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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Astana Mangadeg merupakan makam keturunan Kerajaan Mangkunegaran. 

Posisi Astana Mangadeg terletak di lereng barat Gunung Lawu, tepatnya di Desa 

Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Mangkunegaran 

dalam sejarahnya merupakan kerajaan otonom yang pernah berkuasa di wilayah 

Surakarta. Dinasti Mangkunegaran tidak bisa dilepaskan dari Kasunanan Surakarta 

dan Kasultanan Yogyakarta. Astana Mangadeg merupakan komplek pemakaman para 

penguasa Istana Mangkunegaran, salah satu pecahan dinasti Mataram. 

Astana Mangadeg merupakan makam Raja Mangkunegaran III keturunan Raja 

Mataram Panembahan Senopati. Salah satu yang dimakamkan di Astana Mangadeg 

adalah Kanjeng Pangeran Adi Pati Arya Sri Mangkunegaran I. Pangeran Adi terkenal 

dengan sebutan Pangeran Samber Nyowo. Pangeran Samber Nyowo pada masanya 

dikenal sakti mandraguna dan selalu menjadi rujukan raja-raja Mataram, baik 

Surakartan (Solo) dan Ngayogyokarto Hadiningrat (Yogyakarta). 

Salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan dari Astana Mangadeg adalah 

terdapatnya beberapa orang pekerja yang disebut abdi dalem. Para pekerja bisa 

disebut abdi dalem karena masih ada keterkaitan dengan keraton Surakarta. 

Masyarakat beranggapan bahwa menjadi abdi dalem merupakan suatu pengabdian 

sebagai abdining kanjeng sinuwun. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia yakni 
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kesetiaan kepada raja dan penguasa alam (Tuhan Yang Maha Esa). Abdi dalem 

umumnya melakukan pengabdian hingga puluhan tahun. Tugas dan kewajiban abdi 

dalem menjaga keamanan dan merawat Astana Mangadeg. Abdi dalem juga 

melaksanakan aturan-aturan yang berlaku. Abdi dalem yang melanggar akan 

mendapat hukuman karma, karena abdi dalem percaya adanya makluk-makluk yang 

tidak kasat mata. Abdi dalem meski bekerja dengan aturan yang tidak boleh 

dilanggar, namun mampu mengatur waktu dalam bekerja serta untuk keluarganya. 

Karakter tanggung jawab harus ada dalam diri abdi dalem, sehingga tugas dan 

kewajiban akan terlaksana dengan baik. Kesadaran abdi dalem harus dibangun agar 

bertanggung jawab dalam setiap hal yang dilakukan. Menurut Aristoteles 

sebagaimana dikutip oleh  Lickona (2013:81), karakter yang baik dalam kehidupan 

dengan melakukan tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang 

lain. Karakter juga bisa diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini 

serta digunakan sebagai landasan untuk bertindak. Tanggung jawab merupakan 

kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional dan bermoral. Rasa tanggung 

jawab juga harus diimbangi dengan sikap disiplin. 

Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Tangggung jawab dapat 

dihubungkan dengan proses kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir 

ketika menghadapi persoalan. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap 

seseorang. Tanggung jawab dapat berupa menyelesaikan kewajibannya. Manusia 

pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Manusia memiliki 
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tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat manusia berperan dalam 

konteks sosial dan individu. 

Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang berani menanggung 

resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan rasa tanggung jawab, 

manusia akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya. Manusia yang bertanggung 

jawab adalah manusia yang mau berkorban demi kepentingan orang lain. Abdi dalem 

diberi tugas dan kewenangan untuk mengurus Astana Mangadeg, serta bertanggung 

jawab dengan pekerjaannya. Abdi dalem merupakan orang yang memberikan 

pengabdian. Timbulnya pengabdian pada hakikatnya dari rasa tanggung jawab. 

Pekerjaan Abdi Dalem di Astana Mangadeg antara lain menyapu halaman dan 

membersihkan taman. 

Menurut Widagdho (2012:149), pengabdian adalah perbuatan yang berupa 

pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetian antara lain kepada 

raja, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan dan semua dilakukan dengan 

ikhlas. Tidak semua abdi dalem bisa mempertanggungjawabkan segala tindakannya. 

Semisal kasus Keraton Kasunanan Surakarta dalam keterlibatan Raja pada 

perdagangan anak, menjadi bahan pembicaraan abdi dalem (Tribunnews, April 

2012). Abdi dalem yang seharusnya menjaga nama baik keraton serta merahasiakan 

hal tersebut, tetapi menceritakan kepada orang-orang di luar keraton. Hal tersebut 

membuktikan bahwa abdi dalem tidak bertanggungjawab atas pekerjaannya. 

Abdi dalem mempunyai tugas untuk mengurus, menjaga, dan memelihara apa 

yang telah menjadi kewajibannya. Abdi dalem selain mempunyai tugas tapi juga 
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mempunyai hak, yaitu menerima upah atau gaji. Kenyataannya upah abdi dalem 

sangat sedikit. Abdi dalem meski hanya mendapatkan upah sedikit, namun tetap 

melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian mengenai implementasi karakter tanggung jawab pada Abdi 

Dalem di kompleks Astana Mangadeg Matesih Karanganyar. 

Keterkaitan tema yang diambil oleh peneliti  dengan Progam Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS, terletak pada visi dan misi yang 

didengungkan. Visi Progdi PPKn adalah, menjadi pusat perkembangan pendidikan 

dan pembelajaran bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta 

ketatanegaraan, untuk membetuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki 

kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani. Misi Progdi PPKn yaitu, 

1)Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dan ketatanegaraan, 2)Memajukan ilmu pengetahuan teknologi, 

seni serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat sehingga 

mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan menuju 

masyarakat madani, 3)Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda 

melalui Progam Pendidikan Kepramukaan. Cakupan dari visi dan misi Progdi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS bersinggungan dengan 

istilah karakter. Dari 18 karakter yang dimunculkan oleh Diknas, peneliti memilih 

salah satu karakter yang akan dikaji yaitu tanggung jawab. Tema penelitian ini juga 

berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang ada di Progam Studi Pendidikan 
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Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS, yakni Sosiologi Indonesia dan 

Antropologi Budaya. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dirasa cukup layak 

untuk mengadakan penelitian dengan tema implementasi karakter tanggung jawab 

pada Abdi Dalem di kompleks Astana Mangadeg Matesih Karanganyar. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah diistilahkan problematika yang ada dalam penulisan suatu 

karya ilmiah. Peneliti memandang perlu mengidentifikasikan permasalahan yang 

akan diteliti secara jelas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk implementasi karakter tanggung jawab pada Abdi Dalem di 

Astana Mangadeg Matesih Karanganyar? 

2. Bagaimanakah hambatan yang dialami Abdi Dalem dalam melaksanakan karakter 

tanggung jawab di Astana Mangadeg Matesih Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk implementasi karakter tanggung jawab pada Abdi 

Dalem di Astana Mangadeg Matesih Karanganyar. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami Abdi Dalem dalam melaksanakan 

karakter tanggung jawab di Astana Mangadeg Matesih Karanganyar. 

 

 



6 
 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi masyarakat 

pada umumnya. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, 

khususnya mengenai implementasi karakter tanggung jawab pada abdi dalem 

yang secara langsung telah menyentuh kehidupan sosial budaya masyarakat 

Indonesia. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan 

dan kerangka acuan mengenai karakter tanggung jawab pada Abdi Dalem di 

Astana Mangadeg. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai 

makna karakter tanggung jawab pada Abdi Dalem di Astana Mangadeg. 

c. Peneliti sebagai calon pendidik berharap agar pengetahuan dan pengalaman 

selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta 

didik maupun masyarakat luas. 
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E. Daftar Istilah 

1. Implementasi. Menurut Gunawan (2012:192), “implementasi adalah pelaksanaan 

atau pengembangan pendidikan untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan 

pendidikan”. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan (2005:427), 

implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Berdasarkan 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan 

atau penerapan dari suatu hal.  

2. Karakter. Menurut Suyanto sebagaimana yang dikutip oleh Wibowo (2012:65), 

karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu 

untuk hidup dan bekerjasama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Sementara itu Gunawan (2012:3) memaknai karaker adalah 

keadaan asli yang ada dalam diri individu yang membedakan antara dirinya 

dengan orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu 

yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. 

3. Tanggung jawab. Menurut Hamid dan Saebani (2013:167), tanggung jawab 

adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 

yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara 

dan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Hidayatullah (2010:79), “tanggung jawab 

merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional”. Berdasarkan 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah perilaku 
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seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mengambil keputusan 

yang rasional. 

4. Abdi dalem. Abdi dalem diartikan sebagai baturmu, punggawa keraton, priyayi 

abdining ratu, ngabdi ngenger, ngawulo dan mbatur (Tim Penyusun Balai Bahasa 

Yogyakarta, 2005:1). Menurut Morisson (2002:31), abdi dalem adalah pegawai 

keraton yang mengenakan pakaian tradisional Jawa yang bertugas menjaga dan 

merawat kompleks keraton seperti bangunan, ruangan, ukiran, tanaman, atau 

apapun yang terdapat di dalam kompleks keraton yang penuh makna, perlambang, 

simbol, termasuk tradisi dan budaya Jawa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa abdi dalem adalah hamba keraton atau tempat khusus yang 

dalam beraktivitas mengenakan pakaian tradisional Jawa. 

 


