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Sejarah Tari Klasik Gaya Yogyakarta Periode Pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I 

sampai Sri Sultan Hamengku Buwono IX 

 

 Kebudayaan Yogyakarta sejak kelahirannya sekitar 200 tahun yang lalu (sekitar tahun 

1700an) mengikuti arah pengembangan yang merupakan penggalian dan pengendapan sari 

budaya Mataraman yang mengalami kejayaan di jaman pemerintahan Sultan Agung 

Hanyakrakusuma (Wardhana, 1981: 35). Salah satu kebudayaan Yogyakarta tersebut adalah 

seni tari gaya Yogyakarta, dan hal ini tidak dapat terlepas juga dari perjanjian Giyanti. 

 Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Mataram (diwakili oleh 

Sunan Pakubuwana III), dan kelompok Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan Hamengku 

Buwono I). Perjanjian Giyanti yang menandai pembagian wilayah Kerajaan Mataram Islam 

menjadi dua, yakni Surakarta dan Jogjakarta (Kasunanan dan Kasultanan) pada zaman 

pemerintahan Pakubuwono III sekitar tahun 1755 menandai pula lahirnya Kraton Yogyakarta 

yang kemudian mengambil langkah dalam berbagai kebijakan, salah satunya dalam hal 

kesenian (central-java-tourism.com, 2014). 

 Apabila kita lihat, dalam seni tari klasik gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta 

memiliki banyak perbedaan mulai dari disiplin gerak, gendhing yang digunakan, hingga 

kostum atau pakaian yang digunakan saat pergelaran, dan lain-lain. Kasultanan Yogyakarta 

cenderung mengadopsi utuh seni tari yang ada pada jaman Sultan Agung Hanyakrakusuma 

dengan tari Bedhaya Semang yang beliau buat. Sementara, Kasunanan Surakarta hanya 

mengadopsi teknik dasar gerak dan cenderung untuk mengembangkan sendiri disiplin 

geraknya. 

 Tari jawa klasik gaya Yogyakarta disebut juga sebagai Joged Mataram adalah tarian 

yang bersumber dari Kraton Yogyakarta. Dalam tari klasik gaya Yogyakarta terdapat juga 

beberapa jenis tarian baik tari tunggal, berpasangan, berkelompok, hingga massal. Tari klasik 

gaya Yogyakarta memiliki aturan-aturan yang baku di setiap teknik geraknya. 



Istilah tari klasik gaya Yogyakarta atau Joged Mataram ini diciptakan oleh Sri Sultan 

Hamengku Buwono I yang bertahta pada tahun 1755 – 1792. Sri Sultan Hamengku Buwono I 

yang memiliki nama muda Raden Mas Sujana ini juga yang mengawali pementasan wayang 

wong (wayang orang) secara masal dengan mengambil lakon “Gondowerdoyo”. Tak hanya 

itu, beliau juga mementaskan wayang wong dengan lakon “Joyosemedi” dan menciptakan 

Beksan Etheng (Suryobrongto, 1981: 30). 

Perang menjadi suatu hal yang sangat menjemukan sehingga banyak yang menantikan 

hiburan yang biasanya berwujud kesenian. Suasana perang yang berkecamuk selama 9 tahun 

dengan pemerintah kolonial Belanda pun dialihkan pada suasana seni. Sehingga seluruh 

bidang kesenian diperhatikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I, terutama seni tari 

(Suryobrongto, 1981: 30). 

Oleh karena itu, tak heran jika disiplin dalam seni tari klasik gaya Yogyakarta sangat 

ketat karena para penari diambilkan dari prajurit. Bahkan, setiap hari Sabtu secara rutin 

diadakan perlombaan watangan yaitu lomba ketangkasan naik kuda dengan senjata watang, 

sebuah tongkat sepanjang lebih kurang 3 meter dengan ujung tumpul. Peserta lomba berusaha 

merobohkan lawannya dengan watang tersebut dan dalam perlombaan diiringi oleh gamelan 

Kyai Munggang (Kyai Guntur Laut) di Alun – Alun Utara. Setelah itu, pada malam harinya 

diadakan pergelaran wayang kulit di dalam Kraton Yogyakarta yang dinamakan “Barwatang” 

atau bubar-watangan sebagai hiburan untuk peserta lomba (Suryobrongto, 1981: 30). 

Perlombaan watangan tersebut juga menginspirasi lahirnya Beksan Lawung yang 

masih sangat eksis hingga saat ini. Dalam Beksan Lawung terdapat dialog yang diambil dari 

bahasa Madura, bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Hal ini dikarenakan dalam Kraton 

Yogyakarta pada masa itu banyak prajuritnya yang berasal dari Madura dan memiliki jasa 

yang tak sedikit. Oleh Sri Sultan, beksan ini dijadikan beksan ceremonial yang terhormat, 

bahkan menjadi wakil pribadi dari Sri Sultan pada resepsi perkawinan agung pada hari 

pertama di Kepatihan dimana menurut adat istiadat Jawa, Sri Sultan tidak boleh 

menghadirinya (Suryobrongto, 1981: 30). 

Beksan Lawung ini secara lengkap terdiri dari 40 orang penari dan dibagi dalam 3 

beksan. Beksan Lawung Ageng dikhususkan untuk jenis tari kakung gagahan (putra gagah) 

dengan 16 penari yang masih terbagi lagi dalam 2 penari botoh, 2 penari salaotho, 4 penari 

jajar, 4 penari lurah, dan 4 penari ploncon. Beksan Lawung Alit dikhususkan untuk jenis tari 



kakung alusan (putra halus) dengan 16 orang penari pula. Terakhir adalah beksan Sekar 

Medura dengan 8 orang penari putra gagah dan alus (Suryobrongto, 1981: 30-32). 

Jika ketiga beksan ini dipentaskan secara lengkap akan memakan durasi waktu selama 

5 jam. Selama pergelaran ini berlangsung para penari berada di sisi kiri – kanan gamelan 

tanpa diperbolehkan beristirahat. Gamelan yang mengiringinya juga khusus, yaitu gamelan 

Kyai Guntur Sari. Sepanjang perjalanan dari Kraton ke Kepatihan para penari mengendarai 

kuda dengan dinaungi payung kebesaran, dikawal oleh prajurit Wirabraja dan diiringi 

gamelan Kyai Guntur Sari yang sepanjang jalan dibunyikan dengan gendhing-gendhing 

Sabrangan (Suryobrongto, 1981: 32). 

Beksan Lawung Ageng juga dikenal dengan nama Beksan Trunajaya karena pada 

masa itu para penari diambilkan dari regu Trunajaya yang merupakan bagian dari pasukan 

prajurit Nyutra. Pasukan ini merupakan gudangnya penari waktu itu hingga masa sebelum 

Perang Dunia II. Nama-nama anggota pasukan bahkan diberi nama wayang semua dan 

mereka ditugaskan pula untuk melayani para penari wayang wong dalam hal memberikan 

boreh (lulur) untuk para penari, melayani properti seperti senjata, dampar (kursi yang 

digunakan saat pementasan sebagai penunjuk status sosial tokoh), dan lain-lainnya yang 

digunakan dalam pergelaran (Suryobrongto, 1981: 32). 

Orang-orang beranggapan bahwa jaman dahulu tari istana tidak boleh dipelajari di 

luar tembok Kraton, namun anggapan itu sebenarnya salah. Kerabat Kraton dan abdi dalem 

saat itu hanya takut sendiri untuk menirukan sesuatu yang sedang dikembangkan di dalam 

istana. Sebenarnya hanya ada 3 macam tarian yang tidak boleh diajarkan di luar istana demi 

menjaga kemurniannya yaitu Bedhaya 9, Srimpi Renggawati, dan Beksan Lawung karena 

ketiganya merupakan tiga beksan yang paling sulit untuk dipelajari (Suryobrongto, 1981: 32). 

Induk dari beksan Bedhaya (tari Bedhaya) adalah Bedhaya Semang yang diciptakan 

oleh Sri Sultan Agung Prabu Anyokrokusumo pada abad ke-17. Selain sulit, Bedhaya 

Semang ini membutuhkan waktu 3,5 jam untuk dipergelarkan. Sehingga, Sri Sultan 

menciptakan tari-tari Bedhaya yang lebih ringan dan berdurasi lebih singkat yaitu sekitar 1 

atau 1,5 jam (Suryobrongto, 1981: 32). 

Dari beksan-beksan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I menggagas dan 

menciptakan suatu bentuk tarian dengan tema kepahlawanan. Kisahnya kemudian diambilkan 

dari epos Mahabarata yang bertujuan untuk menanamkan jiwa dan sifat kepahlawanan dari 



para satria Pandhawa yang gagah berani. Hal ini lah yang mendasari lahirnya lakon wayang 

yang pertama kali dipergelarkan yaitu Gondowerdoyo seperti yang sudah disinggung di awal 

tadi (Suryobrongto, 1981: 32-33). 

Tari klasik gaya Yogyakarta terus mengalami perkembangan, dan mengalami puncak 

perkembangannya pada jaman Sri Sultan Hamengku Buwono VIII yang bertahta pada tahun 

1921 – 1939. Dalam perkembangan ini terjadi pula penambahan ragam tari baik tari tunggal, 

beksan, pethilan, dan wayang wong. Semuanya menggunakan pola dasar tari yang ada hanya 

pada tiap ragam memiliki karakterisasi, jumlah penari dan variasi tari yang berbeda-beda 

(Suryobrongto, 1981: 33). 

 Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II yaitu pada 1792 – 1828
1
 

raja yang juga terkenal dengan sebutan Sultan Sepuh ini juga melakukan pementasan wayang 

wong yaitu lakon “Joyopusaka”. Sri Sultan Hamengku Buwono II semasa masih menjadi 

putra mahkota bahkan juga memadukan unsur gamelan dengan terompet dan genderang 

dengan harmonis untuk mengiringi Beksan Lawung. 

 Tak hanya itu, Sri Sultan Hamengku Buwono II yang memiliki nama muda Raden 

Mas Sundoro ini juga menciptakan Bedhaya Semang yang sangat sakral. Secara fisik 

Bedhaya Semang ini menceritakan tentang pertemuan beliau dengan penguasa laut selatan, 

Kanjeng Ratu Kidul. Namun, secara falsafah Bedhaya Semang menceritakan tentang 

perjalanan manusia hingga bertemu Khaliknya (Noeradyo, 2000: 5). 

 Beliau juga menciptakan wayang wong dengan lakon “Pragola Murti” yang 

merupakan sindiran keadaan jaman saat itu dan ramalan di masa depan. Lakon ini dibuat 

dengan latar belakang sekitar tahun 1808, di akhir masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku 

Buwono II keadaan Kraton Yogyakarta sangat memprihatinkan. Banyak intrik politik yang 

kejam, banyak berebut kursi kekuasaan, dan pura-pura berkompromi padahal sebenarnya 

bersaing secara tidak sehat (Noeradyo, 2000: 5). 

1. Sri Sultan Hamengku Buwono II memerintah selama tiga periode yaitu dari tahun 1792 – 1810, 1811 – 1812, 

dan 1826 – 1828. Pada periode pertama beliau turun tahta akibat adu domba Belanda dengan putranya sekitar 

Desember 1810. Akhir September 1811, Sultan Sepuh merebut kekuasaan kembali dari Sultan Raja yang 

didukung Belanda dan Danureja II ketika terjadi peralihan dari VOC ke Inggris. Kemudian turun tahta kembali 

akibat Geger Spei pada tahun 1812. Agustus 1826 naik tahta lagi di Bogor atas permintaan Belanda demi 

stabilitas negara (Noeradyo, 2000: 3-4). 

 



 Pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono III (dikenal dengan sebutan lain 

Sultan Raja) yaitu pada periode 1810 – 1811 dan 1812 – 1814 tidak tercatat adanya 

pergelaran wayang wong. Pada masa ini terjadi pergolakan politik yang cukup berat, sehingga 

Sri Sultan Hamengku Buwono III tidak menciptakan tarian atau berkarya dalam kesenian 

apapun, karena gerak gerik Kraton Yogyakarta sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial 

Belanda. Saat itu juga terjadi perebutan Jawa sebagai jajahan Belanda ke Inggris. Sehingga, 

meski ayahnya Sultan Hamengku Buwono II sempat naik tahta kembali pada 1811, akhirnya 

diturunkan kembali oleh Thomas Raffles. Bahkan Raffles mengangkat lagi Hamengku 

Buwono III sebagai raja di Kraton Yogyakarta. Ketidakstabilan kondisi negara ini lah yang 

membuat tidak produktifnya produk seni khususnya seni tari klasik gaya Yogyakarta pada 

masa ini. 

 Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IV yaitu pada tahun 1814 – 

1823 tidak tercatat juga pergelaran wayang wong. Hal ini dikarenakan Sultan Hamengku 

Buwono IV yang memiliki nama muda Gusti Raden Mas Ibnu Jarot ini naik tahta 

menggantikan ayahnya (Sri Sultan Hamengku Buwono III) yang meninggal di usia yang 

sangat muda yaitu 10 tahun. Sehingga, dalam pemerintahannya pun beliau menggunakan wali 

pemerintahan yaitu Paku Alam I (Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo). 

 Sultan Hamengku Buwono IV pun tidak berusia panjang. Beliau wafat secara 

mendadak di usia 19 tahun tepatnya pada 6 Desember 1823 saat sedang bertamasya (Dany, 

2014). Sehingga di usia yang sangat muda dengan masa pemerintahan yang tidak lama, 

beliau belum berkarya apapun dalam bidang seni. 

 Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V yaitu tahun 1823 – 1855 

tercatat dilakukan pergelaran wayang wong sebanyak 5 kali dengan lakon Pragolomurti, 

Petruk dados Ratu, Rabinipun Angkawijaya angsal Dewi Utari, Joyosemedi, dan Pregiwo – 

Pregiwati. Sultan Hamengku Buwono V juga menciptakan tarian yaitu tari Serimpi 

Renggowati yang ditarikan oleh 5 orang perempuan dengan syarat 1 orang yang menjadi 

Renggowati haruslah perempuan dengan usia sekitar 7 – 13 tahun yang belum menstruasi. 

Kisah dalam tari Srimpi Renggowati diambil dari serat Anglingdarmo, yang 

menceritakan patah hatinya Prabu Angling Dharmo karena ditinggal mati sang istri yang 

bernama Dewi Setiawati. Prabu Angling Darmo lalu berkelana dan menjelma menjadi seekor 

burung belibis putih. Saat berkelana, burung belibis putih tersebut diambil oleh seorang anak 



perempuan. Burung belibis itu pun kemudian berubah wujud kembali menjadi Prabu Angling 

Darmo dan mereka pun akhirnya saling jatuh cinta (Ibo, 2014). 

Selanjutnya pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VI yaitu tahun 

1855 – 1877 juga tidak ditemukan catatan pergelaran wayang wong. Namun, bersama Sri 

Sultan Hamengku Buwono VII, Sri Sultan Hamengku Buwono VI yang memiliki nama muda 

Gusti Raden Mas Mustojo ini menciptakan tari Serimpi Padhelori. Salah satu jenis tari putri 

klasik gaya Yogyakarta ini menggunakan properti berupa pistol dan cundrik. Membawakan 

cerita petikan dari “Menak”, ialah perang tanding Dewi Sirtu Pilaeli dan Dewi Sudarawerti, 

sebagaimana dikisahkan dalam syair vokalianya. Tari Serimpi Padhelori mempergunakan 

lagu pengiring utama Gending Pandhelori (Editor, 2014). 

Selain itu, pada masa pemerintahan beliau mulai dikenal notasi tari meskipun masih 

sangat sederhana dan kurang jelas (Suryobrongto, 1981: 48). Kemudian terdapat pula catatan 

penting mengenai kostum Bedhaya Semang. Busana Bedhaya Semang pada masa Sultan 

Hamengku Buwana VI adalah sebagai berikut: mekak (kemben, kain penutup badan atau 

dada), kain batik motif parang rusak, udher cindhe, slepe dan keris sebagai lambang keprabon, 

dengan hiasan kepala: rambut gelung bokor menggunakan klewer bunga melati, dipaes 

layaknya pengantin, cundhuk mentul, kelat bahu dan gelang yang kesemuanya menyerupai 

pengantin istana (Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, 2014). 

 Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang memiliki nama 

muda Gusti Raden Mas Murtejo pada tahun 1877 – 1921 tercatat terdapat dua kali pergelaran 

wayang wong yaitu lakon Sri Suwela dan Pregiwo – Pregiwati. Selain itu terdapat pula 

pergelaran Beksan Bedhaya di awal pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII dengan 

penari yang menggunakan rias pengantin, dan pergelaran Beksan Srimpi Renggowati yang 

dipergelarkan di awal pemerintahan beliau pula. 

 Pada zaman ini pula mulai terdapat gambaran yang jelas tentang pola dan ragam tari 

waktu itu atas penuturan penari-penari tua yang masih hidup (Suryobrongto, 1981: 48).  Pada 

zaman Sri Sultan Hamengku Buwono VII, dijumpai pula tari Srimpi Pistol dengan alat 

perang pistol yang ditembakkan ke arah bawah pada akhir abad ke-19 (Editor, 2014). 

Kemudian seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bersama Sri Sultan Hamengku  

Buwono VI, Sri Sultan Hamengku Buwono VII juga membuat Srimpi Pandhelori. 



Beliau juga menciptakan Tari Srimpi Merak Kasimpir. Properti yang digunakan 

dalam tarian ini berupa pistol dan jemparing (panah). Gending yang dipergunakan untuk 

mengiringi tari Srimpi Merak Kasimpir adalah Gending Merak Kasimpir (Editor, 2014). Tari 

Srimpi Pramugari juga merupakan hasil ciptaan Sultan Hamengku Buwono VII. Tarian ini 

juga menggunakan properti pistol. Gending yang dipergunakan untuk mengiringi tari Srimpi 

Pramugari adalah Gending Pramugrari (Editor, 2014). 

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII yaitu tahun 1921 – 1939 

tercatat ada 11 kali pementasan wayang wong dan ini merupakan puncak kejayaan Joged 

Mataram. Pada tahun 1923 dengan lakon Joyosemedi dan Sri Suwela; tahun 1925 dengan 

Sombo sebit dan Ciptoning Mintaraga; Februari 1928 dengan lakon Parto Kromo, Srikandhi 

Meguru Manah, dan Sembodro Larung; Juli 1929 dengan lakon Joyopusoko; Februari 1932 

kembali mementaskan lakon Sembodro Larung; Juli 1933 mementaskan lakon Semar Boyong, 

Rama Nitik, dan Rama Nitis; Agustus 1934 dengan lakon yang sama dengan bulan Juli tahun 

1933;  Januari 1937 dengan lakon Ciptoning Mintaraga; Januari 1938 dengan lakon 

Ciptoning Mintagara; Maret 1939 dengan lakon Pregiwo-Pregiwati, Angkawijaya Krama 

Angsal Siti Sendari, dan Pancawala Krama Angsal Pregiwati; dan yang terakhir pada 

Agustus 1939 dengan lakon Pragolomurti (Suryobrongto, 1981: 46-47). 

Pementasan wayang wong pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono 

VIII yang memiliki nama Gusti Raden Mas Sujadi ini tergolong digelar secara akbar. 

Pasalnya, pergelaran tersebut beberapa diantaranya didukung oleh 300 – 400 penari dari 

seluruh pelosok Yogyakarta, dan digelar selama 3 hingga 4 hari mulai dari pukul 06.00 

sampai dengan 23.00. 

Pada jaman ini pula, musik tiup diatonis Barat digunakan sebagai pendamping 

bersama dengan gamelan pengiring yang menggunakan laras pelog untuk Tari Srimpi. Selain 

itu, pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII ini mulai ditiadakan abdi dalem Bedhaya-

Kakung yang biasanya menarikan tari Srimpi dan Bedhaya yang dimulai sejak masa 

pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V. Sehingga, pada masa ini Srimpi dan Bedhaya 

sebagai jenis tarian putri mulai diperankan oleh wanita itu sendiri (Hadi, 2013: 8). 

 Terakhir, yaitu pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IX atau yang 

dikenal dengan nama mudanya Bendoro Raden Mas Dorodjatun pada tahun 1939 – 1988 

tercatat dilakukan pergelaran wayang wong dengan lakon Rabinipun Irawan Angsal Dewi 

Titisari dan Bedhahipun Nagari Dwarawati. 



 Selain itu, pada masa pemerintahannya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga 

menciptakan beberapa tarian. Diantaranya adalah Bedhaya Sapta yang ditarikan oleh 7 penari, 

sesuai dengan namanya (Sapta berarti tujuh). Tarian ini menceritakan tentang perjalanan dua 

orang utusan Sultan Agung ke Batavia dengan melewati berbagai rintangan. Beliau juga 

membuat Beksan Golek Menak yang berawal dari ide Sultan setelah menyaksikan 

pertunjukan Wayang Golek Menak yang dipentaskan seorang dalang dari daerah Kedu pada 

1941. Ceritera dalam tarian ini bersumber dari cerita Menak Cina (jogjatrip,com, 2014). 

 Beliau juga menciptakan Bedhaya Manten Sangaskara. Menurut abdi dalem 

Kawedanan Hageng Punokawan Kridomardowo KRT Waseso Winoto, Bedhaya Manten 

Sangaskara dibawakan 6 penari wanita yang merupakan simbol dari perjalanan seseorang 

menuju gerbang rumah tangga. Dua penari berperan sebagai sepasang pengantin, sedangkan 

4 penari lainnya memerankan diri sebagai penari srimpi. Tarian itu menunjukkan kesiapan 

dan kemandirian untuk membangun kehidupan ke depan (Ali, 2013). 

 Demikian sejarah tentang tari klasik gaya Yogyakarta mulai dari induk awal Bedhaya 

Semang dari masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma yang disinggung sedikit, 

mulai munculnya istilah dan aturan baku Joged Mataram pada masa pemerintahan Sri Sultan 

Hamengku Buwono I, hingga tarian-tarian yang diciptakan para raja serta pementasan 

wayang wong pada masa setelah Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX. Hingga kini, tari klasik gaya Yogyakarta atau Joged Mataram masih 

terus berkembang dan dilestarikan. 
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