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NDALEM MANGKUBUMEN ISTANA P. 

MANGKUBUMI CALON PENGGANTI RAJA

Dalem Mangkubumen merupakan suatu komplek yang terdiri dari beberapa

bangunan dan dikelilingi oleh tembok pembatas. Berdasarkan prasasti yang 

terdapat di beberapa bangunan komplek dalem Mangkubumen, dapat diketahui

berdirinya dalem ini. Bangunan yang tertua yaitu bangunan Sriwedari yang dibangun

tahun 1874, sedangkan Bangsal Prabayeksa dibangun mulai tanggal 3 Pebruari

1876 dan selesai 1877, yaitu pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku

Buwono VI (1855-1877).



1.BANGSAL BANJAR ANDAP

� Fungsi Semula :
Sebagai tempat caos atau berkumpulnya para
pegawai Kadipaten (pegawai Pangeran Adipati
Anom) dan sebagai tempat persiapan para
pegawai untuk mengiring bila Pangeran Putra 
Mahkota bepergian.

� Fungsi Sekarang :
Sebagai Laboratorium dan perpustakaan Fakultas
Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.



2.REGOL CEMENG

� Fungsi Semula :
Sebagai ruang penjagaan dan sebagai bangsal
untuk melaksanakan hukuman bagi abdi dalem
(pekerja/pelayan) Pangeran Adipati Anom

� Fungsi Sekarang :
Sebagai Ruang Kuliah dan Kantor Yayasan
Mataram Yogyakarta





3.BANGSAL AGENG (PENDAPA AGUNG)

� Fungsi Semula :
Sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan
yang bersifat umum seperti menerima tamu, 
pisowanan, dan upacara-upacara keluarga serta
sebagai tempat pentas kesenian.

� Fungsi Sekarang :
Sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan
akademik UWMY yang bersifat umum : upacara Dies 
Natalis, Wisuda, Seminar, pertunjukan seni, pameran, 
dll.



4.GEDHONG INGGIL

� Fungsi Semula :

Sebagai Kantor Pangeran Adipati Anom.

� Fungsi Sekarang :

Sebagai Kantor Rektoriat dan Biro I dan II 

UWMY



5.BANGSAL PRINGGITAN

� Fungsi Semula :
Sebagai ruang untuk penyelenggaraan
pertunjukan wayang kulit, yaitu kesenian khas
masyarakat Jawa.

� Fungsi Sekarang :
Sebagai Ruang Pertemuan yang bersifat
terbuka.



6.BANGSAL PRABAYEKSA

� Sebagai tempat tinggal keluarga (dalem ageng) 
Pangeran Adipati Anom dan keluarga.

� Fungsi Sekarang
Sebagai perpustakaan UWMY, sebagian untuk
ruang kuliah, dan sebagian kecil ruang untuk
ruang penyimpan barang-barang peninggalan
Pangeran Adipati Anom.



7.BANGSAL ALIT KILEN

� Fungsi Semula :
Sebagai tempat bermain putra-putri Pangeran
Adipati Anom.

� Fungsi Sekarang :
Sebagai tempat kegiatan perkuliahan Jurusan
Arsitektur, Fakultas Teknik, UWMY : seminar, 
pameran dan pendadaran Tugas Akhir



8.BANGSAL ALIT WETAN

� Fungsi Semula :
Sebagai ruang depan (semacam ruang tamu atau teras) 
kediaman istri Pangeran Adipati Anom

� Fungsi Sekarang :
Sebagai tempat perkuliahan jurusan Teknik Industri, Fakultas
Teknik, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

� DALEM MANGKUBUMEN

� Kampus Universitas Widya Mataram Yogyakarta

� Oleh : Ir. Tri Yuniastuti, MT.dan Satrio HB Wibowo MSc.
http://universitas-widyamataram.blogspot.co.id 



APA ARTI WIDYA MATARAM

� SECARA ETIMOLOGIS : WIDYA BERARTI GURU ATAU 
PERGURUAN, TEMPAT MENDIDIK ADAB/TATA 
KRAMA (URUSAN NORMA KEMANUSIAAN-
KETUHANAN-ALAM SEKITAR), ILMU PENGETAHUAN 
(URUSAN DUNIA), ILMU AGAMA (URUSAN AKHIRAT)

� EPISTEMOLOGIS : WIDYA MATARAM ADALAH 
PERGURUAN YANG MENGAJARKAN ILMU ILMU
PERADABAN MATARAM (KEKAYAAN ILMU ILMU
KENUSANTARAAN YG BERSIFAT MIKRO ATAU 
MAKRO KOSMOS)



PADMA SRI KRESNA



ARTI LAMBANG UWMY

� Lambang Universitas Widya Mataram Yogyakarta adalah
"Padma Sri Kresna". Makna inti dari lambang tersebut
adalah:

� Kelopak Bunga Padma sejumlah 8 (delapan) helai dengan
mahkota bulat di tengahnya melambangkan pengetahuan
yang diramu dari segala Sumber Kebajikan.

� Akar Padma yang berada di dasar, batang yang lurus dan
bunga yang indah muncul di permukaan/ udara
melambangkan kearifan kepribadian yang teguh yang 
terpancar dalam segala segi kehidupan.

� Padma yang tergambar berbentuk cakra melambangkan
suasana keselarasan antara pengetahuan dan kearifan yang 
berjalan terus bersama dinamika kehidupan.



AJARAN HASTA BRATA

� Kedelapan unsur alam semesta tersebut menggambarkan
pula 8 Dewa beserta sifat-sifatnya, seperti di bawah ini :

1. Mulat Laku Jantraning Bantala (Bumi ; Bethara Wisnu)

2. Mulat Laku Jantraning Surya (Matahari ; Bethara Surya)

3. Mulat Laku Jantraning Kartika (Bintang ; Bethara Ismaya)

4. Mulat Laku Jantraning Candra (Rembulan ; Bethari Ratih)

5. Mulat Laku Jantraning Samodra atau Tirta (Bathara
Baruna)

6. Mulat Laku Jantraning Akasa (Langit ; Bathara Indra)

7. Mulat Laku Jantraning Maruta (Angin ; Bathara Bayu)

8. Mulat Laku Jantraning Agni (Api ; Bethara Brahma)



PUSAKA KEPEMIMPINAN JAWA :

� Hasta Brata, atau Wahyu Makutha Rama merupakan sebuah ilmu yang 
termasuk bukan ilmu sembarangan. Artinya memiliki makna yang sangat
tinggi yang terkandung di dalam prinsip-prinsip hukum alamiah di
dalamnya. 

� Dalam cerita pewayangan wahyu Makutha Rama atau dikenal pula sebagai
ilmu Hasta Brata pernah berhasil sukses menghantarkan dua tokoh atau
dua orang raja besar titisan Bathara Wisnu, yakni Sri Rama Wijaya duduk
sebagai raja di kerajaan Ayodya, dan Sri Bathara Kresna adalah raja yang 
bertahta di kerajaan Dwarawati. 

� Selanjutnya diceritakan Sri Bathara Kresna membuka rahasia ilmu Hasta
Brata kepada Raden Arjuna Wiwaha, sebagai saudara penengah di antara
Pendawa Lima. 

� Dikatakan bahwa anasir ke-delapan unsur alam semesta tersebut dapat
menjadi teladan perilaku sehari-hari dalam pergaulan masyarakat terlebih
lagi dalam rangka memimpin negara dan bangsa.

� Inilah sinergi dan harmonisasi antara jagad kecil dengan jagad besar. 



WATAK 1, BUMI (HAMBEGING KISMO) :

� Sifat Bethara Wisnu identik dengan bumi yang memiliki sifat
kaya akan segalanya dan suka berderma. 

� Pemimpin yang mengikuti sifat bumi adalah seseorang yang 
memiliki sifat kaya hati. 

� Rela menghidupi dan menjadi sumber penghidupan seluruh
makhluk hidup. Bumi secara alamiah juga berwatak
melayani segala yang hidup. 

� Bumi dengan unsur tanahnya bersifat konstan dan uwes
(fleksibel) mudah adaptasi dengan segala macam situasi
dan kondisi tanpa harus merubah unsur-unsur tanahnya.

� Tidak mudah dihasut, tak mempan diprovokasi, karena
berbekal ketenangan pikir, kebersihan hati, dan kejernihan
batinnya dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan
perubahan.



WATAK 2, MATAHARI (HAMBEGING SURYO) :

� Matahari bersifat menerangi. Seseorang yang berwatak
matahari akan selalu menjadi penerang di antara
sesama sebagaimana watak Bathara Surya. 

� Mampu menyirnakan segala kegelapan dalam
kehidupan. Kapanpun dan di manapun ia akan selalu
memberikan pencerahan kepada orang lain. 

� Matahari juga menghidupi segala makhluk hidup baik
tumbuhan, hewan dan manusia. 

� Seseorang yang berwatak matahari, ia menjadi sumber
pencerahan bagi kehidupan manusia, serta mampu
berperan sebagai penuntun, guru, pelindung sekaligus
menjalankan dinamika kehidupan manusia ke arah
kemajuan peradaban yang lebih baik. 



WATAK 3, BINTANG (HAMBEGING KARTIKO) :

� Kartika atau bintang berwatak selalu mapan dan tangguh, walaupun
dihempas angin prahara namun tetap teguh dan tidak terombang-
ambing. 

� Sebagaimana watak Bathara Ismaya, dalam menghadapi persoalan-
persoalan besar tidak akan mundur selangkahpun bagaikan langkahnya
Pendawa Lima. 

� Sifat Bethara Ismaya adalah tertata, teratur, dan tertib. Mampu
menghibur yang lagi sedih, dan menuntun orang yang sedang mengalami
kebingungan, serta menjadi penerang di antara kegelapan. 

� Seseorang yang mengadopsi perilaku bintang, akan memiliki cita-cita, 
harapan dan target yang tinggi untuk kemakmuran dan kesejahteraan
tidak hanya untuk diri sendiri namun juga orang banyak. 

� “bintang” selalu dikiaskan dengan suatu pencapaian prestasi yang tinggi. 
Posisi bintang akan memperindah kegelapan langit di malam hari. 

� Orang yang berwatak bagai bintang akan selalu menunjukkan kualitas
dirinya dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan.



WATAK 4, REMBULAN (HAMBEG CANDRA) :

� Candra atau rembulan, berwatak memberikan penerang kepada siapapun
yang sedang mengalami kegelapan budi, serta memberikan suasana
tenteram pada sesama. 

� Rembulan membuat terang tanpa membuat “panas” suasana (dapat
ikannya, tanpa membuat keruh airnya).

� Langkah rembulan selalu membuat sejuk suasana pergaulan dan tidak
merasa diburu-buru oleh keinginannya sendiri (rahsaning karep). 

� Watak rembulan menggambarkan nuansa keindahan spiritual yang 
mendalam. Selalu eling dan waspadha, selalu mengarahkan perhatian
batinnya senantiasa berpegang pada harmonisasi dan keselarasan
terhadap hukum alam (arab; kehendak ilahi/musyahadah). 

� Lakuning rembulan, seseorang mampu “nggayuh kawicaksananing Gusti” 
artinya mampu memahami apa yang menjadi kehendak (kebijaksanaan) 
Sang Jagadnata. Setelah memahami, lalu kita ikuti kehendak Tuhan
menjadi sebuah “laku tapa ngeli” artinya kita hanyutkan diri pada kehendak
Ilahi. Witing klapa salugune wong Jawa, dhasar nyata laku kang prasaja.



WATAK 5, SAMODRA (HAMBEG SAMODRA)

� Mengambil sisi positif dari watak samodra. Samodra atau lautan
memiliki karakter yang dapat memuat apa saja yang masuk ke
dalamnya. Walaupun berupa sampah industri dan rumah tangga, 
bangkai anjing, bangkai manusia, semua dapat diterima dengan
sikap tulus tidak pernah menggerutu. 

� Samodra menggambarkan satu wujud air yang sangat luas, namun
di dalamnya menyimpan kekayaan yang sangat bernilai dan
bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun samodra tidak
pernah pamer potensinya yang bernilai besar kepada orang banyak.

� Samodra memendam segala kemampuan, kelebihan dan potensinya
berada dalam kandungan air yang dalam. Watak samodra
menggambarkan jalma tan kena kinira, orang yang tampak
bersahaja, tidak norak, tidak dapat disangka-sangka sesungguhnya
ia menyimpan potensi yang besar di berbagai bidang, namun
tabiatnya sungguh jauh dari sifat takabur, atau sikap
menyombongkan diri.



WATAK 6, AIR (HAMBEG TIRTO) :

� Mengambil sisi positif dari watak maruta. Tirta atau air berwatak selalu
rendah hati dalam perilaku badan (solah) dan perilaku batin (bawa) atau
andhap asor. Selalu menempatkan diri pada tempat yang rendah, umpama
perilaku dinamakan rendah hati (lembah manah) dan sopan santun
(andhap asor).

� Orang yang berwatak air akan selalu rendah hati, mawas diri, bersikap
tenang, mampu membersihkan segala yang kotor. Air selalu mengalir
mengikuti lekuk alam yang paling mudah dilalui menuju samodra. 

� Air adalah gambaran kesetiaan manusia pada sesama dan pada kodrat
Tuhan. Air tidak pernah melawan kodrat Tuhan dengan menyusuri jalan
yang mendaki ke arah gunung, meninggalkan samodra. 

� Orang yang berwatak air, perbuatannya selalu berada pada kehendak
Tuhan, jalan yang ditempuh selalu diberkahi Gusti Kang Murbeng Dumadi. 
Sehingga watak air akan membawa seseorang menempuh jalan kehidupan
dengan irama yang paling mudah, dan pada akhirnya akan masuk kepada
samodra anugrah Tuhan Yang Maha Besar. 



WATAK 7, LANGIT (HAMBEG ANGKASA) :

� Akasa atau langit. Bersifat melindungi atau mengayomi terhadap seluruh
makhluk tanpa pilih kasih, dan memberi keadilan dengan membagi musim
di berbagai belahan bumi. 

� Watak langit ini relatif paling sulit diterapkan oleh manusia zaman
sekarang, khususnya di bumi nusantara ini. Seorang pemimpin, negarawan, 
politisi, yang mampu bersikap tanpa pilih kasih dan bersedia mengayomi
seluruh makhluk hidup, merupakan tugas dan tanggungjawab yang sangat
berat. Apalagi di tengah kondisi politik dan kehidupan bermasyarakat yang 
cenderung mencari benarnya sendiri, mencari untungnya sendiri, dan
mencari menangnya sendiri. 

� Tidak jarang seseorang, atau wakil rakyat yang hanya memperjuangkan
kepentingan partainya saja, bukan kepentingan bangsa. Bahkan anggota
legislatif, pimpinan masyarakat, para aktor intelektual, pemuka spiritual 
terkadang tak menyadari sedang mengejar kepentingannya sendiri, atau
kepentingan kelompoknya saja. Orang-orang di luar diri atau kelompoknya
dianggap tidak penting untuk diayomi. 



WATAK 8, ANGIN (HAMBEG MARUTO) :
� Maruta atau angin atau udara. Mengambil sisi positif dari watak

angin Bathara Bayu. Angin memiliki watak selalu menyusup di
manapun ada ruang yang hampa, walau sekecil apapun. 

� Angin mengetahui situasi dan kondisi apapun dan bertempat di
manapun. Kedatangannya tidak pernah diduga, dan tak dapat
dilihat. 

� Seseorang yang berwatak samirana atau angin, maknanya adalah
selalu meneliti dan menelusup di mana-mana, untuk mengetahui
problem-problem sekecil apapun yang ada di dalam masyarakat.

� Watak angin mampu merasakan apa yang orang lain rasakan
(empati), orang berwatak angin akan mudah simpati dan
melakukan empati. 

� Watak angin sangat teliti dan hati-hati, penuh kecermatan, 
sehingga seorang yang berwatak angin akan mengetahui berbagai
persoalan dengan data-data yang cukup valid dan akurat. Sehingga
menjadi orang yang dapat dipercaya dan setiap ucapannya dapat
dipertanggungjawabkan.



WATAK API (HAMBEG AGNI) :

� Agni atau api atau dahana. Yang diambil adalah sisi positif dari watak api
yakni Bathara Brahma. Watak api adalah mematangkan dan meleburkan
segala sesuatu. Seorang yang mengambil watak api akan mampu
mengolah semua masalah dan kesulitan menjadi sebuah pelajaran yang 
sangat berharga. Ia juga bersedia untuk melakukan pencerahan pada
sesama yang membutuhkan, murah hati dalam mendidik dan menularkan
ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang haus akan ilmu. Mematangkan
mental, jiwa, batin sesama yang mengalami stagnansi atau kemandegan
spiritual. Api tidak akan mau menyala tanpa adanya bahan bakar. 
Maknanya seseorang tidak akan mencari-cari masalah yangbukan
kewenangannya. Dan tidak akan mencampuri urusan dan privasi orang lain 
yang tidak memerlukan bantuan. Api hanya akan melebur apa saja yang 
menjadi bahan bakarnya. Seseorang mampu menyelesaikan semua
masalah yang menjadi tanggungjawabnya secara adil (mrantasi ing gawe). 
Serta tanpa membeda-bedakan mana yang mudah diselesaikan (golek
penake dewe), dan tidak memilih berdasarkan kasih (pilih sih) , memilih
berdasarkan kepentingan pribadinya (golek butuhe dewe).

� Sumber : googling



BUDAYA ADALAH KEPRIBADIAN BANGSA



"KAMPUS BERBASIS BUDAYA"

� Didirikan pada 07 Oktober 1982 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono
IX bersama KGPH Mangkubumi (sekarang bergelar: Sri Sultan 
Hamengku Buwono X) sebagai pengejawantahan atas upaya
pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

� Berlokasi di Pusat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. 

� UWMY memberikan kesempatan yang sama bagi semua potensi
anak bangsa untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. 
Pendidikan adalah hak setiap warga dimana negara berkewajiban
menyediakannya. 

� Untuk itu UWMY menyelenggarakan pendidikan dengan pilihan
waktu yang fleksibel, Kelas Pagi dan Kelas Sore.

� Dengan pendidikan kita ciptakan kesempatan untuk bersama
mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara!

� Sumber : http://www.widyamataram.ac.id



UWMY SEBAGAI UNIVERSITAS PERADABAN
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WIDYA MATARAM SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN

BERVISI KERAKYATAN DAN KEBANGSAAN ATAS

KESADARAN KEBUDAYAAN YANG MENDALAM

� Mencetak Insan yang cerdas, berkepribadian, 
berbudi pekerti luhur dan mandiri

� Mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
berbudaya berdasarkan Pancasila

� “Widya Mataram berdiri tidak untuk menambah
deretan panjang jumlah Perguruan Tinggi di
Yogyakarta, akan tetapi menjadi alternatif bagi
dunia pendidikan di Yogyakarta” (Sri Sultan HB IX, 

1982).



SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX SEORANG

PEMIKIR PENDIDIKAN, PENCETUS DEMOKRASI



KEUNGGULAN BELAJAR DI UNIVERSITAS

WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

� Melanjutkan Amanah Sri Sultan Hamengku

Buwono IX sebagai pelopor pendiri NKRI.

� Belajar Memahami Nilai – nilai filsafat, sejarah, 

budaya, politik dan peradaban Mataram yang 

dikenal Adiluhung (memiliki nilai estetika tinggi)

� Menyelamatkan asset budaya Nusantara 

sebagai pilar Bhineka Tunggal Ika. 



OLAH CIPTA – RASA - KARSA



VISI MISI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

� Visi:

� Menjadi perguruan tinggi berbasis budaya yang unggul
dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

� Misi:

� 1. Melaksanakan pendidikan untuk menumbuhkan
kemampuan intelektualitas dalam bermasyarakat, 
berorganisasi, dan berprestasi di dunia akademik, 
pendidikan serta memiliki moral, dedikasi, dan loyalitas
yang tinggi.

� 2. Melaksanakan dan mengembangkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yang berkualitas, unggul, beradab, dan
peduli lingkungan yang berbasis budaya dan berorientasi
global.

� Sumber : kopertis V, http://www.jogpaper.com



KRATON YOGYAKARTA ADALAH “UNIVERSITAS KEHIDUPAN”

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA ADALAH

“PERGURUAN YG MENGAJARKAN KEMBALI AJARAN HIDUP” 



MAKNA PENDIDIKAN “PERGURUAN MATARAM”

� Memberikan “Makna” dalam kehidupan
manusia. 

� Memberikan “Manfaat” dalam kehidupan
manusia.

� Memberikan “Perubahan” dalam proses
kehidupan manusia.

� Memberikan “Nilai” bagi kehidupan manusia.

� Memberikan “Ilmu” bagi manusia sebagai
bekal kehidupan di dunia & akherat.



PLANOLOGI KOTA YOGYAKARTA ADALAH

AJARAN HIDUP MANUSIA (UNIVERSAL)



PERAN UNIVERSITAS WIDYA MATARAM DALAM RANGKA

MEMPERKUAT PILAR KETAHANAN BUDAYA NUSANTARA

� Kewidya Mataraman ini sebagai embrio/cikal bakal lahirnya

kembali Ilmu ke-Indonesia-an (Indologi)  yang mulai

ditinggalkan bangsanya sendiri seperti : Ilmu tentang ke-Jawa-

an (Javanologi), ilmu tentang Bali (Balinologi), Ilmu tentang

Sunda (Sundanologi), Ilmu tentang Betawi (Betawinologi), Ilmu

tentang Minang (Minangologi), Ilmu tentang Melayu

(Melayunologi), Ilmu tentang Batak (Batakologi), Ilmu tentang

Komering (Komeringologi), Ilmu tentang Madura 

(Maduranologi), Ilmu tentang Bugis (Bugisologi), Ilmu tentang

Dayak Iban, Kaneyan (Dayakologi),  Ilmu tentang Papua 

(Papuanologi) yang terdiri suku Asmat, Dani, dll, Ilmu tentang

Sumba, Sumbawa, Bima (Bimanologi) dan ratusan suku yang 

ada dibumi Nusantara. 



IDEALISME ALMA MATER WIDYA MATARAM

� Oleh karena itu Universitas Widya Mataram 
diharapkan mampu menjadi Universitas 
Kehidupan yang berbasis Multikulturalisme, 
Humanisme & Spiritualisme bagi Bangsa 
Indonesia, sehingga pada suatu saat nanti mampu 
melakukan transfer of knowledge dari peradaban 
masa lalu untuk menjawab tantangan masa 
depan serta mampu melakukan 
enlightment/pencerahan terhadap peradaban 
baru (globalisasi) yang serba maya (virtualisme), 
abstrak & absurd 



HAKEKAT & MAKNA WIDYA ADALAH KESELURUHAN 

PENGETAHUAN YANG MENGANDUNG FILSAFAT, BAIK YANG 

BERARTI USAHA MENCARI KERIFAN (NGUDI KAWICAKSANAN) 

MENURUT KONSEP YUNANI (PHILEIN & SOPHIA) MAUPUN YANG 

BERARTI USAHA MENCARI KESEMPURNAAN (NGUDI 

KASAMPURNAN) MENURUT KONSEP JAWA (PENGHAYATAN & 

KEBATINAN) DENGAN MELALUI PENDIDIKAN UNTUK MENCAPAI 

TUJUANNYA ATAU LAZIM DISEBUT SEBAGAI KEGURUAN.

Upacara adat di

Trunyan Bali :

memadukan

keselarasan

Manusia – Alam

– Tuhan

(Tri Hita Karana)



PERBEDAAN KONSEP FILSAFAT BARAT DENGAN 

FILSAFAT JAWA BERTUMPU PADA MAKNA & HAKIKI

� Kawicaksanan atau 
Kearifan (Wisdom) didunia 
Barat lebih ditekankan 
sebagai hasil renungan 
dengan Rasio atau akal-
pikiran yang logic (nalar) 
sehingga dapat dijadikan 
pengetahuan diberbagai 
bidang hidup yang dapat 
dijadikan arah & petunjuk 
dalam pelaksanaan sehari-
harinya.

� Dalam kebudayaan kita, 
Kasampurnan berarti 
mengerti akan asal dan akhir 
hidup atau mengerti wikan 
sangkan-paran. 
Kasampurnan kita hayati 
dengan seluruh kemampuan 
cipta – rasa – karsa kita. 
Manusia sempurna telah 
menghayati dan mengerti 
awal-akhir hidupnya atau 
sering disebut : “mulih mula 
mulanira dan manunggal”.  



AJARAN KESEDERHANAAN – KEJUJURAN –

KEBENARAN :



KESIMPULAN :

� Kewidyamataraman adalah perpaduan Filsafat Budaya 
Peradaban Mataram sebagai “ruh” Perguruan Mataram 
mencoba memberikan alternatif – alternatif mata 
kuliah/program studi yang ditawarkan untuk 
menggugah kembali nilai – nilai kearifan lokal (local 
wisdom) & kecardasan local (local genius) yang pernah 
dimiliki oleh dinasti Mataram sejak Wangsa Sanjaya 
(Hindu Syiwa), Wangsa Syailendra (Budha), Majapahit 
(Kerajaan Hindu) sd Demak, Jipang, Pajang & Mataram 
Lama – Mataram Baru (Kerajaan Islam) sebagai Social 
& Cultural Capital dalam membangun peradaban 
bangsa yang Plural (Multi Cultural & Multi Ethnic). 

� Menjawab GLOBALISME dg LOCAL GENIUS. 



INTI AJARAN HIDUP :

� Manusia kembali dan manunggal dengan Pencipta-Nya : 
“Manunggaling Kawula Gusti”, manusia sempurna 
memiliki kawicaksanaan dan kemampuan mengetahui 
peristiwa – peristiwa diluar jangkauan ruang dan waktu 
(memiliki kawaskithan).

� Pada dasarnya Perguruan Mataram secara umum 
(universal) mempersoalkan hidup serta lingkungan 
hidup dan mempunyai unsur – unsur :

� Ada Alam Semesta, Tuhan & Manusia serta hubungannya 
(Cosmologi).

� Ada Pengetahuan yang dapat diperoleh Manusia 
(Knowlodge).

� Ada Nilai – nilai Kesusilaan & Keindahan (Etika & Estetika).


