
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Abdi Dalem merupakan sebuah kata-kata yang tidak asing di telinga kita, 

dalam makna yang sebenarnya  yaitu bahasa Jawa, abdi dalem adalah Abdining 

Budoyo, sedangkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Abdinya Budaya, atau 

seseorang yang bertugas untuk membantu mewartakan dan menjaga eksistensi 

budaya itu sendiri, khususnya Budaya Jawa di keraton ( Hartono, 2007).  Mereka 

yang menjadi abdi dalem akan mengabdikan dirinya sepenuhnya pada keraton, mulai 

dari tenaga dan pikiran mereka,  sebagai salah contoh seperti yang yang dilakukan  

Mbah Marijan, dimana sampai akhir hayatnya demi mengemban tanggung jawab 

sebagai abdi dalem terutama penjaga gunung merapi beliau rela mempertaruhkan 

nyawa demi mengemban tugasnya.  

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan diawal, bahwa abdi dalem 

memiliki peranan penting dalam kehidupan keraton, karena abdi dalemlah yang 

banyak membantu untuk tetap menjaga eksistensi budaya keraton di tengah zaman 

yang sangat modern ini. Menjaga eksistensi budaya keraton bukanlah tugas yang 

mudah, dimana tantangan yang dihadapi lebih beragam yaitu dengan zaman yang 

semakin modern dan masyarakat yang mulai meninggalkan budaya, sementara disisi 

lain seorang abdi dalem harus tetap menjaga jati diri budaya keraton. Resiko yang 

lain yang dihadapi oleh abdi dalem keraton yaitu berkaitan dengan gaji yang akan 

mereka terima untuk menghidupi keluarga, dimana gaji yang mereka terima kecil  

dan tidak mendapatkan uang pensiun, akan tetapi mereka harus tetap mengabdikan 

diri untuk keraton. Demikian dapat dipahami bahwa minat untuk menjadi abdi dalem 

semakin menurun terkait dengan resiko yang dihadapinya. Hal ini seperti yang 

terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon,  jumlah abdi dalemnya sekitar 60 orang orang 

dan kebanyakan dari mereka merupakan kerabat Keraton, hal ini jauh lebih baik jika 

dibandingkan dengan jumlah abdi dalem di keraton Kanoman dan Kacirebonan yang 

jumlahnya sangat minim bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada abdi dalem 

(tempo online, 2004).  
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Menurunnya minat untuk  menjadi abdi dalem ini juga tidak terlepas dari 

pandangan bahwa pekerjaan abdi dalem adalah pekerjaan yang rendahan karena 

tugas seorang abdi dalem sama halnya dengan seorang pembantu, yang membedakan 

hanyalah tempat abdi dalem berada dikeraton. Disisi lain yang mengherankan ketika 

sebagian masyarakat memiliki pandangan yang negatif sebagai abdi dalem,  justru 

ada juga masyarakat yang rela mengantri untuk menjadi abdi dalem dan mereka yang 

sudah menjadi abdi dalem tetap bertahan untuk mengabdi pada keraton dalam kurun 

waktu yang lama. Tentunya mereka memiliki alasan tersendiri untuk menjadi abdi 

dalem, salah satunya seperti yang dikemukakan dalam kompas (2005), bahwa alasan 

menjadi abdi dalem  adalah ingin mendapatkan berkah dari keraton, sebab dengan 

mendapatkan berkah segala urusan menjadi mudah. Dengan demikian,  dari 

pernyataan tersebut berarti alasan  yang mendasari seseorang mendaftarkan yaitu 

adanya harapan dan keyakinan mendapatkan berkah dari pengabdian mereka kepada 

keraton. Faktanya ternyata karena keyakinannya tersebut mereka mendapatkan 

berkah, meskipun dengan gaji yang minim kenyataannya mereka mampu 

menyekolahkan anaknya, meskipun memang mereka harus mencari pekerjaan lain 

sebagai sampingan.  

Dalam harian Social Activities ( 2010) menyebutkan bahwa gaji abdi dalem 

keraton dalam sebulan kurang lebih Rp 50.000,- sampai Rp 60.000 tetapi ada juga 

yang Rp 500.000, gaji mereka itupun tidak rutin dibayarkan pada setiap bulan,  tetapi 

terkadang tiga bulan sekali itu yang terjadi di Keraton Surakarta. Apabila dilihat nilai 

tersebut tentu tidak mencukupi untuk biaya sebulan. Tetapi kenyataannya, justru 

dengan gaji  sebesar itu mereka selalu merasa cukup. Menurut Sudaryanto (2008) 

gaji abdi dalem dikeraton Yogyakarta antara Rp. 2.000,- sampai Rp. 20.000,- 

perbulan, tentu ini sangat kecil jumlahnya dan jauh dibawah upah minimum DIY 

yaitu sebesar Rp. 400.000,- perbulan. Di Keraton Kacirebonan justru para abdi dalem 

dalam beberapa bulan tidak mendapatkan gaji karena pemasukan keraton yang 

sangat minim, tetapi para abdi dalemnya masih setia untuk bekerja di keraton 

(kompas, 2010). Dengan demikian bukan gaji yang menjadi faktor utama abdi dalem 

mengabdi, tetapi keyakinan tentang berkah yang didapatkan ketika mengabdi yang 

membuat mereka bertahan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sudaryanto (2010) bahwa abdi dalem meyakini apabila seseorang 
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telah mendapatkan berkah dari sultan, maka masalah kecukupan materi tidak menjadi 

prioritas mereka.   

 Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan pada tanggal 3 Maret 2011, 

ditemukan bahwa alasan menjadi abdi dalem  juga karena ingin meneruskan tradisi 

keluarga. Menurut salah satu abdi dalem, keluarganya dulu adalah abdi dalem 

keraton dan dia sudah mulai ikut dalam kegiatan keraton sejak SMP. Terlebih abdi 

dalem tersebut  adalah anak pertama, sedangkan saudara yang lain tidak ada yang 

berminat menjadi abdi dalem keraton. Lebih lanjut ada panggilan hati sehingga dia 

memutuskan menjadi abdi dalem, ketenangan hati serta ingin melestarikan budaya 

keraton itu yang semakin mendorong dia menjadi abdi dalem keraton.  Dalam 

kompas (2009) menyebutkan bahwa menjadi abdi dalem adalah tugas turun temurun, 

bahkan ia rela meninggalkan sawahnnya demi membantu di Keraton Kasepuhan.  

Regional kompas (2010) yang mengungkap tentang kisah Mbah Marijan 

menyebutkan bahwa Mbah Marijan menjadi abdi dalem salah satunya juga karena 

turun temurun dari ayahnya, bahkan Mbah Marijan juga mewariskan juru kunci 

gunung merapi kepada anaknya.  

Dengan demikian untuk mencapai suatu keputusan menjadi abdi dalem 

tentunya ada alasan kuat yang melatarbelakangi seorang abdi dalem, sehingga 

mereka mengabdi bertahun – tahun untuk keraton. Berdasarkan penjelasan di awal 

perilaku mengabdi dilatarbelakangi karena keyakinan mereka akan mendapatkan 

keberkahan dari keraton, memperoleh ketenangan hati,  melestarikan budaya jawa 

dan meneruskan tradisi turun -  temurun dari keluarga. Hal ini berarti perilaku 

mengabdi terbentuk berdasarkan berbagai keyakinan (beliefs) akan harapan dari 

tingkah laku mengabdi  yang dimiliki oleh seorang abdi dalem. 

Perilaku adalah bentuk manifestasi sikap seseorang terhadap sebuah stimulus. 

Menurut konsep yang tradisional, sikap diartikan sebagai  predisposisi yang 

dipelajari untuk memberikan respon yang mendukung  (favourable) atau tidak 

mendukung (unfavourable) terhadap suatu obyek. Fisbein dan Ajzen (dalam 

Dayakisni, 2003) mengartikan sikap sebagai  predisposisi yang sifatnya general, 

laten, dan berpengaruh pada perilaku. Ilmu psikologi tradisonal menganggap bahwa 

beliefs merupakan bentuk paling sederhana dari representasi mental yang 

menghambat pikiran sadar. Dalam kehidupan seseorang berbagai perilaku yang 
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dimunculkan terbentuk dari keanekaragaman keyakinan (belief) terhadap bermacam 

objek, kegiatan, dan  peristiwa-peristiwa yang telah dialami seseorang. 

Beliefs merupakan produk proses berpikir secara sadar tentang sesuatu, 

dimana merupakan proses berpikir secara sadar itu merupakan interpretasi dari 

stimuli yang diterima oleh panca indera. Dalam hal ini stimuli yang dimaksud adalah 

pengalaman hidup, pengalaman hidup yang telah di alami oleh seseorang akan di 

evaluasi berdasarkaan nilai – nilai pribadi dan dikaitkan dengan kebutuhan individu 

itu sendiri, selanjutnya hal ini akan mempengaruhi keyakinan seseorang tersebut 

dalam bertindak dan memandang lingkungan. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh 

Ellis (dalam Sudrajat, 2008) dimana beliefs berkaitan   keyakinan, pandangan, nilai, 

atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa baik itu bersifat rasional 

ataupun irasional. Lebih lanjut Anthony Robbins (dalam  Akbar, 2007) 

mendefinisikan beliefs dengan sangat mudah yaitu “perasaan pasti tentang suatu hal”, 

rasa pasti itukemudian mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. 

Dalam hal ini perasaan pasti itu berkaitan dengan harapan akan perilakunya. Sebuah 

keyakinan agar  menjadi lebih nampak jelas, mempunyai daya dorong yang lebih 

kuat, maka sebuah keyakinan baik  itu negatif atau positif maka membutuhkan 

penguatan dari orang lain, dimana jika dikaitkan dengan perilaku mengabdinya,  

salah satu latar belakang abdi dalem mengabdi pada keraton adalah melanjutkan 

tradisi keluarga, dengan demikian secara tidak langsung ada penguatan dari 

lingkungan sekitarnya. Penguatan tersebut akan memperkuat beliefs mengabdinya 

sehingga perilaku mengabdi semakin dipertahankan.   

Dalam teori yang dikemukakan Rosenstock (dalam Sarwono, 1993 :66) motif 

dan keyakinan menentukan perilaku individu. Sebagai contoh keyakinan atau 

penilaian seseorang terhadap kesehatan menentukan perilaku sehat pula. Penilaian 

seseorang terhadap kesehatan didasarkan atas kepercayaan yang  sesuai dengan 

realitas dan kepercayaan yang dapat berbeda dengan kenyataan yang dilihat orang 

lain. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perilaku mengabdi terbentuk 

dari berbagai beliefs dan harapan akan perilaku mengabdinya tersebut. Dengan 

demikian merujuk pada berbagai pernyataan di atas  beliefs membawa peran penting 

dalam pembentukan perilaku seseorang, sehingga  hal ini mendorong peneliti untuk 
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melakukan penelitian tentang beliefs abdi dalem mengenai perilaku mengabdi di 

keraton kasepuhan Cirebon.  

Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai hal tersebut di keraton Kasepuhan Cirebon terlebih lagi jika 

dibandingkan dengan dua keraton yang lain yaitu keraton Kanoman dan 

Kacirebonan, Keraton Kasepuhan merupakan keraton terbesar di Cirebon dengan 

jumlah abdi dalemnya lebih banyak dibandingkan dengan keraton yang lain. Hal lain 

yang menarik dari Kasepuhan yaitu Keraton ini merupakan keraton yang berlatar 

islam dimana merupakan muara dari dua kebudayaan yang berbeda yakni budaya 

islam dan jawa, yang mana tentu memiliki tantangan lebih berat dalam menjaga 

eksistensinya di Cirebon. Dalam keraton ini juga para abdi dalem tidak diberi 

kanugrahan atau gelaar tertentu jika bukan merupakan anggota keraton dan meskipun 

telah mengabdi dalam kurun waktu yang cukup lama, dengan demikian ada hal lain 

yang memang melatarbelakangi abdi dalem tetap bertahan menjadi abdi dalem 

keraton, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian di Keraton Kasepuhan.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

Bagaimana gambaran beliefs abdi dalem mengenai perilaku mengabdinya di keraton 

Kasepuhan Cirebon? 

 

C. TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran beliefs yang membentuk 

perilaku mengabdi 

 

D. MANFAAT 

Penelitian ini dapat memberikan masukan, informasi yang berarti dan 

memberikan wacana baru  terutama bagi pengembangan teori Psikologi Klinis dan 

Psikologi Sosial. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa  memberikan gambaran 

informasi mengenai terbentuknya  perilaku mengabdi terutama kaitannya dengan 

belief  abdi dalem mengenai  perilaku mengabdinya kepada keraton.  


