Notoprajan
Suryowijayan
Tjondronegaran
Tjondronegaran
Gading
Ngadinegaran
Magangan
Magangan
Pujakusuman
Jl. Rotowijayan
Jl. Rotowijayan
Purbanegaran
Ngasem
Kadipaten
Wijilan
Mangkukusuman
Notoyudan
Wirabrajan
Mangkuyudan
Kumendaman
Purwodiningratan
Notoyudan
Gondomanan
Mergangsan
Ngampilan

Dalem Jayadiningratan
Dalem Sosrowijayan
Dalem Suryonegaran
Dalem Mangkudiningratan
Dalem Notoprajan
Dalem Suryowijayan

Dalem Joyokusuman
Dalem Joyokusuman
Dalem Pujakusuman

Nama Penghuni
B.P.H. Jayaningrat
B.P.H. Suryonegara
B.P.H. Mangkudiningrat
B.P.H. Hadiwijaya
B.P.H. Suryabranta
B.P.H. Suryowijaya
B.P.H. Pujakusuma
B.P.H. Bintoro

Dalem Purbanegaran
Dalem Mangkubumen
G.K.Ay. Dewi

B.P.H. Suryoputro
B.P.H. Mangkubumi

Luas Tanah
(m2)
6580
2581
3050
4678
15167
11456
150
520
7471
94
1245
710
11434
4688
1494
1975
5312
658

Dalem Tjokroningratan
Dalem Purwodiningratan
Dalem Surtowinatan
B.R.Ay. Mangunkusumo
Dalem Brongtokusuman
Dalem Maduretno

Sumber : “Buku Daftar Hak Milik Tanah 1935-1965” Kantor
Urusan Tanah Pemda Kodya Yogyakarta.

Tanah kasentanan sering dibagikan kepada kedua
pewaris dengan persetujuan pihak yang berkuasa, seperti
Kampung Pangeran Timur dipecah menjadi Jayadiningratan
dan Timuran, dan Kampung Mangkudiningratan dibagi menjadi beberapa wilayah kepada pewarisnya. Meskipun pada
hakekatnya tanah kasentanan tidak dapat dijual, ada saja
pangeran yang menjual tanahnnya dengan sepengetahuan
pihak yang berkuasa, seperti yang terjadi di Kampung Lempuyangan. Di dapat tiga tanah kasentanan yang dijual kepada
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orang lain. Oleh karena itu, pemiliknya yang baru itu yang
menjadi patuh bagi penumpang di wilayah kasentanan
tersebut.44
Pada dasarnya patuh dan indung memiliki hubungan
“patron-client”. Hubungan itu pada umumnya berkaitan
dengan hubungan di antara para pelaku yang menguasai sumber daya yang berbeda. Hubungan mereka bersifat pribadi
(particularistic) dan berdasarkan asas saling menguntungkan
serta saling memberi dan menerima.45 Patuh (Para Pangeran)
yang menguasai tanah yang luas dan mempunyai kedudukan
serta pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat Yogyakarta berkewajiban memberikan pengayoman khususnya
kepada para indung dan sebaliknya indung bekerja sebagai
abdi dalem di dalem kasentanan itu. Dengan demikian, indung mendapat keuntungan tanah pekarangan yang mereka
diami, sedangkan patuh (para pangeran) menerima keuntungan
jasa dari indung pada umumnya.
Hubungan antara patuh dan indung di sekeliling dalem
kasentanan itu berkelanjutan menjadi hubungan yang mempribadi (personalized relationship). Patuh memperlihatkan
perhatian dan kebutuhan indung, dan indung memperlihatkan
kesetiaannya kepada patuh. Hubungan ini menunjukkan
eratnya ikatan antara patuh dan indung yang memberi peluang bagi terbentuknya ikatan tuan dan hamba.
Hubungan tuan-hamba antara patuh dan indung meruIbid.
Peter Burke, History and Social Theory (Cambridge: Polity Press,
1992), hlm.72.
44
45
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pakan hubungan yang saling menguntungkan. Patuh menerima imbalan yang bersifat simbolis dan bersifat mesra. Sedangkan keuntungan material yang berupa tanah pekarangan jatuh ke tangan pihak indung. Tujuan utama kedua
belah pihak adalah mendapatkan keuntungan baik jasa, tanah,
maupun sumber-sumber lain yang dapat diperoleh dengan
pengorbanan. Dengan demikian, hubungan saling menguntungkan itu merupakan hubungan yang satu sama lain saling
mengharapkan.
Patuh tidak dapat dengan sewenang-wenang mengusir
indung, kecuali apabila indung tidak menepati kewajibannya.
Indung tanah kasentanan yang meninggal dapat mewariskan
hak-haknya seperti mendiami pekarangan kepada anak lakilakinya yang tertua. Meskipun pada dasarnya ia harus terlebih dahulu mendapat izin dan pengesahan dari patuh, hak
itu sering dianggap melekat secara otomatis. Adapun tanaman dan rumah diberikan kepada ahli waris yang akan
mendiami pekarangan itu, dengan cara mengganti uang untuk
dibagikan kepada ahli waris lainnya.
f. Tanah Pekarangan Bupati dan Pegawai Tinggi
Tanah pekarangan yang didiami bupati dan pegawai
tinggi pada mulanya termasuk tanah golongan, tetapi selanjutnya terpisah dari lingkungan golongan. Di sekeliling tanah
pekarangan itu terdapat pekarangan kecil-kecil yang didiami
oleh penduduk sebagaimana tanah kasentanan. Penduduk
itu yang tinggal di sekeliling tanah pekarangan bupati dan
pegawai tinggi berkelompok membentuk suatu kampung
yang disebut “mager sari” atau penduduk dalam lingkungan
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pagar tembok yang indah. Bupati atau pegawai tinggi memiliki hak pakai tanah dan rumah serta memiliki hak atas tanaman yang ada di dalam pekarangan itu. Tanah pekarangan
itu dapat diberikan kepada penggantinya atau pewarisnya
dengan hak pakai.46
Tanah pekarangan bupati dan pejabat tinggi diwariskan
kepada pewarisnya, meskipun anak turunan mereka tidak
menggantikan kedudukan orang tuanya. Oleh karena itu,
pengganti bupati berikutnya mendiami tanah pekarangan
yang telah dimiliki sendiri. Mereka tidak pindah ke tanah
pekarangan yang didiami keluarga bupati yang lama, karena
harus mengganti kerugian yang mahal.
Tanah pekarangan Patih Danurejo di Kampung Danurejan didiami keluarganya setelah ia tidak menduduki jabatan
sebagai patih. Di sekeliling tanah pekarangan itu terdapat
para indung cangkok, sedangkan keluarga Patih menjadi patuh
yang memiliki hak istimewa terhadap tanah kasultanan itu.
Demikian pula, kyai penghulu di Kauman menempati tanah
pekarangan kasultanan sebagai tanah apanage. Penghulu
landraad di Karangkajen menempati tanah pekarangan kasultanan sebagai tanah lungguh, tetapi pada akhir abad XIX
setelah jabatannya digantikan oleh penghulu berikutnya, ia
bersama pegawai-pegawai masjid menerima tanah pekarangan satu kalurahan. Penghulu berkedudukan sebagai
patuh yang memiliki indung cangkok berhak memungut
bayaran dari penghasilan penduduk.47
“Verslag omtrent Stand der hervorming”, no. 1921, Koleksi
ANRI bundel Binnenlandsch Bestuur.
47
Mochammad Tauchid, op.cit., hlm. 146.
46
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g. Tanah Kebonan untuk Pepatih Dalem dan
Kepentingan Umum
Penduduk kasultanan yang telah memiliki kekuasaan atas
tanah sebagai hak pakai tidak dapat bebas berbuat sewenangwenang atas tanahnya. Penduduk dapat menggunakan dan
menguasai tanah berdasar pada hukum-hukum yang berlaku.
Sultan dapat mengambil hak pakai penduduk atas tanah
karena alasan-alasan tertentu seperti tanah akan digunakan
untuk kepentingan umum.
Penarikan kembali tanah-tanah yang dipergunakan penduduk dapat dilakukan dengan persetujuan sultan bersama
residen yang telah mendapat informasi dari komisi ahli dan
sesuai dengan peraturan pepatihan kerajaan. Dalam menarik
kembali tanah-tanah itu pemerintah memberi ganti kepada
penduduk yang jumlahnya sesuai dengan taksiran anggota
komisi yang mengurus permasalahan tanah.48
Tanah kasultanan yang dipakai untuk kepentingan
umum digunakan misalnya untuk mendirikan bangunan
sekolahan, rumah sakit, kantor, dan sebagainya. Pada 1918
sultan bersama residen memberi kewenangan pada sekolah
guru (Normaalschool) bagi guru-guru wanita untuk menggunakan tanah di Jetis Yogyakarta dengan biaya penggantian
sebesar f.36.285,-.49
Di samping Normaalschool, sekolah yang juga segera membutuhkan tanah-tanah kasultanan adalah sekolah menengah
di Jetis. Sekolah itu harus membayar biaya penggantian
48
49
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f.33.000,-. Di samping itu, tanah-tanah kasultanan dibutuhkan
untuk pelebaran kota dengan biaya penggantian f.112.000,serta biaya penggantian sebesar f.42.715,- untuk pembangunan gudang senjata. Biaya penggantian penggunaan
tanah sebagai hak pakai itu disetorkan pada kas kasultanan
yang telah mengeluarkan uang sebesar itu untuk menyediakan tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.50
h. Tanah Pekarangan Rakyat Jelata
Tanah penduduk yang berdiri sendiri merupakan tanah
yang sejak berdirinya Kota Yogyakarta, tidak dimanfaatkan.
Tanah itu berada di sepanjang tepi sungai yang terpisah dan
tidak mempunyai hubungan dengan salah satu tanah di
wilayah kampung Yogyakarta. Tanah penduduk yang berdiri sendiri tidak termasuk dalam tanah golongan atau lungguh, bahkan setelah penghapusan tanah lungguh, tanah itu
diberikan kepada penduduk.51
Penduduk yang menempati tanah semacam itu diwajibkan membayar pajak kepala (pajeg sirah) sebagai pengganti
pemeliharaan jalan kepada kasultanan. Selain itu, mereka juga
diwajibkan membayar “uang penanggalan” yaitu uang pengganti kewajiban bekerja serta penyerahan hasil tanah pekarangan kepada patuh. Mereka juga diwajibkan membayar
pajak tanah (verponding), sedangkan bangsa asing yang menRapport van Bijlagen: Door tusschenkomst van den Directuer van
Onderwijs en Eeredienst (Departement der Burgerlijke Openbare
Werken, 1918), ANRI.
51
Ibid., hlm. 147.
50
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diami tempat itu diwajibkan membayar “uang meteran”
yaitu satu sen tiap satu meter persegi.
C. Sistem Pajak, Kerja Wajib, dan Sistem Apanage
atas Tanah Kasultanan
Dalam melaksanakan pemerintahannya raja dibantu oleh
para birokrat. Para birokrat ini terdiri atas sentana (keluarga
raja) dan narawita (pejabat tinggi keraton) yang diangkat oleh
raja berdasarkan status askripsi yang dimilikinya. Aparat
pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya mendapat
imbalan jasa dari raja yang berupa tanah. Tanah ini dikenal
sebagai tanah lungguh.52
Para pejabat yang mendapat tanah apanage dengan sendirinya memiliki kekuasaan untuk mengelola tanah itu. Di Kota
Yogyakarta tanah apanage yang diberikan oleh pejabat pemerintah, pada umumnya di sekitar rumah pekarangan yang
didiaminya, bertempat penduduk yang berstatus sebagai
indung cangkok. Mereka diwajibkan membayar kepada pemilik
tanah dengan cara menyerahkan hasil tanaman, serta menjalankan kewajiban-kewajiban terhadapnya.
Tanah lungguh yang diserahkan raja kepada para sentana
dan narawita itu dapat diwariskan kepada keturunannya atau
anak sulungnya sampai dengan keturunan kedua (anak) jika
anaknya mendapat persetujuan dari raja untuk mengganti
kedudukan ayahnya.53
Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan
Surakarta 1830-1920 (Yogya: P.T. Tiara Wacana, 1991), hlm. 28.
53
Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta, no. 1 tahun 1926.
52
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Tanah lungguh itu oleh indung cangkok ditanami tanaman
kebun seperti kelapa (gluntungan), buah-buahan (peni), dan
bambu, sedangkan di daerah pinggiran kota indung cangkok
(petani) menanam padi dan palawija seperti ketela, jagung,
kacang-kacangan, cabai, dan sebagainya. Indung cangkok
memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil tanaman
kepada patuh sebesar 1/3 hasil tanaman untuk tanah yang
subur dan 1/4 atau 1/5 hasil tanaman bagi tanah yang
gersang.54
Kewajiban indung cangkok terhadap patuh (pemilik tanah)
adalah: pertama penjagaan (caos) yaitu menjaga keamanan
rumah pekarangan yang didiami oleh patuh. Kedua, mengawal (nderek) yaitu mengawal dan menjadi pengiring patuh
ketika patuh menghadiri upacara-upacara resmi. Ketiga,
reresik dalem, yaitu membersihkan rumah dan halaman yang
didiami patuh. Keempat, tugur yaitu membantu jalannya upacara-upacara yang diadakan oleh patuh. Kelima menjaga rumah patuh ketika patuh bepergian dan tidak pulang.55
Pada 1924 ketika patuh dihapuskan, tanah kasultanan di
Kota Yogyakarta yang tidak digunakan diberikan kepada
penduduk dengan hak andarbe.56 Tanah itu diberikan oleh
para bekas patuh, para abdi dalem dan para indung cangkok
yang telah mempunyai hak pakai atas tanah dengan hak

Rouffaer, “Vorstenlanden” dalam Adatrechtbundels, jilid
XXXIV seri D no. 18 (The Haque Martinus Nijhoff, 1931), hlm. 73.
55
Wawancara dengan K.R.T Atmo, abdi dalem keraton di
Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1998.
56
Rijksblad van Djogjakarta, no. 23, tahun 1925, Bab I, hlm. 328.
54
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andarbe dan mempunyai surat hak memakai atas tanah yang
dimiliki itu. Hak andarbe itu dianggap sah apabila telah tercatat
dalam daftar pencatatan tanah (buku mengeti siti) yang di
selenggarakan di kantor pendaftaran tanah (kantor mengeti
siti).57
Sejak pendaftaran tanah dilakukan, para pemiliknya
dikenakan pajak verponding.58 Pajak itu diperlukan untuk
membiayai kehidupan raja, bangsawan, dan abdi dalem yang
melaksanakan pemerintahan kerajaan. Di daerah kuthagara
secara politis dan ekonomis terdapat praktik-praktik eksploitasi tradisional yang dilakukan oleh para raja dan bangsawan
kepada penduduk. Hal ini dapat dipahami sehubungan
dengan adanya penciutan wilayah kuthagara yang mengakibatkan krisis ekonomi di istana. Keluarga keraton sangat
memerlukan biaya hidup.
Pajak verponding harus dibayarkan di muka oleh para
penduduk dua kali dalam satu tahun yaitu pada 1 Juni dan 1
November. Apabila penduduk tidak dapat membayar pajak
pada waktu yang telah ditentukan, mereka akan dikenai
denda sebesar f.5,- setiap nilai pajak f.100,-. Besarnya pajak
dan denda ditetapkan oleh patih dan residen Yogyakarta,
serta komisi yang beranggotakan tiga orang. Dalam menetapkan pajak, komisi memperoleh keterangan dari para
priyayi dan pejabat-pejabat kasultanan yang di sampaikan
kepada residen Yogyakarta untuk menetapkan besarnya
Kalawarti “Ekonomi”, Majalah Ekonomi Kepatihan Yogyakarta, no. 3, tahun V, 1952, hlm. 20.
58
Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta, no. 24, tahun 1925.
57

98

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

pajak, harga jual, dan sewa tanah serta rumah.59
Pembayaran pajak yang berbentuk uang dilakukan
dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk pekaranganpekarangan yang ada rumahnya sebesar f.7,5,- setiap f.100,untuk sewa rumah seharga f.120,- dengan jangka waktu satu
tahun. Untuk sewa rumah seharga antara f.60,- hingga f.120,diwajibkan membayar pajak f.5,- setiap f.100,- dan apabila
sewa rumah seharga kurang dari f.60,- diwajibkan membayar
f.2,- setiap f.100,-. Di samping itu, adapula tanah yang ada
rumahnya dikenakan pajak sebesar ¾ untuk tanah yang nilai
jualnya f.100,- dan untuk pekarangan-pekarangan tanpa
rumah jika nilai jualnya antara f.600,- hingga f.1.200,- dikenakan pajak 1/5 setiap f.100,-. Adapun pekarangan yang ada
rumahnya yang nilai harga sewanya dalam satu tahun, 1/10
dari nilai harga jual pekarangan tanpa rumah, pajaknya sebesar ¾ dihitung menurut nilai harga jual pekarangan dan rumah.60
Orang-orang nonpribumi menggunakan tanah dengan
status sebagai hak opstal (pendirian bangunan) paling lama 30
tahun dan untuk pekarangan tanpa hak eigendom diwajibkan
membayar ganti rugi setiap tahun f.2,-(2%) dari harga tanah.61
Hak pakai tanah itu hanya diberikan untuk tanah yang tidak
luas, tetapi hanya cukup untuk mendirikan rumah. Ganti rugi
yang diberikan oleh orang-orang nonpribumi kepada patuh
dan kepada pemerintahan di Onderdistrik Tugu dan Kauman
dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:
Rijksblad van sultanaat no. 24, tahun 1925.
Ibid.
61
Rijksblad van Djogjakarta, Tahun 1925, no.5.
59
60
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Tabel 6
Pajak yang Diterima Patuh dan Pemerintahan dari
Orang-orang Nonpribumi
Nama Kampung dan
Nama Patuh

Pajeksan
Tugu, Kota
P. Soedirjopoero,
Mangoenwiduri,
R.Ng.Tirtopertomo
Pajeksan
Kauman, Kota
Kaum M. Radji,
R.A. Driopoero,
M.L. Kasanpoero
R.B. Djajengtoeronggo
R. Ng. Pradotopoero
R.Ng. Darmodjopoero
Ng. Nojopangarso
M.Ng. Kromopoero
M.P. Mertopoero
Tugu, Kauman
Kota.
M.Ng. Kadaripoeri
Kauman, Kauman
Kota.
R.Ng. Reksodiporo
Pajeksan Kidul,
Kauman, Kota
M.P. Mertopoero
R.Rio Nitidipoero

Jumlah Pemakai Hasil yang Diterima Hasil yang diterima
Tanah
Patuh (1 bulan) f
Pemerintah Pajak
Kepala (1 bl) f

-

-

-

2
7
5

2,50
9,216
14,185

0,25
0,75
-

3
6
8
5
18
2
3
4
9

1,40
5,228
8,285
4,205
9,740
2,25
5,175
24,191
8,435

0,45
0,55
-

9,165

0,25

7,225

0,75

4,365
21,459

0,450

3

5

9
17

Sumber:”Di bawah ini adanja bangsa Eropa dan bangsa asing
jang pake tanah tidak dengan hak jang tetep” Arsip Keraton
Yogyakarta, Sriwandowo, H/701.
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Perusahaan atau penduduk yang tidak mampu membayar pajak diwajibkan untuk menyerahkan atau dicabut hak
pakai tanahnya dan bahkan diperintahkan untuk meninggalkan (kathundung) dari tanah yang mereka tempati. Pada
awal mulanya, penduduk yang memakai tanah kasultanan,
tetapi tidak dapat membayar pajaknya, diperingatkan untuk
membayar atau mengangsurnya. Apabila setelah mendapat
peringatan mereka tetap tidak dapat membayar atau
mengangsurnya, mereka akan diajukan ke pengadilan untuk
memecahkan permasalahan itu.
K.A. Portman direktur N.V. Ismaatschappij “Mataram”
pernah diperingatkan sebanyak enam kali agar membayar
atau mengangsur kekurangan (tunggakan) uang pajak sewa
tanah yang berada di Kota Yogyakarta. Pada 1 Mei 1920 N.V.
Ismaatschappij menyewa tanah kasultanan untuk didirikan
pertokoan dan warung (omah pangedolan). Dalam surat
keputusan (kekancingan) terdapat delapan ruang pertokoan
yang terletak di Tugu Kulon, Barat Dalem Tugu, timur trotoir
Jalan Malioboro, sebelah timur di Kampung Danurejan, utara
jalan pasar, (dekat kamar bolah militer), sebagian di pasar
yang letaknya di depan kantor residen (dekat pertokoan
Ismaatschappij milik Wapen en Rijwill Handel Nimrod),
sepanjang jalan di Kampung Ngabean (dekat pekarangan
kantor kabupaten kota).62
Pada 1 Maret dan 1 Desember 1922, serta 1 September
Sewan Tanah Boeat Berdirikan Roemah Pendjoealan kepunjaannja N.V. Ysmaatschappij “Mataram”, Arsip Keraton Yogyakarta, no. 270, tahun 1920.
62
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1925 perusahaan itu memperluas tanah persewaannya di sekitar wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, pada 29 September
1925 perusahaan itu menyewa tanah seluas 4 m2 di utara
pasar, dengan uang sewa f.0,50,- (lima puluh sen) untuk setiap
bulannya.63
N.V. Ismaatschappij “Mataram” harus membayar pajak
paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya. Akan tetapi,
perusahaan itu tidak dapat membayar pajak secara penuh
berhubung kondisi ekonomi yang menurun secara drastis
yang memuncak ketika zaman malaise pada tahun 1930.
Kekurangan (tunggakan) pajak N.V. Ismaatschappij
“Mataram” dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.
Tabel. 7
Kekurangan (Tunggakan) Pajak N.V. Ismaatschappij
“Mataram” Kepada Kasultanan
Waktu
Semester 1 Tahun 1929
Semester 2 Tahun 1929
Semester 1 Tahun 1930
semester 2 Tahun 1930
Semester 1 Tahun 1931
Semester 2 Tahun 1931
Total

Pajak
f. 10,67
f. 64
f. 64
f. 55,79
f. 55,79
f. 55,79
f. 306,04

Denda
f. 2,67
f. 16
f. 16
f. 11,16
f. 5,58
f. 2,79
f. 54,20

Sumber: Perhitoeangan dari Adanya toenggakan Padjeg Recht
van Opstal, Arsip Keraton Yogyakarta, no. 270, Tahun 1932.

63
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tunggakan
paling besar terjadi pada semester kedua tahun 1929 dan
semester pertama tahun 1930 jumlah tunggakan mencapai f.
64 dengan denda f. 16.
Kekurangan (tunggakan) pembayaran pajak pada kasultanan tidak hanya terjadi pada perusahaan, tetapi juga terjadi
pada penduduk secara perseorangan. Louise Apfel seorang
berkebangsaan Belanda dan bertempat tinggal di Kampung
Pengok dengan hak opstal, tidak dapat membayar pajak (uang
meteran) sejak September 1929 hingga akhir tahun 1930 sebesar
f. 149,48. Demikian pula, pada tahun 1933 tunggakan pajak
terjadi pada orang-orang Tionghoa seperti Lie Ing Hien
(Ngadiwinatan), Pik Bing Sutie (Danurejan), Lie Kok Hien
(Ngebong Bakaran Ketandan), Lie A Jong (Jetis), The Djing
Hay (Ngabean, Ngampilan), Liem Ngo Hok (Kranggan).64
Meskipun tunggakan pembayaran pajak di kalangan
masyarakat kepada kasultanan selalu ada pada setiap tahunnya, pajak yang diterima kasultanan dapat digunakan untuk
membiayai kebutuhan kerajaan. Pajak yang diterima
kasultanan atas tanah-tanah kekuasaan yang dipakai dan
disewa oleh penduduk, orang-orang nonpribumi, dan perusahaan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 7 di
bawah ini:

“Pratelan dari adresnja orang-orang jang sama menunggak
pajeknja Recht van Opstal tersebut dalam suratnja Paduka Regent
Patih Kepatihan” tt. 14 Desember 1933 No. 2218/G.B.
64
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Tabel 8
Pendapatan Pajak yang Diterima Kasultanan
di Kota Yogyakarta
Bentuk Pajak
1. Pajak Bumi
2. Verponding
3. Recht van Opstal
4. Sewa Rumah
5. Sewa Tanah
Kasultanan

1925
f

1926
f

1927
f

723.180 723.500 680.500
43.800 43.500 43.800
56.214 48.500 23.500
12.708 12.288
28.800 19.200 19.338

1928
f

1929
f

1930
f

553.000
43.800
48.500
12.660
19.338

209.000
43.000
122.700
19.956
20.200

219.000
30.000
123.000
18.393
22.500

Sumber: Uitgewerkte staat ter toelichting der begrooting van
uitgaven en ontvangen van het Sltannaat Djokjakarta voor het
dientstijaar, 1925-1930.

Pendapatan pajak yang diterima kasultanan berdasarkan
tabel 7 di atas mengalami kenaikan dan penurunan. Pendapatan pajak bumi dari tahun ke tahun mengalami penurunan
disebabkan tingginya pajak yang harus dibayarkan, sehingga
semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayarkan dan
penduduk tidak mampu membayarnya. Adapun pajak verponding turun disebabkan pada tahun 1930 Yogyakarta terkena dampak krisis ekonomi (malaise) yang sedang berlangsung.
Pajak recht van opstal semakin meningkat terutama mulai 1929
berhubung semakin bertambahnya penduduk asing yang
tinggal di Yogyakarta. Penerimaan pajak sewa rumah juga
semakin naik disebabkan semakin banyaknya persewaan
gedung yang digunakan untuk kantor, pertokoan, dan rumahrumah tempat tinggal penduduk pribumi. Pendapatan kasultanan untuk sewa tanah juga mengalami kenaikan karena persewaan tanah-tanah di Kota Yogyakarta semakin tinggi pula.
Pendapatan pajak yang diperoleh kasultanan digunakan
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untuk biaya pemeliharaaan dan pembangunan rumah-rumah
pejabat keraton, rumah sakit, jembatan, dan sebagainya. Luas
tanah kasultanan yang digunakan untuk penduduk pribumi
dan nonpribumi serta kantor-kantor di Kota Yogyakarta yang
memerlukan biaya pemeliharaan dan pembangunan yang
besar, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 9
Biaya yang Harus Dikeluarkan Kasultanan 1925-1930
Macam-macam Pengeluaran

1925
f

1926
f

1927
f

1928
F

1929
f

1930
f

1.Pemeliharaan pekarangan
Bupati
2. Pemeliharaan rumahrumah negeri
3. Pemeliharaan Jalan
4. Pemeliharaan Jembatan
5. Pemeliharaan kalen
6. Pembersihan Kota
7. Pembangunan rumah
8. Pembangunan gedung
sekolahan

660

660

660

120

120

120

-

-

1.270

1.510

1.510

1.510

300
10.100
-

300
10.100
21.305
32.600
-

131.300
300
10.100
31.895
175.800
15.000

122.500
300
10.100
32.595
102.000
36.000

122.500
300
10.100
32.595
75.000
-

120.000
300
10.100
32.595
100.000
36.000

Sumber: Uitgewerkte staat ter toelichting der begrooting van
uitgaven en ontvangen van het Sultanaat Djokjakarta voor het
dientstijaar, 1925-1930.

D. Pemindahan Hak Atas Tanah
Masyarakaat Yogyakarta, setelah mendapatkan tanah hak
pakai, berusaha mengelola tanah itu agar dapat digunakan
untuk tempat tinggal atau mengolahnya sampai turun
temurun. Akan tetapi, yang terjadi tidak selalu demikian,
kadangkala dengan terpaksa mereka rela melepaskan tanah
mereka karena tidak senang atau ada kepentingan umum
yang lebih memerlukan tanah milik mereka. Kondisi ini
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menyebabkan adanya perubahan pemilikan hak atas tanah,
sehingga dengan sendirinya terjadi pemindahan hak milik
atas tanah yang terjadi di Kota Yogyakarta seperti pewarisan,
penjualan, hibah, dan sebagainya.
Apabila seorang abdi dalem yang menduduki tanah
jabatannya meninggal, maka rumah dan tanaman menurut
aturan yang berlaku dialihkan kepada keturunannya. Mereka
untuk sementara tetap mendiami tanah itu sebagai indung
kawedanan sampai dengan diangkatnya pejabat abdi dalem
sebagai penggantinya. Jabatan abdi dalem dapat diturunkan
kepada putera sulungnya atau keluarga dekatnya, sehingga ia
dapat diangkat sebagai pengganti ayahnya. Dengan sendirinya, ia menerima hak pakai jabatan atas tanah ayahnya, dengan
kewajiban agar pekarangan itu dibagi di antara para ahli
warisnya. Hak waris atas jabatan dan tanah itu tidak dapat
berkali-kali diturunkan kepada ahli warisnya. Dapat dikatakan
bahwa waris pangkat tidak diturunkan kepada ahli warisnya,
tetapi diangkat melalui seleksi atas prestasinya. Oleh karena
itu, sering terjadi beberapa kontrak atau perjanjian menimbulkan
persengketaan. Akan tetapi, jika pemilik pekarangan yang tidak
termasuk golongan meninggal di kampung golongan
(pengindung kawedanan), maka hak atas tanah pekarangan juga
turun pada ahli warisnya, terutama pada anak sulungnya. Dia
berkewajiban memberi bagian kepada waris yang berhak
lainnya. Apabila dia tidak dapat mengganti uang bagian
tersebut, ia akan kehilangan hak untuk menerima pusaka.65
Adatrechtbundel: Java en Madoera. S’ Gravenhage: Martinus
Nijhoff, 1921. Jilid XXII, hlm. 205.
65
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Tanah pekarangan jabatan sering pula dijual oleh abdi
dalem yang memiliki hak atas tanah pekarangan. Penjualan
pekarangan di kota oleh seorang abdi dalem sejak 1887 diperkenankan oleh Sultan Hamengku Buwono ke- VII, selama
orang melakukan penjualan tanah itu dengan syarat untuk
dihuni. Dalam pengadilan ditetapkan bahwa penjualan pekarangan dalam kota diperkenankan dengan perjanjian bahwa
pembeli hanya berhak mendiami pekarangan itu dengan izin
kawedanan. Di samping itu, pembeli juga harus mematuhi
kewajiban yaitu membayar pajak dan melakukan kerja untuk
nagari.66
Mereka harus menyetorkan upeti dan melakukan kerja
bagi kawedanan cangkok, atau menebus dengan uang (duwit
penanggalan) untuk melapaskan tanah kepada kawedanan
sebagai ganti rugi bagi rumah dan tanaman sebesar f.0,01
per meter persegi.67
Izin jual beli tanah itu disahkan melalui kawedanan dan
keraton. Di samping itu, bupati polisi kota serta asisten panji
juga terlibat dalam pengaturan setiap penjualan dan penandatanganan akta hak milik tanah. Penjual membayar 5% dari
jumlah harga tanah sebagai uang saksi (pilasi). Dari uang itu
2/3 bagiannya disetorkan kepada kawedanan dan 1/3 bagian
disetorkan kepada keraton/nagari.68
Apabila yang membeli tanah pekarangan adalah abdi dalem, padahal ia sudah mempunyai tanah pekarangan jabatan,
Rijksblad van Sultanaat Djokjakarta, 1918, no. 14.
Adatrechtbundel, Ibid., hlm. 205.
68
Ibid.
66
67
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maka dengan pekarangannya yang baru di beli itu, ia berkedudukan sebagai indung cangkok, disamping ia menjadi cangkok di atas pekarangan jabatannya yang didiami. Dengan
demikian, ia berkedudukan sebagai cangkok di atas pekarangan sendiri dan menjadi indung cangkok bagi pekarangannya yang baru dibeli. Sebagai indung cangkok pekarangannya yang baru itu, ia memiliki kewajiban-kewajiban
pada kawedanan atau kepada cangkoknya. Kewajibankewajiban itu dapat diganti dengan uang (duwit penanggalan).
Apabila pembeli adalah orang Indonesia, mereka harus
membayar kepada kawedanan, tetapi bila pembeli itu bukan
orang Indonesia, mereka harus membayar kepada keraton.
Jumlah uang sebagai pengganti kewajiban yang diberikan
kepada pemakai pekarangan itu adalah f.0.01 tiap-tiap meter
persegi.
Pemindahan hak atas pekarangan dapat pula dilakukan
dengan cara melepaskan (ngrilalake, nglintirake) kepada anak
kandung atau anak angkat, berkali-kali, dengan cara penjualan pekarangan.69
Abdi dalem dapat pula mengalihkan sebagaian pekarangannya kepada orang lain. Di daerah perkotaan yang
penduduknya sangat padat, tanah memiliki nilai yang cukup
tinggi. Oleh karena itu, sebagaimana yang terjadi di Kampung Bumijo, abdi dalem terpaksa mengalihkan sebagian
pekarangannya kepada orang lain. Pemegang hak awal tetap
memegang cangkok pekarangan, sedangkan mereka yang

69
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menerima sebagian pekarangan itu menjadi indung cangkok,
kecuali cangkok berbuat salah, mereka dapat diusir melalui
perantara pengadilan. Cangkok asli itu menjadi patuh cangkok
(lurah cangkok). Indung cangkok berkewajiban membayar
kepada patuh, sehingga indung itu dapat menjual sendiri tanah
atau sebagian pekarangannya dengan persetujuan patuh dan
kawedanan.
Indung cangkok ini sering pula membagi tanah pekarangannya, sehingga indung baru yang menerima sebagian
pekarangan dari indung cangkok itu berkedudukan sebagai
indung cangkok kawedanan. Dengan demikian, ia tidak
menjadi indung orang yang memberikan sebagian tanahnya
itu.70
Para abdi dalem keraton sering pula mengadakan pertukaran tanah pekarangan yang dimilikinya. Pertukaran tanah
saling terjadi di antara dua prajurit yang tidak dapat tinggal
di luar kampungnya. Masalah ini dapat menimbulkan sengketa di antara mereka. Mereka memiliki wewenang untuk
mencabut kembali persetujuan yang diberikan.
Pemindahan hak lainnya dilakukan dengan cara jual gadai
yaitu pemilik tanah diberi pinjaman uang dengan jaminan
tanah. Pada mulanya, pemilik tanah datang kepada orang
yang punya uang yang mau menggadaikan tanah. Setelah
tawar-menawar dengan kata sepakat mengenai besarnya
uang gadai, pemilik tanah menerima uang gadainya, selanjutnya pemilik tanah mengembalikan jumlah uang pin-

70

Ibid., hlm. 207.
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jamannya pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, secara resmi tanah digadaikan oleh pemiliknya. Praktik
penggadaian pekarangan itu tidak mendapat izin dari kawedanan, sehingga satu-satunya cara adalah penjualan secara
umum dengan penawaran diam-diam yang menyangkut
penyewaan kepada penjual dan tawaran pembelian kembali.
Untuk keperluan bangunan-bangunan bagi kepentingan
umum, keraton dapat mengambil (onteigenen) tanah pekarangan. Keraton mengganti kerugian atas tanaman dan rumah, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, yaitu atas
tanah pekarangan (kepunyaan raja) penduduk hanya memiliki
hak pakai. Hal ini juga terjadi pada perluasan kampungkampung yang didiami orang-orang partikelir atau pembukaan tanah sepanjang tepi sungai. Kampung itu dimasukkan
dalam satu golongan. Sejak itu, mereka masuk indung kawedanan dan seterusnya memiliki kewajiban-kewajiban kepada
kawedanan. Akan tetapi, lahan itu dapat pula berdiri sendiri
sebagai pekarangan “patuh negari” atau “kebonan”.
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BAB IV
POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN
DAN SENGKETA TANAH SETELAH
REORGANISASI AGRARIA
DI KOTA YOGYAKARTA

A. Reorganisasi dan Pengaturan Hak Milik Tanah
Mengingat begitu besar arti tanah bagi kehidupan masyarakat Yogyakarta, maka sudah sewajarnyalah apabila diadakan pengaturan hak milik tanah. Pengaturan hak milik tanah
kasultanan di Kota Yogyakarta di wujudkan dengan undangundang, adat kebiasaan, praktik-praktik yang mengatur hak
dan kewajiban, serta hubungan orang dengan tanah. Pada
mulanya, pengaturan hak milik tanah di Yogyakarta sangat
terikat oleh adat kebiasaan yang tidak tertulis. Pemilikan
tanah di Kota Yogyakarta disebut hak pakai (gebruiksrechten)
secara turun-temurun hak itu diperoleh dari sultan.
Pada dasarnya, kebijakan agraria di Vorstenlanden tidak
dapat dilepaskan dari kebijakan Pemerintah Hindia Belanda
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di Indonesia. Kebijakan agraria yang dilakukan pada awal
abad 20 itu dikenal dengan “Reorganisasi Agraria Sistem
Pemilikan Tanah” atau konversi tanah.1 Alasan pemerintah
kolonial melaksanakan reorganisasi itu adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk, tetapi maksud
yang sebenarnya adalah memberlakukan Undang-undang
Agraria tahun 1870. Pemerintah kolonial mendesak sultan
melaksanakan reorganisasi agraria dengan tujuan agar dapat
memberikan kebebasan perusahaan swasta untuk menanam
modalnya.2 Dengan adanya desakan dari Pemerintah Kolonial Belanda tersebut, sultan menyetujuinya dengan harapan
bahwa kewibawaannya yang telah hilang dapat kembali
dengan melaksanakan reorganisasi agraria.
Reorganisasi pemilikan tanah di Yogyakarta dilakukan
sejak 1917 hingga 1925. Tujuannya ialah menata kembali
sistem pemilikan dan penguasaan tanah di Yogyakarta yang
pada mulanya merupakan hak milik dan kekuasaan raja. Tanah itu tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga
tidak ada peraturan yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya
perusahaan-perusahaan perkebunan di Yogyakarta, Pemerintah Hindia Belanda menginginkan adanya kepastian
hukum bagi tanah di Yogyakarta.

Reorganisasi agraria sistem pemilikan tanah disebut pula
konversi tanah yang berarti proses peralihan (0mzetting) pemilikan
tanah dari suatu hak tertentu kepada suatu hak lain.
1
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Pemerintah kolonial memerlukan kepastian hukum bagi
tanah dan hak-hak serta kewajiban warga Yogyakarta sehubungan dengan adanya kebijakan politik etis yang dicanangkan. Politik itu muncul dari golongan etis yang menginginkan
adanya balas budi kepada rakyak Indonesia yang memiliki
banyak jasa kepada Pemerintah Belanda. Golongan etis
menginginkan agar kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia meningkat. Untuk itu, mereka menuntut Pemerintah
Belanda agar hasil yang diperoleh dari Indonesia digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.3
Munculnya politis etis di Vostenlanden mengakibatkan
perhatian golongan etis tercurah pada kepincangan-kepincangan yang diakibatkan oleh adanya sistem feodal. Pada
dasarnya kepincangan-kepincangan itu berasal dari adanya
sistem apanage yang diterapkan di tengah masyarakat. Oleh
karena itu, sistem apanage harus dihapuskan dan status pemilikan tanah ditata kembali.
Untuk menata kembali status pemilikan tanah di Kota
Yogyakarta, dilakukan berbagai cara untuk membuat perubahan, yang bisa menjadikan status hukum tanah di Kota
Yogyakarta menjadi lebih jelas. Adapun tindakan yang
dilakukan untuk mengadakan perubahan itu adalah penghapusan sistem apanage, pembentukan kalurahan sebagai unit
administrasi, pemberian hak-hak penggunaan tanah yang
jelas kepada penduduk, dan penerbitan peraturan sistem seD.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid 1,
(Djakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 215.
3
Ibid., hlm. 207-208.
2
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wa tanah, pengurangan kerja wajib penduduk, serta perbaikan aturan pemindahan hak atas tanah.
Penghapusan sistem apanage (lungguh) di Yogyakarta
dilakukan 1917. Dengan dihapuskannya sistem apanage, para
pemegang tanah lungguh baik para kerabat keraton maupun
priyayi yang memiliki jabatan istana diberi gaji berupa uang
dan bukan di beri tanah sebagai pengganti lungguhnya.
Konsekuensi kebijakan itu adalah para pejabat istana dan
para priyayi (birokrat kerajaan) pemegang tanah lungguh, kehilangan penguasaan dan pengelolaan tanah. Mereka hanya
diberi tanah yang mereka pakai sebagai tempat tinggal,
sedangkan sebagian besar tanah lungguhnya harus diserahkan kembali kepada sultan.4
Pada mulanya, tanah yang digunakan sebagai tempat
permukiman merupakan wilayah kekuasaan kasultanan dan
secara mutlak merupakan milik sultan. Meskipun tanah itu
dikerjakan dan dijadikan tempat permukiman oleh penduduk, tetapi sebagian hasil tanah merupakan hak kasultanan
yang wajib diserahkan kepada sultan. Dengan demikian,
penduduk hanya memiliki hak pakai dan tidak mempunyai
hak milik atas tanah tersebut. Dengan diberi tanah hak pakai,
penduduk dituntut untuk tetap loyal kepada sultan dan patuh
sebagai pemegang lungguh yang menjadi tuannya dengan
kewajiban menyerahkan hasil tanah dan tenaga kerjanya.
Hak milik tanah kasultanan telah diakui oleh rakyat menjadi kekuasaan sultan, sehingga sultan memiliki wewenang
Rijksblad van Djokjakarta Tahun 1918, no. 16 (Djokja: Mardi
Moeljo, 1918).
4
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untuk membagi-bagi tanahnya kepada para priyayi dan abdi
dalem sebagai tanah lungguh guna mempermudah pengorganisasian administrasi wilayah kekuasaannya. Dengan
demikian, penguasaan atas tanah di kota menjadi hal monopoli elite kasultanan, dan penduduk hanya memiliki hak pakai
(gebruiksrechten).
Pada 1925, Pemerintah Kasultanan Yogyakarta mengadakan reorganisasi pemilikan dan penguasaan tanah di
wilayah Kota Yogyakarta. Reorganisasi tanah itu merupakan
suatu perubahan yang fundamental terhadap status hukum
pemilikan tanah dari tanah milik Sultan Hamengku Buwana
VIII, para priyayi serta abdi dalem untuk dialihkan hak
kepemilikannya (omzetting) kepada penduduk. Pada mulanya, penduduk (kawula dalem) hanya memiliki hak pakai
tanah, namun setelah adanya reorganisasi tanah penduduk
memiliki hak tanah yang dipakai dengan status hukum sebagai
hak milik (andarbe). Penduduk yang memiliki hak milik tanah
adalah mereka yang telah menempati dan mengelola tanah
selama bertahun-tahun.5 Dengan demikian, pada dasarnya
reorganisasi tanah di Kota Yogyakarta merupakan pengalihan hak kepemilikan tanah sultan, priyayi, dan abdi dalem
yang merupakan tanah lungguh, sebagian dari tanah diubah
menjadi hak milik penduduk (kawula dalem) di wilayah Kota
Yogyakarta. Setelah diadakan reorganisasi tanah itu, penduduk memiliki hak dan wewenang untuk menempati dan
mengelola tanah yang telah dipakai.

5

Rijksblad van Djogjakarta, Tahun 1925, no. 23.
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a. Hak Penduduk Atas Tanah Setelah Pelaksanaan
Reorganisasi Tanah
1. Hak Pakai Secara Turun-Temurun (Erfelijk
Gebruiksrechten)
Setelah adanya reorganisasi di Kota Yogyakarta, muncul
peraturan baru yang berkaitan dengan persoalan pemilikan
tanah dan tata cara pemindahan hak milik atas tanah di antara
masing-masing penduduk. Dasar penguasaan tanah menjadi
wewenang kalurahan. Tanah menjadi milik komunal warga
kampung dengan status hak pakai (gebruiksrechten). Hak pakai
tanah dibagi dua yaitu hak pakai untuk penduduk asli (pribumi) dan untuk orang asing. Hak pakai merupakan hak
untuk menggunakan tanah untuk didirikan rumah dan
ditanami tanaman bagi penduduk. Adapun tanah pekarangan, tegalan, dan sawahan menjadi hak milik komunal
yang wewenangnya diberikan kepada kalurahan. Pengorganisasian tanah diserahkan kepada lurah yang kemudian
membaginya kepada penduduk kota dengan bagian tertentu.
Tanah yang dipakai penduduk secara turun-temurun
dengan pemberian wewenang hak pakai memiliki status
hukum yang kuat. Untuk itu sultan tidak dapat berbuat sewenang-wenang mengambil tanah-tanah tersebut. Meskipun
demikian, sultan dapat saja mencabut hak tanah penduduk
tanpa memperdulikan peraturan-peraturan yang ada.
Pemilik hak pakai secara turun temurun, dapat kehilangan haknya atas tanah yang dipakai apabila tanah itu
selama 10 tahun tidak ditempati sebagai tempat tinggal atau
tidak ditanami tanaman. Di samping itu, hak pakai juga akan
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hilang apabila pemilik hak pakai (nganggo bumi) turuntemurun itu meninggal dunia dan tidak memiliki pewaris
yang legal secara hukum.6
Kalurahan dilarang menjual atau memindahkan hak atas
tanah kepada penduduk, kecuali mendapat izin dari pepatih
dan residen Yogyakarta.7 Meskipun sebagian tanah ada yang
dikuasakan kepada kalurahan, lurah tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan hak atas tanah kepada penduduk. Tanah itu menjadi hak milik komunal yang dapat
dipakai untuk kepentingan umum.
Dalam sistem penguasaan tanah melalui sistem kalurahan, penduduk tidak memiliki kebebasan untuk menjual,
menyewakan, menggadaikan atau mewariskan. Hal ini disebabkan yang memiliki kewenangan untuk menentukan semua
kebijakan atas tanah adalah kalurahan.
Pada umumnya tanah kasultanan yang dipakai untuk
kepentingan umum digunakan untuk mendirikan bangunanbangunan sekolahan, kantor, rumah sakit, dan sebagainya.
Luas tanah itu dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini:

6

Ibid., Bab I, pasal 3, dan Bab IV.
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Tabel 10
Luas Tanah Kasultanan Untuk Kepentingan Umum
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Letak Tanah
Ngampilan
Mantrijeron
Wirobrajan
Gandekan
Bintaran
Gondomanan
Ketandan
Tegalrejo
Gondokusuman
Mantrijeron
Ngampilan
Gowongan
Bintaran
Demangan
Mergangsan
Gandekan
Gandekan
Gedong Tengen
Jogojudan
Gondomanan
Lempuyangan
Gandekan
Lempuyangan
Lempuyangan
Lempuyangan
Danurejan
Ketandan
Daengan
Danurejan
Bintaran
Bintaran
Ngampilan
Lempuyangan
Jetis
Lempuyangan
Karangkajen
Jetis
Panembahan
Gandekan
Gondokusuman
Gondokusuman
Ngampilan
Gondomanan
Gondokusuman
idem
Gondomanan
Sagan
Jetis
Ngampilan
Gedong Tengen
Lempuyangan
Danurejan
Total

Tgl. Pemberian
24/08/1901
24/02/1902
idem
idem
10/04/1902
28/07/1903
idem
idem
idem
24/05/1905
17/07/1907
idem
idem
idem
14/07/1909
23/10/1910
09/02/1912
19/07/1913
24/09/1913
23/10/1913
23/10/1913
06/02/1914
26/03/1914
13/07/1914
05/08/1914
15/08/1914
idem
29/09/1914
08/07/1916
17/07/1917
idem
25/07/1917
01/07/1917
02/03/1918
18/05/1918
21/05/1918
11/07/1918
idem
03/10/1918
02/09/1919
idem
idem
idem
21/10/1919
idem
01/11/1919
07/04/1920
12/12/1928
18/12/1937
-

Luas Tanah
(m2)
Gedung Sekolah
635
Rumah Gadai Kepolisian
595
Warung Opium
462
idem
1183
Gedung Sekolah
1930
Gedung Pengadilan
1498
Gedung Sekolah
6695
Gedung Kereta Api
27550
Gedung Sekolah
32650
Gedung Sekolah
1215
Gedung Departemen Perang
1195
Stasiun Kereta Api
99700
Rumah Untuk Direktur Penjara
2505
Departemen Perang
499800
Gedung Sekolah
9930
Rumah Gadai
161
Gedung Sekolah
1360
Gedung Sekolah
2006
Rumah Gadai
4185
Rumah Gadai
3615
Rumah Gadai
4245
Rumah Gadai
4650
Gedung Sekolah
3915
Gedung Sekolah
3455
Gedung Sekolah
1755
Gedung Sekolah
5575
Lapangan Militer
82000
Gedung Sekolah
1501
Gedung Sekolah
5575
Gedung Tahanan
35520
Perumahan Penjaga Penjara
1864
Gedung Kepolisian
20110
Gedung Sekolah
2113
Gedung Sekolah
6125
Gedung Sekolah
9210
Gedung Sekolah
1973
Gedung Sekolah
25950
Gedung Sekolah
1871
Pertokoan
408
Gedung Sekolah
18300
Gudang Departemen Perang
53900
Departemen Binnenlandsch Bestur
16300
Departemen Pekerjaan Umum
146
Gedung Sekolah
102540
Rumah Sakit
80700
Gedung Sekolah Anak Bangsa Eropa
6750
Gedung Sekolah
1991
Gedung Sekolah
89350
Departemen Pekerjaan Umum
1574
Gudang
900
Gedung Sekolah
1616
Gedung Sekolah
11800
1302552
Nama Bangunan

Sumber: Daftar Tanah-tanah Hak Gebruik 1900-1940 (Yogyakarta:
Kantor Pertanahan, tt), hlm. 2-8.
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2. Hak Milik (andarbe) Atas Tanah
Pada masa Reorganisasi Agraria di daerah Kota Yogyakarta, sultan memberikan tanah kepada masyarakat
dengan hak milik pribadi, tepatnya sejak 1925. Pensertipikatannya mulai tahun 1926. Sebelum dikeluarkan sertipikat
tanah yang berupa “Petikan Soko Register Bab Wewenang
Andarbe Boemi”,8 maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran,
dan penentuan klasifikasi tanah untuk menentukan luas
pemilikan masing-masing penduduk. Penetapan luas tanah
yang dimiliki masing-masing penduduk dilakukan untuk
menentukan besarnya pajak bumi yang wajib dibayarkan
penduduk kota yang menerima hak milik tanah.9
Pemberian hak milik tanah kepada kalurahan dilakukan
setelah kalurahan-kalurahan di Kota Yogyakarta terbentuk.
Tanah itu di golong-golongkan untuk selanjutnya dibagibagikan pada penduduk. Pada waktu diadakan reorganisasi,
dinyatakan bahwa tanah yang telah dihuni oleh penduduk
sebagai hak milik pribumi dari kalurahan dianggap sebagai
hak milik yang dapat diwariskan. Hak itu tidak mencakup
tanah liar, tanah kosong, jalan, dan tanah makam.10 Dengan
demikian, hak penduduk atas tanah tidak hanya merupakan
hak pakai, tetapi sudah berubah statusnya menjadi hak milik

Ibid.
Contoh Sertipikat lihat lampiran 2.
9
Rijksblad Van Djogjakarta. Tahun 1925, no. 24.
10
Mr. Soepomo, “Een Mededeeling over Adatgrondenrecht in
Jogjakarta” dalam Kolonial Tijdschrift, Twintigste Jaargang, 1931,
hlm. 625.
7
8
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(andarbeni) sehingga penduduk bebas dapat menjual atau
mewariskan tanah itu. Dengan demikian, reorganisasi agraria
telah memberikan hak-hak atas tanah yang lebih kuat kepada
penduduk sebagai hak milik (andarbeni).11 Dengan hak andarbeni penduduk memiliki wewenang penuh atas tanah yang
diberikan, dan mereka dapat menjual, menyewakan kepada
orang lain, serta dapat pula mewariskan pada ahli warisnya.
Luas tanah yang diberikan kepada rakyat pada tahun itu
dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut:
Tabel. 11
Luas Tanah Kasultanan yang Diberikan kepada
Penduduk Yogyakarta pada Tahun 1926

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

120

Nama Distrik
Jetis
Gowongan
Gedongtengen
Danurejan
Ketandan
Gondomanan
Ngampilan
Wirobrajan
Daengan
Mantrijeron
Karangkajen
Mergangsan
Bintaran
Lempuyangan
Gondokusuman

Luas Tanah (m2)
350.100
336.183
467.810
199.668
46.275
232.171
382.085
628.117
1.359.318
1.205.662
737.343
976.747
172.997
325.122
745.624
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16
17
18
19
20

Pengok
Panembahan
Langenastran
Taman
Kadipaten

742.651
61.811
232.199
214.268
52.962

Total

6904.133

Sumber: Petikan Soko Register Bab Wawenang Andarbe Boemi (Yogya:
Pengageng Kantor Mengeti Siti, 1926).

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagian besar pegawai-pegawai keraton berpencar-pencar tempat tinggalnya,
sebagian besar tanah pekarangan golongan (ambtserf) jatuh
ke tangan orang lain. Meskipun demikian, pembagian
golongan dan kampung masih tetap berlaku.
3. Hak Warisan
Dengan diberikannya atas tanah sebagai hak pakai
(gebruikrechten) secara turun temurun, maka penduduk memiliki kekuasaan untuk mewariskan tanahnya kepada ahli
waris.12 Penyerahan hak milik atau hak pakai atas tanah
kepada anak merupakan suatu proses yang selalu terjadi,
tidak hanya dalam peristiwa kematian. Sepanjang hidupnya,
orang akan memberikan sebagian harta miliknya kepada
anak-anaknya.13 Apabila seseorang memiliki tanah, dia akan

Wiroboemi, “Agraria”, dalam Kalawarti Ekonomi. Jojakarta:
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12
Rijksblad Van Jogjakarta, Tahun 1926, no. 1, Bab 3, pasal 1 (Djokja:
Mardi Moeljo, 1926).
13
Hildred Geertz, Keluarga Jawa (Jakarta: Grafiti, 1983), hlm. 55.
11
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memberikan tanah itu kepada anaknya setelah mereka dewasa. Segala macam pemberian itu kelak diperhitungkan apabila
pada saat kematiannya harta milik yang tersisa pada akhirnya
harus dibagi-bagi. Sering pula terjadi, jika seseorang telah
menjadi terlalu tua untuk mengurus berbagai persoalannya,
maka dibagi-bagikan segala harta miliknya dan hanya disisakan sebagian untuk menopang hidupnya di hari tua. Pada
umumnya, sisa harta yang dimilikinya itu akan diberikan
kepada anak yang mengurusinya secara langsung.
Pada dasarnya, tanah-tanah permukiman yang diwariskan bagi ahli warisnya merupakan jaminan bagi kebutuhan
akan rumah sebagai tempat tinggal di kota. Oleh karena semakin menciutnya lahan di perkotaan dan semakin padatnya
jumlah penduduk kasultanan, pewarisan tanah memiliki arti
yang sangat penting. Adanya pewarisan tanah seperti itu
mengakibatkan ahli warisnya tidak perlu mencari lagi tempat
permukiman untuk dibeli atau disewa sebagai tempat tinggal.
Pemberian tanah hak pakai kepada ahli waris harus
didaftarkan di kelurahan sesuai dengan ketentuan pasal 3P
Sultan Yogyakarta 8 Agustus 1918, Rijksblad no. 16 yang berbunyi bahwa hak pakai tanah atas tanah-tanah kalurahan
setelah pemakai meninggal dunia tanah itu dapat dilimpahkan pada ahli warisnya sesuai dengan urutan daftar keputusan
kalurahan, dengan pengertian bahwa warisan hak itu dapat
diberikan kepada orang-orang tertentu di antara pewarispewarisnya.14
“Verslag Omtrent Stand der Hervorming No. 1921”, Koleksi
ANRI, Bundel Binnenlandsch Bestuur.
14
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4. Hak Menyewakan
Praktik sistem persewaan tanah didasarkan pada tujuantujuan komersial yaitu untuk memperoleh sumber-sumber
keuangan di wilayah kekuasaannya. Tanah kasultanan
disewakan kepada penduduk kota yang menjadi penduduk
kasultanan dan kepada yayasan atau lembaga-lembaga baik
departemen maupun nondepartemen. Tanah yang disewakan
kepada penduduk luasnya tidak lebih dari 10 ha dan tanah
yang disewakan itu berupa tanah pekarangan yang tidak
ada bangunan rumahnya.15
Harga sewa tanah pekarangan sebesar 1/20 harga jual
tanah. Akan tetapi, untuk yayasan atau lembaga, harga sewa
tanah lebih murah, bahkan ada yang tidak membayar uang
sewa tetapi justru diberikan (kaparingake) dengan hak pakai
oleh sultan.
Jangka waktu penyewaan tanah kepada penduduk untuk
didirikan bangunan atau ditanami tanaman paling lama 20
tahun, dengan menggunakan perjanjian yang ditetapkan oleh
pemerintah. Perjanjian sewa tanah antara pemerintah dengan
penduduk dapat pula disaksikan oleh notaris apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
Berkaitan dengan persoalan persewaan tanah, pada tahun
1930 ketika terjadi krisis ekonomi pernah terjadi persaingan
untuk memperebutkan tanah di pinggiran kota antara orang
Tionghoa dengan penduduk pribumi. Mereka saling mem-

15

Rijksblad van Jogjakarta, tahun 1926, no. 10.
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perebutkan tanah di pinggiran kota dengan tujuan untuk
mendirikan pertokoan untuk kemajuan usaha dagangannya.16
5. Hak Gadai
Penduduk yang memiliki tanah dengan hak pakai
diperkenankan menggadaikan (diedol sende) tanahnya kepada
penduduk di wilayah kasultanan. Penggadaian tanah itu harus
mendapat izin dari kalurahan dengan melalui perjanjian di
antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh aparat di tingkat kalurahan, seperti kepala distrik. Perjanjian ini dibuat
untuk tanah yang telah didaftarkan pada buku register di
kalurahan seperti rumah, yayasan, pekarangan, yang menghasilkan bukan tanaman sayuran (kitri tahun), dan tanah yang
disewakan pada orang yang bukan penduduk kasultanan.
B. Pencabutan Hak Atas Tanah Kasultanan
Pencabutan hak tanah sultan yang telah diberikan kepada
penduduk dapat dilakukan berdasarkan peraturan pencabutan tanah. Pelaksanaan pencabutan tanah itu tidak dapat
dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus memiliki
alasan-alasan yang kuat dan didasarkan ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Akan tetapi, sultan dapat mencabut hak kepemilikan tanah penduduk tanpa didasarkan pada peraturanperaturan yang berlaku karena sultan mempunyai kekuasaan
yang besar atas tanah-tanah itu. Pencabutan hak kepemilikan
tanah penduduk dapat dilaksanakan karena tanah akan

16
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diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan untuk disewakan kepada yayasan atau orang-orang nonpribumi untuk
tempat tinggal.17
Pencabutan hak tanah penduduk oleh sultan menunjukkan bahwa meskipun penduduk kasultanan telah memiliki
kekuasaan atas tanah sebagai hak pakai secara turun temurun,
tetapi penduduk tidak dapat bebas berbuat sewenangwenang atas tanahnya. Penduduk dapat memanfaatkan dan
menguasai tanah berdasar pada peraturan-peraturan yang
berlaku. Kewenangan sultan mencabut hak penduduk atas
tanah disebabkan asal tanah milik mereka bermula dari
pelepasan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh sultan, para
sentana, dan abdi dalem. Oleh karena itu, meskipun telah ada
reorganisasi tanah yang mengakibatkan penduduk yang
mendapatkan tanah mempunyai hak atas tanah yang lebih
kuat dan mendapat kepastian hukum yang lebih jelas, tetapi
mereka harus merelakan tanahnya apabila dicabut oleh sultan terutama untuk kepentingan umum.
Pencabutan kembali tanah-tanah yang diberikan kepada
penduduk hanya dapat dilakukan oleh sultan bersama
residen dengan catatan bahwa tanah akan digunakan untuk
kepentingan umum. Dalam mencabut tanah, sultan memberikan ganti kerugian kepada penduduk. Jumlahnya berdasar
pada taksiran anggota komisi yang mengurus permasalahan
tanah. Anggota komisi itu terdiri atas pegawai pemerintahan
(ambtenaar pangreh praja) yang ditentukan oleh residen, weda-

17

Rijksblad van Jogjakarta, Tahun 1931, no. 2.
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na atau asisten wedana, kepala kampung, dan dua orang
pemilik tanah yang tidak memiliki maksud tertentu terhadap
pencabutan hak atas tanah itu.18
C. Sengketa Tanah Kasultanan
Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kota-kota
yang padat penduduknya, sering terjadi kasus-kasus yang
berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan tanah. Kasuskasus yang merupakan konflik atau sengketa individu menurut Duverger dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama,
konflik yang berkaitan dengan bakat alami yang ada pada
manusia. Dalam realitasnya di masyakarat, akan dijumpai
individu yang satu ternyata memiliki bakat yang lebih unggul
bila dibandingkan dengan individu lainnya. Dengan kelebihan bakatnya tadi, individu tersebut mempunyai peluang
yang lebih besar untuk memperoleh dan menduduki kekuasaaan. Jenis kedua adalah yang berkaitan dengan kecenderungan psikologis. Di dalam masyarakat dapat dijumpai
seorang individu yang mempunyai kecenderungan untuk
memerintah atau mendominasi individu yang lainnya.19
Konsep Charles Darwin mengenai bakat-bakat individual dalam hubungannya dengan konflik mengatakan bahwa
untuk menjamin kelangsungan hidupnya setiap individu
harus bertempur melawan individu yang lainnya, dan individu yang berhasil adalah mereka yang berhasil memeIbid., Bab III.
Haryanto, Elit, Massa, Dan konflik: Suatu Bahasan Awal
(Yogya:PAU-Studi Sosial UGM, 1991), hlm. 61.
18

19
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nangkan pertempuran tadi. Konsep Darwin itu dapat disamakan dengan filsafat borjuis yang doktrinnya membenarkan
adanya persaingan bebas di bidang kehidupan ekonomi.
Orang yang memiliki “modal” paling kuat ialah yang mempunyai kemungkinan untuk memenangkan persaingan
bebas.20
Di Kota Yogyakarta terdapat beberapa individu yang
mempunyai bakat lebih dari anggota-anggota masyarakat
lainnya. Berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat Kota
Yogyakarta, golongan paling atas masyarakat pribumi, melalui kelebihan bakatnya, berusaha untuk memperoleh dan
menjalankan kekuasaannya. Sementara anggota-anggota
masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki kelebihan bakat
melakukan berbagai upaya untuk menghalangi tindakan yang
dilakukan oleh individu-individu yang berbakat lebih. Oleh
karena itu, dalam masyarakat Yogyakarta muncul persaingan
yang tidak menutup kemungkinan bagi munculnya sengketa
atau konflik atas penguasaan dan pemilikan akan tanah.
Di Kota Yogyakarta, tanah menjadi masalah utama dan
merupakan dasar bagi munculnya sengketa. Sengketa itu
tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada
kriteria kedudukan sosial seseorang. Dengan demikian
merosotnya sumber-sumber penghasilan akibat ekonomi
yang makin memburuk terutama zaman malaise tahun 1930
dan semakin pentingnya keuntungan ekonomi akibat kelangkaan sumber-sumber itu, tanah menjadi sumber utama yang

20

Ibid., hlm. 62.
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dapat diperdagangkan dalam masyarakat perkotaan.
Dengan adanya hubungan dasar antara penguasaan
tanah dengan bentuk pola-pola kekuasaan dan adanya penggolongan masyarakat Kota Yogyakarta, maka masalah tanah
merupakan faktor yang sangat penting. Karena tanah sangat
penting bagi kehidupan, sudah sewajarnyalah apabila masyarakat Yogyakarta kemudian memiliki semboyan “sedumuk
batuk, senyari bumi”. Oleh karena itu, tanah selalu menjadi
persoalan bagi munculnya sengketa. Menurut J. Aditjondro
ada beberapa hal yang memberikan kekuatan bertahan
kepada konflik-konflik tanah di Indonesia yaitu konflikkonflik antara warga negara (citizen) versus negara (state),
dan konflik-konflik antara sitem-sistem hukum yang berbeda.21 Demikian pula, halnya dengan Kota Yogyakarta pada
umumnya sengketa yang muncul adalah sengketa antar tetangga satu kampung atau lain kampung, sengketa antar keluarga,
sengketa antar bangsa, dan sengketa antar rakyat biasa.
Adanya sengketa yang semakin banyak dan meminta
perhatian khusus menyebabkan sultan mendirikan Pengadilan Keraton Darah Dalem. Sultan menganggap pengadilan
itu perlu diadakan karena persoalan-persoalan tanah semakin
hari semakin kompleks. Pengadilan itu terdiri atas orangorang yang ahli dalam soal hukum tanah dan mengerti tentang persoalan tanah dalam hubungannya dengan persoalan
kemasyarakatan dan penghidupan. Pengadilan tersebut menangani persoalan tanah apanage, perkara-perkara yang berhuMaria R. Ruwiastuti (eds), Penghancuran Hak Masyarakat Adat
Atas Tanah (Bandung: KPA, 1997), hlm. 10.
21
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bungan dengan persewaan, jual beli, gadai, dan sebagainya.
Pada 1925, dengan adanya perubahan hukum tanah
(reorganisasi agraria) di Kota Yogyakarta, semakin banyak
persoalan dan perkara-perkara yang ditangani Pengadilan
Keraton Darah Dalem, seperti perkara-perkara antar rakyat
(wong cilik) dengan kaum bangsawan (wong gedhe). Lingkup
pekerjaan pengadilan dibatasi hanya untuk urusan-urusan
dan perkara tanah yang tidak menyangkut persoalan tanah
apanage karena tanah apanage dihapuskan sejak tahun 1917.22
Sistem apanage bagi priyayi dan abdi dalem di kasultanan
dihapus melalui reorganisasi tanah, dan sebagai gantinya
mereka diberi gaji dalam bentuk uang. Di samping dihapusnya tanah apanage akibat lain dari reorganisasi tanah adalah
terbentuknya penduduk yang mempunyai hak milik atas
tanah. Mereka dapat memiliki kebebasan terhadap tanah
mereka. Mereka dapat memakai, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, maupun menjualnya. Penduduk
memiliki status hukum tanah yang lebih jelas dan lebih kuat,
meskipun hak pemilikan tanah itu tetap diatur dalam peraturan-peraturan kasultanan. Peraturan-peraturan itulah yang
menyebabkan penduduk memiliki keterbatasan hak atas
tanah, dan penyimpangan terhadap peraturan-peraturan
itulah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Kota
Yogyakarta.
Pada dasarnya, proses pelimpahan status penguasaan
dan pemilikan tanah melalui reorganisasi agraria dalam
penanganannya banyak mengalami kesimpangsiuran.
22
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Kekacauan dan sengketa tanah muncul karena belum jelas
tanah milik sultan secara pribadi atau milik kasultanan dan
tanah mana saja yang menjadi kekuasaan masyarakat.
a. Pengaduan Sengketa Tanah ke Pengadilan Keraton
Darah Dalem
Pada dasarnya, sengketa tanah muncul karena sudah
tidak ada musyawarah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah tanah oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Permasalahan tanah dapat merupakan perbuatan
melawan peraturan yang berlangsung karena pendudukan
tanah tanpa hak, pembagian warisan yang tidak sesuai
dengan jumlah pewaris, jumlah warisan yang akan dibagi,
serta jual beli yang tidak mempertimbangkan pemilik tanah
yang sebenarnya.
Adanya perbuatan melawan hukum dalam pemilikan
dan penguasaan tanah yang tidak seimbang, menyebabkan
orang yang merasa dirugikan mengadukan masalahnya ke
pangadilan agar persoalannya dapat diselesaikan. Ruswadi
Murwad mengatakan bahwa sengketa tanah muncul karena
adanya pengaduan dari orang (lembaga) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah,
prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.23 Dengan demikian, dapat

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah
(Bandung: Penerbit Alumni, 1991), hlm. 22.
23

130

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

dikatakan bahwa sengketa tanah adalah tuntutan persoalan
tanah yang diadukan secara hukum dan menghendaki penyelesaiannya melalui proses hukum pula.
Sengketa tanah di Kota Yogyakarta muncul karena
adanya 2 faktor utama. Pertama adanya unsur kesengajaan
dari salah satu pihak yang ingin mencoba untuk mendapat
keuntungan dari tetangganya atau kerabatnya dengan cara
mereka sendiri, seperti memutarbalikkan fakta untuk mengelabui pengadilan dengan tujuan agar tuntutan atas tetangganya atau kerabatnya itu dapat terwujud. Kedua, ketidaktahuan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak terhadap
peraturan-peraturan yang berlaku atas tanah yang mereka
miliki.
Faktor kesengajaan terwujud dalam bentuk beberapa
macam tindak pidana tertentu yang sering terjadi dalam
masyarakat, seperti pembuatan laporan palsu dengan cara
memutarbalikkan fakta untuk mengelabui pengadilan,
penipuan-penipuan terhadap kerabat dan tetangga, serta
penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan. Faktor
kesengajaan yang paling banyak menimbulkan kasus dalam
kehidupan sehari-hari pada dasarnya berinti pada keinginan
untuk memenuhi kebutuhan pribadi atas tanah tempat tinggal
yang sebenarnya bukan milik mereka sendiri.
Sengketa tanah yang disebabkan oleh faktor kesengajaan
dapat diketahui dari gugatan seorang rakyat biasa kepada
seorang priyayi yang telah menjual tanah dan pekarangannya. Pada 1937, Slamet merasa telah membeli dengan lelang
sebidang tanah pekarangan dengan rumah-rumah yang
terletak di Kampung Jetis, onderdistrik Tugu, distrik kota
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seluas 2166 m2. Dengan nomor verponding 58 ia menggugat
penjualnya yang bernama R.M. Notosoedirdjo. Slamet yang
telah membeli tanah tersebut seharga f.500,- menggugat R.M.
Notosoedirdjo agar meninggalkan pekarangan dan rumahrumah yang telah ditempatinya itu. Pembelian akan tanah
tersebut telah didaftarkan di dalam register kantor memperingati tanah pada 31 Januari 1938. Dari perbuatan Jawab
(tergugat), penggugat menggugat agar ia mendapat kerugian
yang dapat ditetapkan sebulan f.5,- selama 34 bulan lamanya,
sehingga penggugat mendapat kerugian 34xf.5,- = f.170,-.24
Ketika Jawab diperiksa oleh jaksa, ia mengatakan bahwa
ia benar-benar menempati rumah-rumah dan pekarangan
yang dituntut oleh penggugat. Adapun ia menempati rumah
dan pekarangan itu karena rumah dan pekarangan itu yang
berhak memiliki adalah tergugat, sebagai ahli waris Bendoro
Pengeran Hario Tjokrokoesoemo. Akan tetapi, Jawab tidak
dapat memberikan keterangan yang dapat memperkuat dirinya sebagai ahli waris yang masih memiliki hak atas pekarangan-pekarangan dan rumah tersebut.
Di satu sisi, pembelian pekarangan dan rumah yang menjadi perkara itu, diperkuat oleh saksi-saksi yaitu Raden
Ngabei Pringgosoewandi sebagai Asisten Wedono Tugu dan
Mas Ngabei Pringgosentono sebagai mantri kepala Kampung
Jetis yang menjalankan penjualan dan aturan-aturan saksi
sesuai dengan surat proses verbal penjualan lelang tertanggal
16 September 1937 yang tersimpan dalam arsip pengadilan.
Putusan Pengadilan Keraton Darah Dalem, Arsip Keraton
Yogyakarta, Bh/492 Sriwandowo, 1937.
24
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Sayangnya, Jawab tidak dapat memberikan keterangan yang
dapat membatalkan gugatan penggugat serta kesaksian saksisaksi. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa yang
berhak mempunyai pekarangan dan rumah itu adalah penggugat. Putusan Pengadilan Keraton Dalem itu bertanggal 24
September 1936 no. 62/1936.25
Berdasarkan kasus itu, dapat diketahui bahwa sebenarnya Jawab mengetahui bahwa ia tidak berhak bertempat
tinggal di rumah dan pekarangan itu karena telah keluar
surat keputusan Pengadilan Keraton Darah Dalem yang
menentukan siapa yang berhak mempunyai rumah dan
pekarangan itu. Namun, Jawab sengaja tidak mau pindah
dari rumah dan pekarangan itu walaupun telah disuruh pindah oleh asisten wedono dan mantri kepala kampung atas
permintaan penggugat.
b. Sengketa Antara Pemerintah Daerah dengan
Kasultanan
Munculnya sengketa tanah dan kesalahpahaman tentang
hak atas tanah yang digunakan masyarakat mengakibatkan
dikeluarkannya Rijksblad Kasultanan 1918 no. 16. Dalam
Rijksblad itu khususnya pasal 3 disebutkan bahwa hak-hak
tanah diberikan dengan “hak andarbe” kepada kalurahan.
Tanah itu dikenal tanah “kepajegan”. Dalam pasal 4 selanjutnya
ditegaskan bahwa rakyat diberi hak anganggo turun-temurun
(hak memakai turun-temurun).26 Pemberian tanah dengan
25
26

Ibid.
Rijksblad van Djogjakarta, no. 16, Tahun 1918.

133

Nur Aini Setiawati

hak andarbe itu sering mengakibatkan persengketaan di
masyarakat.
Persengketaan tanah kasultanan itu juga terjadi antara
lembaga-lembaga negara dengan pihak kasultanan. Persengketaan itu dapat dilihat pada kasus tanah yang digunakan
oleh pemerintah daerah yang diartikan sebagai “hak milik
penuh”. Pengertian hak milik itu sendiri sering menimbulkan
kesalahpahaman. Rumah residen di Yogyakarta pada mulanya tidak tercatat dalam register hak milik, baru kemudian
dimasukkan dalam register.27
Adanya kesalahpahaman tentang pengertian hak milik
atas tanah itu mengakibatkan kasultanan menetapkan bahwa
pelepasan tanah kasultanan kepada gubernemen bukan
sebagai hak milik, tetapi merupakan pelepasan untuk dipakai.
Pelepasan tanah itu dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah daerah dalam
menyediakan tanah-tanah untuk kepentingan umum seperti
yang dipakai oleh Dinas Kereta Api (Staats Spoorwegen)
dengan hak sewa. Dengan demikian, tanah itu dilepaskan
berdasarkan hak membangun, dan perusahaan harus memenuhi pembayaran sewa setiap tahun.28
Persediaan tanah-tanah di daerah kasultanan yang digunakan untuk benteng-benteng dan kepentingan umum lainnya berjalan terus jika negara tidak memikirkan hak atas
tanah. Tanah-tanah itu diizinkan oleh sultan dipakai untuk

27
28
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kepentingan umum, bahkan biaya pemeliharaannya yang
memang diperlukan oleh sultan sebagian besar menjadi
beban sultan. Pada dasarnya, kepentingan sultan identik
dengan kepentingan negara. Dalam kontraknya pada 1812,
Raffles masih memperoleh persetujuan bahwa bentengbenteng, jembatan, dan jalan umum dibuat dan dipelihara
atas biaya sultan, tetapi berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat gubernemen Inggris. Pada 1830, dalam kontrak
politik 22 Juni dinyatakan bahwa sultan dibebaskan dari
pemeliharaan benteng-benteng dan tanah yang dibangun
untuk kepentingan umum lainnya.29 Kontrak politik itu berjalan hingga Pemerintahan Belanda berakhir.
Dari data-data yang dikumpulkan oleh Dewan Penasihat
Hindia Belanda terlihat bahwa sejak 1879 tanah-tanah sebagai
hak milik gubernemen dipergunakan untuk pondokan para
pekerja paksa, perumahan perwira, kantor pos, gedunggedung sekolah, rel kereta api,dan untuk rumah residen.
Dewan tidak sadar bahwa penggunaan tanah itu dapat
menimbulkan sengketa disebabkan tanah-tanah tersebut
tidak memiliki status hukum yang kuat.
Pelepasan tanah-tanah kasultanan kepada pemerintah
daerah disebabkan oleh adanya permintaan negara untuk
tujuan-tujuan tertentu yang memerlukan pelepasan penuh,
sehingga negara mendapat hak milik atas tanah. Dengan
demikian, pemerintah daerah menerima pembayaran penuh
sebagai ganti rugi atas hilangnya hasil pendapatan tanah itu.

29
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135

Nur Aini Setiawati

Besarnya ganti rugi adalah separo dari seluruh ganti rugi
atas hilangnya hasil pendapatan tanah itu. Akan tetapi,
terhadap tanah-tanah tersebut baik mendapat ganti rugi
maupun tidak pihak kasultanan hanya memberikan hak pakai
selama masih diperlukan. Sebagaimana terlihat pada 1903,
penggunaan tanah untuk pembangunan tempat penjualan
candu diizinkan, meskipun hanya di beri hak pakai.30
Pelepasan tanah-tanah kasultanan untuk negara, muncul
karena adanya tuntutan dinas-dinas pemerintahan yang
menginginkan hak milik penuh atas tanah yang digunakan,
dan keinginan untuk bebas dari semua beban serta pertanggungjawaban secara hukum. Pengurus Dinas Kereta Api dalam suratnya 30 Agustus 1919 menyatakan bahwa dinas itu
mempunyai cita-cita untuk mendapatkan tanah dengan status hak milik penuh, sehingga dengan kekuasaannya dinas
tersebut secara penuh dapat mengatur tanah-tanah tersebut.31
Meskipun biaya pemeliharaan tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dibiayai oleh negara, status hak tanah itu tidak dapat ditetapkan menjadi hak milik
negara. Bahkan, dalam setiap penobatan sultan telah ditentukan bahwa kasultanan telah meminjamkan tanah-tanah
untuk kepentingan umum dan ketetapan itu telah diterima
oleh Direktur Pemerintahan Dalam Negeri sebagai ketentuan
tentang “hak pakai” atas tanah-tanah kasultanan. Di samping
itu, gubernemen juga tidak dapat membuktikan adanya hak

30
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yang lebih kuat atas tanah-tanah yang digunakan untuk
kompleks-kompleks bangunan itu.
Status hak pakai atas tanah-tanah yang digunakan untuk
kepentingan umum tidak dapat disetujui secara keseluruhan
oleh pihak gubernemen. Hal ini menimbulkan persengketaan
yang berkelanjutan antara pihak gubernemen dengan pihak
kasultanan. Gubernemen menyatakan bahwa tanah-tanah
yang digunakan untuk bangunan-bangunan gubernemen itu
bukan sepenuhnya hak milik sultan. Negara juga memiliki
andil yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban
jika ada kerusuhan-kerusuhan di masyarakat. Demikian pula,
andil residen yang telah memiliki banyak jasa dalam menjaga
kestabilan tahta sultan dinilai sebagai jasa yang penting untuk
dipertimbangkan. Persengketaan ini menimbulkan keinginan
pada Dewan Penasehat Hindia Belanda untuk pada waktu
penobatan sultan diadakan perjanjian tentang pelepasan
tanah-tanah yang diberikan kepada negara oleh sultan.32
Apabila pada waktu penobatan sultan diadakan perjanjian pelepasan tanah-tanah kasultanan yang digunakan untuk
pembangunan gedung-gedung gubernemen dan untuk
kepentingan umum, maka sultan tidak dapat membantah dan
hanya dapat menyetujuinya. Akan tetapi, pemerintah daerah
berkewajiban memberi ganti rugi kepada pemegang tanah
apanage atau penduduk yang memiliki kekuasaan atas tanah
yang akan digunakan, sebagai pengganti tanaman dan

32
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bangunan yang ada di atasnya. Selanjutnya, hak milik pemerintah daerah hanya berlaku selama gubernemen memelihara
pemerintahan sultan.33
Pelepasan tanah-tanah kasultanan kepada negara dimaksudkan untuk menjamin penguasa tertinggi dalam menggunakan tanah dengan hak penuh yang dipakai untuk bentengbenteng pemerintah dan kepentingan umum. Dewan Penasihat Hindia-Belanda menyatakan bahwa menurut hukum
tata negara tanah-tanah itu tetap menjadi bagian pemerintah
daerah, meskipun peraturan hukum tanah-tanah itu diberlakukan di bawah perlindungan hukum adat. Penduduk yang
memiliki posisi tinggi atas tanah yang ditempatinya juga harus
tunduk kepada penguasa tertinggi Hindia-Belanda.34
Sengketa tanah antara kasultanan dengan pemerintah
daerah selanjutnya dapat diselesaikan pada waktu penobatan
Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menetapkan bahwa
penyediaan tanah untuk dinas-dinas negara dilakukan
dengan cuma-cuma. Adapun ganti rugi diberikan negara
kepada orang yang berkepentingan dengan pelepasan hak
mereka, dan biaya pembersihan tanah, serta pengganti hasil
pendapatan atas tanah-tanah itu. Besarnya ganti rugi atas
hilangnya hasil pendapatan itu paling tinggi separo dari harga
tanah yang bersangkutan.35
Ganti rugi atas pelepasan tanah-tanah kasultanan dapat
dilakukan sekali setiap tahun atau secara tunai harus segera
disetorkan pada pihak yang bersangkutan. Dengan demikian,
34
35
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gubernemen dapat menggunakan tanah sesuai dengan keinginannya. Apabila tanah itu akan dipindahkan atau dijual
kepada orang lain, maka yang diutamakan untuk membeli
adalah pemerintah daerah.
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BAB V
KESIMPULAN

Sebelum abad XX, penguasaan dan pemilikan tanah di
Kota Yogyakarta bersifat feodal. Penguasaan tanah banyak
ditentukan dengan sistem lungguh (apanage). Dalam sistem
lungguh, tanah dimiliki dan dikuasai oleh sultan (vorsten
domein), sedangkan rakyat (kawula dalem) yang tinggal sebagai
penghuni tanah itu hanya memiliki hak menggarap (nggadhuh)
dan diwajibkan menyerahkan sebagian hasil garapannya.
Untuk mengawasi dan mengelola tanah kasultanan, sultan
memberikan kepercayaannya kepada kerabat sultan (sentana
dalem) dan para pegawai (priyayi) dengan status sebagai penggaduh tanah sultan. Mereka itu disebut patuh, sedangkan
tanah yang dikuasakan kepada mereka disebut “tanah kepatuhan”. Dengan haknya ini, para patuh diberi wewenang untuk mengelola tanah yang dikuasakan kepadanya.
Dalam mengawasi tanah-tanah yang dikuasainya para
patuh menyerahkan hak-hak kekuasaannya kepada para
pembantu mereka. Para pembantu patuh ini disebut lurah.
Mereka memiliki kekuasaan yang besar atas tanah-tanah
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sultan sedangkan rakyat sebagai penggarapnya tidak mempunyai hak apa-apa atas tanah yang digarapnya.
Penguasaan tanah dengan sistem apanage kepada bangsawan dan pegawai kraton sebagai gaji itu menimbulkan
adanya dua lapisan sosial dalam masyarakat yaitu wong gedhe
dan wong cilik. Wong gedhe merupakan lapisan sosial yang
memiliki hak-hak istimewa dari keraton, di antaranya hak
memungut pajak dan hasil dari sebagian tanah lungguhnya.
Adapun wong cilik merupakan lapisan sosial di bawahnya
yang tidak memiliki hak-hak istimewa, mereka hanya
memiliki hak atas tanah sebagai hak penggarap dan pemakai.
Kekuasaan sultan atas tanah-tanah di wilayah kekuasaannya memungkinkan sultan mengatur sistem pemilikan dan
penggunaan tanah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya,
di antaranya tanah keraton, tanah yang digunakan untuk
kepentingan umum, dan tanah yang diberikan kepada penduduk. Pengaturan hak milik tanah Kasultanan Yogyakarta
diwujudkan dalam undang-undang, adat kebiasaan, praktikpraktik yang mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan
orang dengan tanah.
Dalam pengaturan sistem apanage, birokrat kerajaan memiliki posisi penting sebagai pengumpul pajak dan sebagian
hasil tanamannya. Di wilayah perkotaan ia menjadi perantara
wong gedhe (patuh) dan wong cilik (kawula dalem). Kekuasaannya
yang besar menjadikan lurah memiliki posisi yang strategis
dalam menerapkan penguasaan tanah di Kota Yogyakarta.
Kekuasaannya yang besar menjadikan lurah memiliki posisi
yang strategis dalam menerapkan penguasaan tanah di
perkotaan. Dengan demikian, patuh memiliki kekuasaan atas

141

Nur Aini Setiawati

tanah bagiannya, sedangkan para birokrat kerajaan mengatur
sistem penggunaan dan penarikan pajaknya.
Dalam memobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan
sultan dan para patuh diterapkan peraturan kerja wajib
kepada abdi dalem mereka. Kerja wajib itu berupa penjagaan
(caos) yaitu menjaga keamanan rumah pekarangan yang
didiami oleh patuh; mengawal (nderek) yaitu mengawal dan
menjadi pengiring patuh ketika patuh menghadiri upacaraupacara resmi, reresik dalem yaitu membersihkan rumah dan
halaman yang didiami patuh, dan tugur yaitu membantu
jalannya upacara-upacar yang diadakan oleh patuh.
Penguasaan tanah yang terpusat pada sultan itu tampaknya menjadi penghambat bagi berlangsungnya politik
Pemerintah Kolonial Belanda di Kasultanan Yogyakarta.
Berdasar pada persetujuan antara Pemerintah Kolonial
Belanda dengan sultan, pada 1918 diberlakukan Rijksblad
Kasultanan no. 16 tahun 1918 yang menghapuskan kekuasaan
para patuh atas tanah milik sultan. Hal ini mengakibatkan
terhapusnya jaman kepatuhan. Selanjutnya, rakyat (kawula
dalem) diberi kesempatan sebagai pemakai tanah dengan hak
anganggo secara turun-temurun (erfelijk gebruiksrecht). Hal itu,
yang dinyatakan dalam pasal 4 Rijksblad Kasultanan no. 16
tahun 1918.
Setelah dihapuskan jabatan patuh, sultan melakukan
perubahan sistem pemilikan tanah agar rencana menguasai
wilayah Kasultanan Yogyakarta dapat terwujud. Perubahan
itu disebut dengan “Reorganisasi Agraria Sistem Pemilikan
Tanah” yang dilaksanakan pada 1925.
Reorganisasi tanah itu merupakan suatu perubahan yang
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fundamental terhadap status hukum pemilikan tanah dari
tanah milik sultan, para priyayi, serta abdi dalem untuk dialihkan hak kepemilikannya (omzetting) kepada penduduk.
Adapun tindakan yang dilakukan dalam reorganisasi tanah
tidak hanya dilakukan dengan mengadakan perubahan status pemilikan tanah saja, tetapi juga penghapusan sistem apanage, pembentukan kalurahan sebagai unit administrasi,
pemberian hak-hak penggunaan tanah yang jelas kepada
penduduk, pengadaan peraturan sistem sewa tanah, pengurangan kerja wajib penduduk, dan perbaikan pemindahan
hak atas tanah. Pelaksanaan reorganisasi yang demikian itu
membuktikan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda secara
langsung dapat menguasai seluruh wilayah perkotaan
Yogyakarta. Di samping itu, politik pemerintah kolonial telah
berhasil memperlemah status dan kedudukan para bangsawan pemegang lungguh.
Reorganisasi pemilikan dan penguasaan tanah yang
berlangsung pada 1925 menunjukkan keberhasilan penetrasi
politik Pemerintah Kolonial Belanda di Yogyakarta. Kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menerapkan program komersialisasi ekonomi di Yogyakarta dapat berjalan
atas dasar dukungan pemerintahan kasultanan. Kondisi ini
menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda dapat mengambil keuntungan dari besarnya pemasukan yang berasal dari
pajak perusahaan kereta api milik swasta asing di Yogyakarta.
Di samping itu, mereka dapat mengusahakan tanah sebagai
tempat tinggal orang-orang Eropa di Yogyakarta dalam
rangka menjalankan usahanya baik di wilayah perkotaan
maupun di pedesaan Yogyakarta.
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Dengan diadakannya reorganisasi agraria dan diberlakukannya Rijksblad Kasultanan no. 25 tahun 1926, sultan
telah memberikan tanah kepada penduduk dengan hak milik
pribadi (andarbeni). Penduduk memiliki hak atas tanah yang
lebih kuat dan memiliki kekuasaan penuh atas tanah yang
diberikan itu. Mereka dapat menjual, menyewakan kepada
orang lain, serta mewariskan tanah kepada ahli warisnya.
Meskipun penduduk memiliki status hukum tanah yang
jelas dan lebih kuat, hak pemilikan tanah diatur dalam
peraturan-peraturan kasultanan. Peraturan-peraturan itu
menyebabkan penduduk memiliki keterbatasan hak-hak atas
tanahnya. Keadaan ini menyebabkan terjadinya sengketa
tanah karena adanya penyimpangan dari pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada.
Di Kota Yogyakarta, tanah menjadi masalah utama dan
dapat memberikan dasar bagi munculnya sengketa baik
karena aspek ekonomi maupun sosial. Bahkan, ketika terjadi
kemerosotan sumber-sumber penghasilan akibat keadaan
ekonomi yang semakin memburuk pada zaman malaise tahun
1930, tanah menjadi sumber utama yang dapat diperdagangkan sehingga mudah menjadi pemicu terjadinya sengketa.
Sengketa tanah muncul karena sudah tidak ada musyawarah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah
tanah oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pada umumnya, permasalahan tanah berkaitan dengan perbuatan
melawan peraturan yang berlangsung, berupa pendudukan
tanah tanpa hak, pembagian warisan yang tidak sesuai
dengan jumlah pewaris, dan jumlah warisan yang akan dibagikan, jual beli yang tidak diketahui pemilik tanah yang

144

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

sebenarnya, dan sebagainya.
Pada dasarnya sengketa tanah di Kota Yogyakarta muncul karena adanya dua faktor utama yaitu pertama, adanya
unsur kesengajaan dari salah satu pihak yang ingin mencoba
untuk mendapat keuntungan dari tetangganya atau kerabatnya dengan cara mereka sendiri. Kedua, ketidaktahuan
dari salah satu pihak atau kedua belah pihak terhadap
peraturan-peraturan yang berlaku atas tanah yang mereka
miliki.
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