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Peta Persebaran 
kampung di Kecamatan 
Danurejan

Kecamatan Danurejan terdiri dari 3 Kelurahan (Bausasran, Suryatmajan, dan 
Tegalpanggung) yang terbagi atas 43 RW dan 160 RT. Luas Kecamatan 

Danurejan 1,10 km2. Sisi selatan Kecamatan Danurejan berbatasan dengan Kecamatan 
Gedongtengen, sedangkan bagian utara dibatasi Kecamatan Gandakusuman. Disebut 
Kampung Danurejan berhubungan dengan keberadaan tokoh Kanjeng Raden Adipati 
Danureja sebagai patih Kasultanan Yogyakarta. Dalem untuk hunian dan ngantor Patih 
Danureja dinamakan Kepatihan Danurejan. Sejak 1945 hingga saat ini bangunan 
tersebut difungsikan untuk kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh 
Hamengkubuwana IX dan Hamengkubuwana X.

Kecamatan Danurejan

Sum
ber: Pengolahan data tahun 2019
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Dalam panggung sejarah Kasultanan Yogyakarta, Patih Danureja I dikenal sebagai 
pembantu Sultan yang handal dalam mengemudi kerajaan. Beliau dipilih Sultan sendiri 
dengan tepat, serta menjalankan pemerintahan sehingga kesultanan menjadi makmur. 
Lelaki yang lahir tahun 1708 ini bernama Raden Temanggung Yudanagara. Sebelumnya, 
beliau menjabat Bupati Banyumas. Pada 13 Februari 1755 pria ini dilantik sebagai 
rijkbestierder, dan tutup usia pada 19 Agustus 1799, atau 7 tahun sesudah rajanya wafat 
(1792).

Sumber Dagregister Harlingh menggambarkan Danureja I adalah orang yang jujur, 
pintar dan bisa dipercayai. Harlingh menjelaskan, periode itu tiada seorangpun yang 
lebih cakap ketimbang bekas Bupati Banyumas Danureja I. Pada 19 September 1780, 
J.R van der Burgh dalam “memorie”-nya di Semarang mencatat: Patih Sultan masih tetap 
Raden Adipati Danureja yang sewaktu penobatannya dipilihnya menjadi patih. Tuan-
tuan tentu mendapat banyak pujian tentang menteri ini dalam surat-surat terdahulu. 
Tetapi, saya sendiri tak bisa mengatakan banyak hal yang baik tentangnya. Sebaliknya, 
dipelajari dari tingkahnya saya menilai beliau sebagai pegawai istana yang tak bisa 
dipercayai dan suka “main di bawah tanah”. Ia dicurigai oleh Kompeni, namun tetap 
dipercayai Sultan.

Dalam Javaansche Brieven karya Roorda (1845) dikisahkan korespodensi Danureja: 
Pèngêt ingkang sêrat saha ingkang salam taklim. Kangjêng Rahadèn Ngabdullah Adipati 
Danurêja, pêpatih dalêm Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Ngabdul Khamid Khèrucakra 
Kabirul Mukminina Kaliphatul Rasululahi Hamêngkubuwana Senapati Ingalaga Sabillulah 
ing tingkang sinuhun kangjêng sultan. Ênggènipun kakêrsakakên dening Allahu Tangala, 
angratoni ing tanah Jawi, amangun luhure agama Islam. Terjemahan bebasnya: Tertanggal 
surat dan salam hormat. Kangjeng Raden Ngabdullah Adipati Danureja, Patih 
Sinuhun Kangjeng Sultan Ngabdul Khamid Kheruakra Kabirul Mukminina Kaliphatul 
Rasululahi Hamengkubuwana. Raja yang ditakdirkan Allah SWT memerintah tanah 
Jawa, mengembangkan Agama Islam. 

Fakta berharga di atas menegaskan kedekatan Patih Danureja dengan junjungannya. 
Percakapan lewat surat itu memperlihatkan Patih Danureja memegang peran pokok 
dalam jalannya pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, termasuk dalam pengembangan 
agama Islam. Maka, namanya senantiasa dihormati. Nama tempat tinggal Patih Danureja 
pun kemudian diingat masyarakat dan menjadi nama kecamatan.
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Kelurahan Suryatmajan: Suryatmajan, Ledok Macanan, 
Gemblakan Bawah, Gemblakan Atas, dan Sosrokusuman 

1. Suryatmajan

Sebagaimana tertera dalam lembaran administratif, Kelurahan maupun Kampung 
Suryatmajan terletak di wilayah Kecamatan Danurejan. Kampung ini berlokasi di 
sisi timur Kepatihan Danurejan. Jalan Suryatmajan ke barat menuju Jalan Malioboro 
merupakan jalan yang membentang di kampung itu. Sedangkan ke timur menuju 
simpul Jalan Suryatama (dulu Jalan Loji Kecil Wetan) dan jalan Mataram (dulu Jalan 
Menduran Lor). Dalam buku Toponim Kota Yogyakarta (2007) dijelaskan Kampung 
Suryatmajan berada di sekitar ndalem KRT. Suryaatmaja, suami BRAy. Suryaatmaja 
putri ke-13 Hamengkubuwana IV dari garwa BRAy. Retnaningrum. 

Ditilik dari akar kata, nama Suryaatmaja berasal dari kata surya dan atmaja. Kamus 
Sariné Basa Jawa karangan Padmasukaca (1967) mengungkapkan lema surya berarti 
matahari. Sedangkan atmaja yang berasal dari kata atma (jiwa) + ja (lair) berarti jiwa 
sing lair (menjadi anak). Dijelaskan pula nama Suryaatmaja bukan hal baru dalam 
sejarah masyarakat Jawa yang akrab dalam cerita pewayangan. Suryatmaja ialah “putrane 
Surya, kapundhut putra-angkat Prabu Radeya ing Pêthapralaya, pamburine jumênêng Adipati 
ing Awangga” (anak Surya, diambil anak angkat Prabu Radeya di Pethapralaya, di 
belakangnya berkuasa adipati di Awangga). 

Bacaan Kajawèn edisi Juni 1928 terbitan Balai Pustaka turut menyinggung tokoh 
Suryatmaja dalam dunia pewayangan. Masyarakat Yogyakarta kian akrab dengan tokoh 
Suryaatmaja melalui pagelaran wayang kulit yang mengambil lakon utama Suryaatmaja 
di Pendapa Tejokusuman sebagaimana diberitakan Kajawèn edisi Maret 1937. Dari fakta 
ini menguatkan pendapat bahwa dalam dunia pewayangan (fiksi) maupun nyata (tokoh 
dan kampung), warga setempat memang familiar dengan nama Suryatmaja. Identitas 
Kampung Suryatmajan pun melegenda.
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Lokasi Kampung 
Suryatmajan
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Plang penanda pintu masuk Kampung 
Suryatmajan.

Suasana Kampung Suryatmajan.
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2. Ledok Macanan 

Kampung Ledok Macanan terdaftar dalam kawasan Kelurahan Suryatmajan. Terdapat 
dua versi riwayat penamaan Kampung Ledok Macanan. Pertama, disebut Kampung 
Macanan dikisahkan dahulu tempat yang didiami abdi dalem macanan (setingkat penjaga 
keamanan) dengan nama depan Sinaga. Kedua, dalam tradisi tutur, daerah ini dimasa 
silam dijumpai macan (harimau). Kehadiran binatang ini menyita perhatian warga. Tak 
heran, kawasan ini disebut warga sebagai Kampung Macanan. Sedangkan nama Ledok 
Macanan mengacu pada kondisi daerah yang ledok (cekung atau agak rendah).

Kampung yang berkaitan dengan nama Macanan dijumpai pula di Surakarta. Fakta ini 
tersurat dalam koran Bromartani edisi 20 April 1876: Kala ing dinten Jumungah tanggal 
kaping 19 wulan Sapar taun punika kula malebet sowan dhateng dalemipun lurah nagari Sala 
dumugi radinan sahantawising kampung macanan kacundhuk satriya lalampah. Terjemahan 
bebasnya: Pada hari Jumat tanggal 19 Sapar tahun ini saya pergi ke rumah lurah keraton 
Sala, sampai jalan di antara kampung Macanan berjumpa kesatria sedang melakukan 
perjalanan. 

Dalam lembaran sejarah Istana Kasultanan Yogyakarta, macan gampang ditemukan 
dalam pertunjukan Rampogan Macanan. Di depan istana, Sultan Hamengkubuwana 
I mempersiapkan hiburan unik: pertarungan harimau dengan kerbau. Kaum Eropa 
sudah akrab disuguhi penguasa Jawa dengan karawitan, njoged, atau pertunjukan lain. 
Tapi pertarungan harimau melawan kerbau merupakan sesuatu yang baru. Sejarawan 
Merle C. Ricklefs dalam Yogyakarta Di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792 (2001) 
menerangkan, pertarungan harimau versus kerbau diselenggarakan di alun-alun utara 
Keraton Kasultanan. 

Penghuni kota dan warga desa berbondong-bondong ingin menonton. Maklum, sebab 
tidak sering tergelar hiburan ini. Hanya dalam momen tertentu saat pembesar Belanda 
berkunjung. Harimau Jawa yang diadu itu dipasok dari Jelegong, desa di bibir Sungai 
Progo. Penduduk Jelegong kondang di seantero Jawa sebagai pemburu andal dan 
mendapat julukan “tuwa buru” (pemuka para pemburu). Hidup dari menangkap macan 
berbekal kawruh yang diwariskan kakek moyang lintas generasi.

Dari pendekatan semiotika, adegan macan membabad kerbau yang disuguhkan 
ini menyiratkan ejekan raja Jawa terhadap pembesar Belanda. Macan yang gesit, 
mematikan, tapi staminanya cepat turun, dianggap sebagai perwujudan tuan Walanda. 
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Lamban namun kuat, lemah lembut, tapi bertenaga merupakan gambaran kerbau 
dalam ingatan Orang Jawa.. Tatkala kerbau bertanding dengan macan, kerbau yang 
sabar itu penuh kehati-hatian dan menuai kemenangan. Dengan demikian, Masyarakat 
Yogyakarta telah lama mengenal binatang macan dalam lingkungan kerajaan, bukan 
melulu di ekosistem hutan dan gunung. 

Lokasi Kampung 
Ledok Macanan

Sum
ber: htt

ps://w
w

w
.google.co.id/m

aps

Pintu masuk 
Kampung Ledok 

Macanan (kiri) dan 
Lingkungan Kampung 

Ledok Macanan 
(kanan).
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3. Gemblakan Bawah dan Gemblakan Atas

Letak Kampung Gemblakan di sisi utara Kampung Suryatmajan, Kecamatan Danurejan. 
Tercatat dalam arsip administrasi lokal, Kampung Gemblakan Bawah maupun 
Gemblakan Atas berada di Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan. Ruas jalan 
yang ada di Kampung Gemblakan adalah jalan Mataram. Semula, jalan itu dinamakan 
Jalan Gemblakan. 

Asal nama Kampung Gemblakan berhubungan dengan jenis abdi dalem kerajaan. 
Asal katanya dari gemblak, yang artinya tukang kuningan. Dalam pustaka Javaansche 
Woordenlijst karangan De Nooy yang ditulis tahun 1893, menyebutkan bahwa 
gemblak merupakan tukang kuningan yang tinggal di perempatan Gemblakan atawa 
Gemblekan. De Nooy menyurat sepotong kalimat: ing kampung kono kunane panggonane 
tukang kuningan (di kampung tersebut tempat tukang kuningan). Maka, dahulu warga 
Yogyakarta menamai lokasi ini Kampung Gemblakan. Jadi kurang tepat jika ada versi 
yang menjelaskan kampung ini ditinggali gemblak yang bermakna ledhek lanang (penari 
lelaki) sebagaimana tertuang dalam kajian Salamun (1989/1990).

Dalam birokrasi istana, abdi dalem yang jago mengolah bahan kuningan ini dibutuhkan 
untuk kepentingan memasang kuningan pada perabotan keluarga bangsawan. Misalnya 
kuningan untuk gagang pintu, dipasang di lemari, alat musik, sebagai paku kayu, dan 
barang hiasan lainnya. Kuningan ialah paduan logam tembaga dan logam seng dengan 
kadar tembaga antara 60-96% massa. Dalam dunia pertukangan kontemporer terdapat 
2 jenis kuningan, yakni kawat kuningan (brass wire) kadar tembaga antara 62-95% dan pipa 
kuningan (seamless brass tube) kadar tembaga antara 60-90% (Sumber: Dep.PU, 1985). 

Sementara dalam sejarah spiritual Jawa, kuningan dianggap sebagai benda yang punya 
kekuatan untuk melindungi diri dari gangguan jahat. Sebagai contoh, wesi kuning 
berkaitan dengan kekebalan tubuh. Juga diyakini membawa rezeki yang melimpah. 
Terdapat cerita rakyat (folklor) yang menyebut pusaka dari kuningan bernilai magis 
karena berasal dari pecahan gada besi kuning milik Minak Djinggo yang dihancurkan 
oleh Damarwulan. Cerita lisan yang juga diangkat dalam seni pertunjukan ini merasuk 
dalam ingatan sejarah masyarakat Jawa.

Hingga saat ini, penghuni istana Kasultanan maupun warga biasa masih memakai 
kuningan untuk asesoris dan peralatan lainnya. Di ndalem bangsawan dan priayi, 
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unsur kuningan gampang ditemukan. Kenyataan ini mendorong masih terpakainya 
para gemblak sekadar untuk merawat barang-barang dari kuningan. Serta, toponim 
Kampung Gemblakan Bawah dan Gemblakan Atas mengingatkan masyarakat akan 
perkakas kuningan dan para pembuat dan perawat perkakasnya.

Lokasi Kampung 
Gemblakan Atas

Pintu masuk 
Kampung Gemblakan 

Atas (kiri) dan 
Suasana Kampung 

Gemblakan Atas 
(kanan).
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Lokasi Kampung 
Gemblakan Bawah.

Gapura Kampung 
Gemblakan Bawah 
(kiri) dan Suasana 
Kampung Gemblakan 
Bawah (kanan).
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4. Sosrokusuman

Kampung Sasrakusuman tersurat dalam wilayah Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan 
Danurejan. Muasal nama Kampung Sasrakusuman berasal dari nama figur yang 
pernah tinggal di situ, yaitu Sasrakusuma. Dalam pemikiran Jawa, nama Sasrakusuma 
berakar dari kata sasra dan kusuma sejatinya memiliki arti positif yang tersurat dalam 
literatur klasik. Menurut Wintêr dalam Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun (1928), lema sasra 
artinya sèwu (seribu). Sedangkan istilah kusuma merujuk kamus Kawi-Jarwa anggitan 
Dirjasupraba (1931) mengandung makna bunga atau kembang. Dari penjelasan makna 
tersebut, bisa dipahami kata sasrakusuma mengandung maksud, yaitu bunga yang 
(seakan-akan) berjumlah seribu. 

Nama Sasrakusuma dalam sejarah peradaban Jawa tidaklah asing. Seperti yang 
dibeberkan Roorda dalam Javaansche Brieven (1845): Saha ingkêng mêdanani sagung para 
bupati bangwetan bawah ing Ngayugyakarta Adiningrat, katur Kangjêng Tuwan. Sarèhning 
ing Madiun ngajêngakên mêtanah ing bangwêtan sampun kapêngkrê ing brandhal, dados kula 
gadhah parentah dhatêng priayi kônca bupati bangwetan, Radèn Tumênggung Sasrakusuma 
Bèrbêg, Radèn Tumênggung Sasranêgara Gudhean, Radèn Tumênggung Prigakusuma ing Ngrawa. 
Wondening Radèn Tumênggung Sasrakusuma, Radèn Tumênggung Gudhean utawi priayi Madiun 
utawi Kêmagêtan, sami baris wontên dhusun sukonipun rêdi Kêndhêng ingkêng kidul siti bawah 
Madiun. Radèn Tumênggung Sasrakusuma baris wontên dhusun pragatan utawi wêdalan dhatêng 
Ngawi utawi ing Kartaarja, sangêt kèthèripun. 

Terjemahan bebasnya: Serta yang mengepalai semua para Bupati Bangwetan di 
bawah Yogyakarta Adiningrat, diserahkan Kangjeng Tuwan. Karena di Madiun 
sedang menghadapi musuh, tanah Bangwetan sudah ditinggalkan berandal, jadi 
saya memerintahkan kepada teman priayi Bupati Bangwetan, Raden Tumenggung 
Sasrakusuma Berbeg, Raden Tumenggung Sasranegara Gudean, Raden Tumenggung 
Prigakusuma di Ngrawa. Sedangkan Raden Tumenggung Sasrakusuma, Raden 
Tumenggung Gudhean atau priayi Madiun atau Magetan, semua bersiaga di desa 
kaki Gunung Kendeng sebelah selatan bawah tanah Madiun. Raden Tumenggung 
Sasrakusuma bersiaga di dusun Pragatan atau jalan ke Ngawi atau di Kartaarja, sangat 
terbengkelai.

Tokoh Sasrakusuma disebut pula dalam Almanak terbitan H. Buning (1895): Kabupatèn 
di Kalasan ada petinggi Radèn Tumênggung Sasrakusuma yang menduduki kursi 
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bupati wadana distrik. Posisi panèwu dipegang Ngabèi Mangundimêja. Jaksa diisi oleh 
Radèn Ngabèi Mangunwilapa. Sementara carik dipegang Mas Ngabèi Mangunsastra. 
Sekarang, di samping tiadanya situs sebagai jejak sejarah, toponim kampung lambat 
laun ikut tenggelam tatkala muncul kecenderungan nama lokal Sasrakusuma tak lagi 
dipakai dan dipercakapkan.

Lokasi Kampung 
Sosrokusuman.

Plang penanda pintu 
masuk Kampung 
Sosrokusuman (kiri) 
dan Suasana Kampung 
Sosrokusuman (kanan)
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Kelurahan Tegalpanggung: Tegalpanggung, Tukangan, Ledok 
Tukangan, Tegal Kemuning, dan Juminahan

1. Kampung Tegalpanggung 

Kelurahan maupun Kampung Tegalpanggung dalam konteks administratif tercatat 
di wilayah Kecamatan Danurejan. Merujuk memori kolektif masyarakat Yogyakarta, 
Kampung Tegalpanggung merupakan kebun atau tegalan yang posisinya agak atas atau 
berada di dataran tinggi. Ditinjau secara semantik, istilah tegal dapat ditelusuri dari 
kamus Bausastra Jawa, Poerwadarminta (1939) yang mengartikan sebagai: ara-ara, 
wêwêngkon; palêmahan sing ditanduri palawija lsp tanpa diêlêbi banyu (tanah lapang yang 
ditanami palawija dan sejenisnya tanpa dialiri banyak air).

Tegalan merupakan sistem pertanian yang paling primitif di Jawa, suatu sistem pertanian 
dari peralihan budaya pengumpul ke tahap budaya penanaman. Pengolahan tanah tegalan 
sangat minim, produktifitasnya tergantung pada ketersediaan humus yang ada. Sistem 
tegalan ini lazim terdapat di daerah berpenduduk sedikit. Tegalan bergantung pada 
pengairan air hujan, dan letaknya terpisah dengan halaman rumah. Tegalan umumnya 
ditanami jagung, ketela pohon, kedelai, kacang tanah, dan jenis kacang-kacangan untuk 
sayur. Selain itu, bisa ditanami kelapa, buah-buahan, bambu, dan pohon untuk kayu 
bakar. Hasil bertani di tegalan digunakan untuk mencukupi kebutuhan subsisten petani. 
Batang tanaman jagung maupun daun di tegalan diambil untuk pakan ternak. Kampung 
Tegalpanggung menyiratkan kondisi tanah pategalan yang tinggi laiknya panggung. 
Maka, orang Yogyakarta di masa lalu mengekalkan fakta itu menjadi nama kampung.

Kampung Tegalpanggung juga sudah tercatat dalam literatur lama. Diantaranya dalam 
pustaka Almanak terbitan H. Buning (1895) menulis Radèn Riya Kartadirja sebagai 
panêkar Têgalpanggung. Panekar adalah utusan raja yang ditugasi ke daerah-daerah 
yang berhubungan dengan pemerintahan. Juga merancang bermacam pekerjaan yang 
dikehendaki raja, merencanakan pembangunan rumah atau pasanggrahan (tempat 
peristirahatan), serta merancang benteng istana guna menghadang musuh dalam 
medan perang. 

Winter dalam Pananggalan (1895) mencatat Radèn Tumênggung Suryanagara yang 
bertugas sebagai polisi agêng panumping membawahi: (1). panêkar Têgalpanggung. 
(2). Radèn Riya Kartaatmaja, panêkar Kadanurêjan. (3). Radèn Lurah Atmasuwarna, 
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panêkar Lêmpuyangan. (4). Radèn Panèwu Kartapramuja, panêkar Maliyobara. 
Keterangan historis ini membuktikan Kampung Tegalpanggung sudah muncul pada 
abad XIX, di samping juga menunjukkan eksistensinya dalam ruang lingkup Kerajaan 
Kasultanan Yogyakarta.

Plang penanda pintu 
masuk Kampung 
Tegalpanggung 
(kiri) dan Suasana 
Kampung 
Tegalpanggung 
(kanan)

Lokasi Kampung 
Tegalpanggung
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2. Kampung Tukangan dan Ledok Tukangan

Kampung Tukangan dan Ledok Tukangan letaknya di sekitar Stasiun Kereta Api 
Lempuyangan. Keduanya secara administratif masuk Kelurahan Tegalpanggung, 
Kecamatan Tegalpanggung. Menurut hasil penggalian sejarah lisan, daerah ini di masa 
lampau ditempati barisan tukang kayu yang bekerja dalam membangun stasiun sepur 
dan membuat bantalan rel dari kayu. Sekalipun sama-sama bergelut dalam perkayuan, 
mereka berbeda dengan abdi dalem margangsa, blandong, dan gowong yang mengabdi 
pada Keraton Kasultanan. Kehadiran tukang kayu yang bercokol di Kampung Tukangan 
dalam kepentingan melancarkan transportasi perkebunan Bangsa Eropa. Menghuni 
wilayah sekitar stasiun dalam rentang waktu yang lama, karena keahlian mereka terus 
dibutuhkan oleh perusahaan kereta api. Maka, tak berlebihan jika masyarakat Yogyakarta 
di masa lalu menyebut lokasi yang ditinggali mereka dengan nama Tukangan.

Di Kampung Tukangan, membentang sepotong jalan Tukangan. Jalan tersebut 
membujur dari arah selatan ke utara. Dimulai dari simpang tiga Jalan Mas Suharto 
sampai simpang tiga Jalan Lempuyangan (palang pintu kereta api sebelah barat Stasiun 
Kereta Api Lempuyangan). Kemudian, toponim Kampung Ledok Tukangan dapat 
ditegaskan mengacu pada kondisi tanah hunian para tukang yang lebih rendah atau 
ledhok. Disorot dari segi topografis, memang benar kawasan ini menjorok ke dalam 
atawa ledok. Untuk membedakan dua lokasi hunian, penduduk lokal menyebutnya 
dengan Kampung Ledok Tukangan. Dari paparan fakta ini, bisa ditafsirkan bahwa 
periode kolonial jumlah tukang yang terlibat dalam proyek transportasi kereta api dan 
tinggal di kawasan ini cukup banyak hingga tersebar di dua tempat.


