
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertunjukan Tari di  Keraton Yogyakarta  

Setiap hari Minggu, bertempat di Bangsal Sri Manganti Keraton 

Yogyakarta diadakan pertunjukan tari sebagai obyek pariwisata yang 

diisi oleh pertunjukan-pertunjukan dari berbagai kalangan di 

Yogyakarta. 

Pertunjukan dimulai pada jam 10.00 hingga jam 12.00. Pertunjukan ini 

sangat menarik bagi wisatawan asing maupun wisatawan Indonesia. 

Terbukti pada jam-jam pertunjukan pengunjung sangat banyak 

memenuhi Keraton Yogyakarta. 

Tari-tarian yang disajikan pada setiap pertunjukan khusus tari-

tarian klasik gaya Yogyakarta, seperti: Tari Bedaya, Tari Irim-Irim, 

Tari Lawung dan biasanya diakhiri dengan pertunjukan drama Rama 

dan Sinta. 

Pertunjukan ini sebagai bentuk kerjasama antara Keraton Yogyakarta 

dengan organisasi-organisasi kesenian khususnya kesenian tari Jawa 

(klasik) gaya Yogyakarta. 

Disamping pertunjukan tari-tarian tersebut, pada setiap hari 

sabtu di Keraton Yogyakarta juga dipentaskan wayang kulit dan 

karawitan. 
 

 
 

Apa yang ada di dalam Keraton Yogyakarta? 

 

 

Di dalam Keraton juga disajikan berbagai budaya Jawa yang 

indah seperti batik yang merupakan warisan budaya Jawa yang sudah 

diakui secara internasional. Beberapa lukisan, keris, foto raja-raja jawa, 

silsilah raja jawa, dan berbagai hasil budaya jawa.  

Ketika masuk di rumah batik, disana dilarang untuk memotret. 

Karena semua motif batik disana merupakan ciri Keraton Jogja yang 

merupakan simbol dari istana jawa yang hanya boleh dicetak dan 

dipakai di lingkungan istana saja. Beragam motif batik istana sangat 

menarik, desain yang khas dan berbeda dengan kebanyakan batik. 
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Apa itu Keraton Yogyakarta? 

 

Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di Kota 

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.   

Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengku 

Buwono I pada tahun 1755. Lokasi keraton ini konon adalah 

bekas sebuah tempat yang digunakan untuk iring-iringan 

jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang 

dimakamkan di Imogiri, salah satu daerah di Jawa Tengah.  

 

     

 

 

 

 

Peta Keraton Yogyakarta 

 

 



Tetap Keraton Yogyakarta 

 

Tertata Rapih berjajar 

Berpadu terukir satu pola 

Tertata tidak pernah rapuh dan mengeluh 

 

              Kau dulu tetap dulu 

              Lestari sudah berbagi 

Jangan 

         Tunduk 

                   Tetap ada 

                              Untuk Negeri 

Kalau aku tunggu 

Aku mati dahulu 

 

Sedang angan tetap akan ada 

Berganti wariskan untuk anak cucu. 

 


