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Pendahuluan
Sejarah dan perkembangan pusat kota Yogyakarta sangat berkaitan erat
dengan hadirnya transformasi sosial, budaya dan politik. Sejak awal berdirinya
hingga saat ini masing-masing komponen sosial, budaya dan politik mengalami
perubahan pola yang mengacu pada jalannya kepemimpinan pada setiap Raja
yang sedang bertahta. Secara keseluruhan setiap Raja yang bertahta berupaya
mendemostrasikan bahwa kota telah berubah dan berkembang dari waktu ke
waktu, dan tetap mempertahankan poros tengah kota yang mencerminkan peran
Kraton. Hal ini terdapat dalam sebuah identitas monumen cagar budaya sumbu
filosofi yang menggabungkan sisi utara (Gunung Merapi) dan sisi selatan (Laut
Selatan Jawa).
Yogyakarta didirikan pada tahun 1755 setelah adanya peristiwa yang
memecah belah faksi-faksi di Kerajaan Mataram. Sunan Pakubuwono II, Sultan
Surakarta Kasultanan Hadiningrat membuat sebuah kesepakatan dengan
perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) yang berisi tentang pemberian hak atas
monopoli perdagangan di Kerajaan Mataram. Pangeran Mangkubumi tidak setuju
atas keputusan yang ditetapkan oleh Sunan Pakubuwono II. Ketidaksetujuan
Pangeran Mangkubumi terhadap keputusan tersebut dilandaskan atas sikap
Pakubuwono yang terlalu dalam melibatkan peranan dan kekuatan asing dalam
urusan bisnis internal kerajaan.
Penolakan keputusan terebut akhirnya menyebabkan terjadinya perang
saudara yang berlarut-larut. Pada akhirnya peperangan saudara ini berakhir
dengan adanya Perjanjian Giyanti yang menjadikan terpecahnya Kerajaan
Mataram menjadi dua Kasultanan yakni, Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh
Sri Susuhunan Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang
dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengku
Buwono.
Perjalanan sejarah setelah terpecahnya Kerajaan Mataram, Pangeran
Mangkubumi memilih untuk mencari ibu kota baru di dataran tinggi Gunung

Merapi yang diapit oleh dua sungai (dikanan dan dikiri Kraton). Secara
pandangan kosmologis, lokasi tersebut cukup ideal, karena berada diantara dua
kekuatan yang dianggap sumber kehidupan. Pembangunan

kota kerajaan di

bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan HB I) tidak terencana,
tersketsa dan tidak terdapat catatan tertulis tentang pembangunan Kraton dari
masa awal berdirinya.
Kompleks Kraton Yogyakarta saat ini menempati area seluas 4000 meter
pesegi.
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Mangkubumi memiliki referensi yang kuat dalam dunia arsitektur sejak masa
mudanya. Desain Kraton Kasultanan Yogyakarta Hadinigrat juga dipimpin oleh
sang Raja sendiri yakni Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengku
Buwono I. Pada awal berdirinya, Kraton Yogyakarta berbentuk sederhana, hanya
terdapat balai pertemuan utama, tempat tinggal keluarga kerajaan, tembok dasar
dan bangunan fungsional lainnya. Sri Sultan HB I juga menginisiasi
pembangunan Benteng Kraton, sebagai upaya perlindungan dari serangan musuh.
Selain konsep banguna kraton yang megah dengan seni arsitekturnya,
tetapi sang Raja Sri Sultan HB I juga mulai membangun jalan poros utama
ditengah kota kerajaan. Jalan-jalan yang dibangun oleh Sri Sultan HB I yakni,
Jalan Malioboro yang kemudian difungsikan sebagai margaraja. Pada saat yang
sama Sultan HB I juga mambangun sebuah tugu Golong Gilig dan Panggung
Krapayak. Kedua bangunan inilah yang menjadi simbol identitas sumbu filosofi
Kasultanan Yogyakarta.

Pembahasan
Sumbu filosofi Yogyakarta merupakan sebuah landmark bersejarah di
Kota Yogyakarta. Dalam proses penciptaan ibu kota baru, Pangeran Mangkubumi
memasukan bahasa Jawa kedalam konsep kosmologis, animesme, serta agama
Hindu, Budha dan Islam kedalam tubuh desain Kraton Yogyakarta. Selain itu,
posisi istana yang kaitannya termasuk lingkungan alam, letak bangunan, ruang
dan jalan, menjadi sebuah satu kesatuan desain banguanan yang sakral dalam
budaya yang dipraktikan menjadi sebuah situs. Dalam menyempurnakan ibu kota
kerajaan, Pangeran Mangkubumi mengambil konsep desain pembanganuan tata

wilayah kota yang menggabungkan hubungan antar mikrokosmik, siklus hidup
manusia (Sangkan Paraning Dumadi), hubungan antara Tuhan-Manusia-Alam
(Hamemayu Hayuning Bawana) dan hubungan kesatuan Tuhan dan Manusia
(Manunggaling Kawula Gusti). Konssep-konsep ini tidak hanya membentuk Kota
Kerajaan, tetapi juga berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat smpai
hari ini.

Konsep Kosmologis Jawa
Sistem kepercayaan yang berkaitan dengan dunia nyata (mikrokosmos)
den kehidupan setelah kematian. Dalam konsep ini orang percaya bahwa akhirat
adalah kelanjutan kehidupan di bumi dan kematian merupakan transformasi hidup
seseorang kembali ke dunia nenek moyang dipegunungan. Sistem kepercayaan ini
telah berkembang dan melebur pada era Hindu-Budha sekitar 500-1500 M yang
lalu. Beberapa konsep kosomologis Jawa ini juga dapat dijumpai dalam reliefrelief candi Borobudur dan juga Prambanan. Sistem kepercayaan ini diyakini
sangat berkembang dimasa Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Mataram Islam.
Hal ini tercerminkan dalam desain tata kota dan wilayah kerajaan.
Di Yogyakarta, konsep makrokosmik dan konsep dunia mikrokosmik
terbukti dalam pemilihan lokasi dan desain Kraton Kasultanan Yogyakarta
berorientasi pada fitur alam dan keberadaan makhluk ghaib yang dianggap suci.
Hal ini disimbolkan pada Gunung Merapi dan Samudera Hindia yang menjadi
sumber energi kehidupan. Pemaknaan lain terhadap Gunung Merapi juga
dikaitkan dengan elemen positif (kekuatan, tanah, dan karakteristik laki-laki).
Sementara itu, pemaknaan terhadap Samudera Hindia atau laut selatan dikaitan
dengan elemen negatif (ketenangan air dan karakteristik wanita).
Kesatuan dua elemen yang berlawanan itu diyakini sebagai asal mula
kehidupan manusia. Hal ini juga dijadikan sebagai alasan bahwa Kraton
Yogyakarta diposisikan diantara keberadaan Gunung Merapi dan Laut Hindia/
Selatan yang melambangkan sumber dan pusat dari kehidupan manusia. Orangorang Jawa beranggapan bahwa seluruh kompleks kraton sebagai titik kontak
antara makrokosmik dan mikrokosmik yang menjadikan raja sebagai mediator
diantara dua dunia.

Kesimpulan
Sejarah dan perkembangan pusat kota Yogyakarta sangat berkaitan erat
dengan hadirnya transformasi sosial, budaya dan politik. Sejak awal berdirinya
hingga saat ini masing-masing komponen sosial, budaya dan politik mengalami
perubahan pola yang mengacu pada jalannya kepemimpinan pada setiap Raja
yang sedang bertahta. Secara keseluruhan setiap Raja yang bertahta berupaya
mendemostrasikan bahwa kota telah berubah dan berkembang dari waktu ke
waktu, dan tetap mempertahankan poros tengah kota yang mencerminkan peran
Kraton. Hal ini terdapat dalam sebuah identitas monumen cagar budaya sumbu
filosofi yang menggabungkan sisi utara dan sisi selatan .
Yogyakarta didirikan pada tahun 1755 setelah adanya peristiwa yang
memecah belah faksi-faksi di Kerajaan Mataram. Sunan Pakubuwono II, Sultan
Surakarta Kasultanan Hadiningrat membuat sebuah kesepakatan dengan
perusahaan Hindia Timur Belanda yang berisi tentang pemberian hak atas
monopoli perdagangan di Kerajaan Mataram. Pangeran Mangkubumi tidak setuju
atas keputusan yang ditetapkan oleh Sunan Pakubuwono II. Ketidaksetujuan
Pangeran Mangkubumi terhadap keputusan tersebut dilandaskan atas sikap
Pakubuwono yang terlalu dalam melibatkan peranan dan kekuatan asing dalam
urusan bisnis internal kerajaan.
Sistem kepercayaan yang berkaitan dengan dunia nyata dan kehidupan
setelah kematian. Dalam konsep ini orang percaya bahwa akhirat adalah
kelanjutan kehidupan di bumi dan kematian merupakan transformasi hidup
seseorang kembali ke dunia nenek moyang dipegunungan. Sistem kepercayaan ini
telah berkembang dan melebur pada era Hindu-Budha sekitar 500-1500 M yang
lalu. Beberapa konsep kosomologis Jawa ini juga dapat dijumpai dalam reliefrelief candi Borobudur dan juga Prambanan.
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