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ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini berawal dari rasa ingin tahu peneliti terhadap orientasi politik abdi dalem 
di Keraton Yogyakarta pada pemilihan presiden tahun 2009. Abdi dalem di Keraton Yogyakarta 
adalah pegawai di lingkungan Keraton Yogyakarta yang mengurusi segala macam urusan di 
dalam rumah tangga Keraton. Kehadiran seorang raja sangatlah sentral dalam setiap nafas 
kehidupan seorang abdi dalem.Seorang raja bagi para abdi dalem dianggap sebagai wakil Tuhan 
yang berkedudukan di bumi. Keraton sebagai pusat pemerintahan, budaya dan institusi politik 
tertinggi di kalangan abdi dalem mempunyai kemampuan untuk mengatur seluruh dimensi 
kehidupan dan dengan kekuasaan yang besar ini maka Keraton bisa menjadi patron (pelindung) 
dari semua aspek kehidupan. Keberadaan Keraton dan Sri Sultan sebagai pimpinan tertinggi 
pasti akan mempengaruhi kelangsungan hidup para abdi dalem di lingkungan Keraton 
Yogyakarta.Keterlibatan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam kancah politik nasional 
termasuk pada pemilihan presiden tahun 2009 lalu juga berpengaruh terhadap pilihan politik abdi 
dalem di Keraton Yogyakarta. Hal inilah yang menarik bagi penliti. Hal yang ingin ditanyakan 
dalam penelitian ini adalah pertama: bagaimanakah arah orientasi politik abdi dalem di Keraton 
Yogyakarta, adakah kemungkinannya terfragmentasi pada salah satu nama pasangan; kedua 
:figur seorang raja di Keraton Yogyakarta, adakah berpengaruh terhadap orientasi politik abdi 
dalem di Keraton Yogyakarta pada pemilihan presiden tahun 2009 lalu.  

 Penelitian ini bersifat kualitatif dengan penentuan subyek penelitian menggunakan 
Snowball Sampling (metode bola salju). Dalam memperoleh data dilapangan peneliti 
menggunakan tehnik wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan pedoman 
wawancara (interview guide).Hasil wawancara digunakan sebagai data utama, sedangkan data 
sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dan data – data lain yang berkaitan dengan penelitian 
ini. Dalam skripsi ini digunakan teori hegemoni, dimana ada sebuah penerimaan dari seseorang 
terhadap orang lain secara sukarela tanpa adanya paksaan melalui kepemimpinan yang 
berdasarkan moral, kemampuan pribadi dan politik. Hal inilah yang bisa mempengaruhi abdi 
dalem terhadap keputusan yang akan diambilnya, termasuk pilihan politiknya. Selain itu skripsi 
ini juga menggunakan teori patron – client untuk menjelaskan hubungan dari seorang raja 
sebagai patron dan abdi dalem di Keraton Yogyakarta sebagai client.  

 Hasil dari penelitian ini adalah abdi dalem di Keraton Yogyakarta mempunyai orientasi 
politik yang bervariasi dan kedudukan seorang raja sebagai pimpinan tertinggi di Keraton 
Yogyakarta tidak mempengaruhi orientasi politik abdi dalem di Keraton Yogyakarta. Budaya 
dan politik dipahami sebagai sesuatu yang berbeda oleh abdi dalem di Keraton Yogyakarta.  
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