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Abstract 
 

This research is trying to comprehend the Javanese conceptions about themselves and 
their world, and at the same time trying to locate the evidences of public sphere in 
Javanese thoughts. Javanese worldview and “rasa” as a basic concept for policy-
making shows that Javanese never separated themselves and their lebenswelt.    

This Bios-theoretikos tendency became the basic concept for Javanese understandings 
on power. Javanese thoughts on power are parallel with their blended notion on human 
being and the world. The consequence for this paradigm is that power according to 
Javanese has transcendental and godly qualities. This centrifugal, massive and 
authoritarians power leads to the concept of wahyu/wangsit. 

The history of Indonesia wrote that Javanese contingency of power can tolerated, 
because Javanese is the highest quantity among other tribes. And 5 of 6 president of 
Indonesia were Javanese. But the tendency of despotic power under these president 
were very obvious, and public sphere as the prerequisite of democracy is nowhere to be 
found along Republic of Indonesia’s history. So the conclusion is if a president of 
Indonesia came from Javanese, he/she won’t be able practicing the notion of public 
sphere according to Habermas, and the result is democracy won’t gain any victory in 
the history of Indonesia..    
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I.  Pengantar 

Demokrasi selalu menarik untuk diperbincangkan, justru karena konsep ini 
sangat kompleks sehingga setiap orang dapat mendefinisikannya sesuka hati. Namun 
demikian, ada satu kesamaan hal yang menjadi acuan dalam setiap pembahasan 
mengenai demokrasi, yaitu adanya kesempatan yang sama dalam berpartisipasi 
(participative equality). Hal ini hidup dan berlangsung dalam sebuah cakrawala 
bernama ruang publik politis. Demokrasi dan ruang publik politis adalah setali tiga 
uang, sehingga ketika sebuah organisasi kekuasaan tidak menempatkan ruang publik 
politis dalam power exercise, dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut tidak 
menganut demokrasi. Menurut Habermas, ruang publik adalah sebuah kemungkinan 
dimana manusia yang menghayatinya dapat senantiasa berkomunikasi antar mereka 
dengan bebas tanpa tekanan, sembari menciptakan dialektika yang bertujuan mencapai 
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pemahaman-pemahaman baru sebagai acuan hidup bersama1. Fransisko Budi Hardiman 
memberikan gambaran yang cukup gamblang tentang syarat ruang publik politis 
menurut Habermas, yaitu: bahasa dialog yang sama dan logika yang konsisten, peluang 
yang sama untuk mencapai konsensus yang adil dan terbuka, aturan bersama yang 
melindungi proses komunikasi dari represi dan diskriminasi. Ketika syarat di atas 
dipenuhi, ruang publik politis dapat terwujud dalam masyarakat sipil2.  

Sebagai sebuah negara yang menganut supremasi hukum dan pemisahan 
kekuasaan, Indonesia dapat dikatakan menganut demokrasi, walaupun masih bersifat 
simbolis. Demokrasi di Indonesia masih dipahami dalam subsistem kedaulatan rakyat, 
sehingga setiap pergantian rezim, demokrasi yang diterapkan pun berubah. Walaupun 
demikian, tetap ada kemiripan pola power exercise karena 5 dari 6 presiden terpilih 
berasal dari suku Jawa. Sehingga dominasi suku Jawa terhadap kekuasaan secara riil 
terjadi sepanjang sejarah negara ini.   

Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa keniscayaan konteks orang Jawa dalam 
negara ini dapat ditolerir, karena suku dengan kuantitas terbesar adalah suku Jawa. 
Walaupun demikian, sejarah mencatat pula bahwa kecenderungan despotik dan 
pemusataan kekuasaan ke tangan satu orang dilakukan dengan pasti oleh para presiden 
yang berasal dari suku Jawa. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah konsep ruang publik 
macam apa yang mempengaruhi perilaku politik orang Jawa, sehingga konsep 
demokrasi tidak dapat dengan mudah dipahami dan dipraktekkan oleh mereka? Apakah 
orang Jawa mengenal konsep ruang publik politis yang bebas dari kooptasi kekuasaan? 
Tulisan ini berusaha menelaah konsepsi orang Jawa tentang dirinya dan dunia 
tempatnya berdiam sekaligus mencari bukti-bukti tentang keberadaan konsep ruang 
publik dalam dunia orang Jawa.  

II.  Pandangan Dunia Orang Jawa 

Sebagaimana semua suku bangsa di dunia, orang Jawa mempunyai cara 
tersendiri dalam memandang dunianya. Pandangan dunia yang dimaksud di sini adalah 
keseluruhan sistem nilai yang menjadi kerangka dasar orang Jawa dalam usaha 
memahami dirinya dan dunianya. Jadi pandangan dunia orang Jawa adalah suatu sistem 
filosofis yang menjadi struktur acuan orang Jawa dalam kehidupannya.  

Franz Magnis-Suseno menuliskan bahwa ada 4 lingkaran dalam pandangan 
dunia Jawa. Lingkaran pertama adalah sikap terhadap dunia luar yang dialami sebagai 
sebuah kesatuan kesadaran antara manusia, alam dan dunia adikodrati. Lingkaran kedua 
adalah penghayatan kekuasaan politik sebagai perpanjangan tangan kekuatan adikodrati. 
Lingkaran ketiga adalah pengalaman mistis-batiniah manusia Jawa dalam memahami 
eksistensi dirinya sebagai bagian dari alam. Lingkaran keempat adalah penentuan semua 
lingkaran di atas sebagai bagian dari takdir kehidupannya3.    

Menurut pandangan dunia orang Jawa, realitas tidak bisa dipahami secara 
terpisah. Contohnya, memahami konsep negara menurut orang Jawa tidak dapat 
dipisahkan dengan Tuhan, panen, dan wabah penyakit. Sehingga realitas negara yang 

                                                 
1 Bdk. Reza A.A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 126 
2
 Fransisko Budi Hardiman, Ruang Publik Politis: Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk, 
http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/23 

3 Franz Magnis Suseno S.J., Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, PT. 
Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 83-84  
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otoriter akibat kekuasaan absolut seorang raja lalim berlandaskan legitimasi ketuhanan, 
tidak dapat dipisahkan dari kegagalan panen dan merebaknya wabah penyakit.  

Orang Jawa memahami dunia dan ruang tempatnya berdiam sebagai entitas yang 
tidak terpisah dari kesadarannya. Bahkan bukan hanya menyatu dengan kesadarannya 
yang terbuka-ke-dalam, eksistensi manusia Jawa tertelan mentah-mentah oleh alamnya. 
Sehingga, alih-alih manusia Jawa memahami dirinya sebagai sebuah “res cogitans” 
yang mampu berefleksi tentang kesadarannya yang berjarak dengan ruang, kesadaran 
orang Jawa adalah bagian kecil dari ruang. Eksistensi manusia Jawa menyatu dengan 
alamnya, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan.  

Berbeda dengan pemikiran Yunani setelah Sokrates, pandangan hidup orang 
Jawa tidak memisahkan antara pengetahuan dan kepentingan. Pengetahuan merupakan 
penalaran dari kehidupan sehari-hari yang menuju ke suatu titik tertentu dalam 
kehidupan manusia. Artinya, pengetahuan bukan sebuah usaha memikirkan fenomena 
kehidupan yang direduksi secara ketat untuk kemudian dimurnikan menjadi sebuah 
teori. Pengetahuan dalam pandangan dunia orang Jawa bersifat intuitif dan diperoleh 
melalui rasa. Rasa adalah pintu gerbang sekaligus ruang tempat semua pemahaman 
tentang “kedalaman” dimulai dan diakhiri. Rasa bisa berarti pula hakikat, karena rasa 
adalah rahsya (rahasia), suatu ungkapan tentang realitas yang bersembunyi, 
terselubungi oleh fenomena. Berbeda dengan konsep rasio ala Barat, rasa adalah 
hakikat itu sendiri. Karena kesadaran dalam pandangan dunia Jawa adalah bagian dari 
realitas, demikian juga halnya dengan rasa. Memahami Tuhan, dan alam serta hukum-
hukumnya adalah memahami manusia. Oleh sebab itu pemahaman tentang fenomena 
melalui rasa adalah pengetahuan yang sangat subyektif. Sehingga tersingkapnya 
Hakikat hanya bisa dicapai ketika seseorang menjauhi hiruk pikuk kehidupan dan 
mendekatkan diri pada Tuhan dan seluruh alam semesta (termasuk diri si manusia itu 
sendiri) melalui rasa4.   

Semua pandangan ini dapat dijelaskan melalui istilah bios theoretikos5. 
Pandangan dunia orang Jawa adalah pertautan antara teori dan praksis yang akhirnya 
menuju ke arah kebijaksanaan sejati sebagai sebuah cita-cita kehidupan bersama. Teori 
bagi orang Jawa adalah kontemplasi atas makrokosmos, dimana dia menemukan tertib 
alam semesta yang dapat dipakai untuk memahami kehidupan dirinya. Hal ini akhirnya 
memunculkan primbon, dan ramalan-ramalan masa depan ala Prabu Jayabaya dan 
Ranggawarsita. Primbon adalah sebuah buku catatan hasil konstemplasi atas fenomena 
alam karya leluhur orang Jawa yang berusaha menyingkap rahasia alam. Primbon 
memberikan ciri dan pola perilaku alam semesta dan cara penyingkapan hakikat alam 
lebih lanjut.  

Pandangan dunia orang Jawa yang berkesadaran tertutup dan masif ini ternyata 
justru menyebabkan keterasingan dirinya dari realitas. Reasoning yang hanya bersifat 
appetizer pada makan malam olah rasa dalam usaha mencapai kebijaksanaan sejati, 
akhirnya hanya menghasilkan pengetahuan yang bersifat sangat personal dan khusus. 
Artinya, sebuah konsep yang dihasilkan dalam pandangan dunia Jawa hanyalah hasil 
kontemplasi subyek yang terpisah dari komunikasi dari pihak luar. Dialektika dalam 

                                                 
4 Niels Mulder, Individual and Society in Java, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 

22-24. 
5 Fransisko Budi Hardiman, Kritik Ideologi:Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen 

Habermas, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta, 2003, hal 3-5 
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reasoning orang Jawa selalu melalui tahap pengendapan subyektif lebih dahulu dalam 
rasa, sehingga hasil yang dicapai adalah sebuah tesis yang siap dipakai dalam 
memahami realitas. Oleh sebab itu kontemplasi yang bersifat personal menggunakan 
metode intuitif ini memperoleh legitimasi validitas melalui pengalaman-pengalaman 
metaempirik sebagai klaim kebenarannya. Hal ini mengakibatkan pengetahuan yang 
dihasilkan dianggap sahih dan tak terbantahkan karena sering dianggap mistis. Misalnya 
tindakan Sultan Hamengkubuwono ke 10 ketika memimpin Rapat Akbar Yogyakarta 
dalam rangka menumbangkan Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998, adalah hasil 
kontemplasinya setelah berpuasa selama 30 hari. Keputusan Sultan untuk melakukan 
tindakan ini dianggap benar, karena Sultan dianggap telah melakukan kontemplasi 
terhadap dirinya, Tuhan dan alam semesta. Hasil kontemplasi itu adalah datangnya 
wangsit yang melegitimasi keputusannya untuk mendukung Gerakan Reformasi 1997-
1998. Tertutupnya kinerja rasa dan kesadaran yang menyatu dengan alam ini tidak 
dapat dibantah, selain karena subyektif dan intuitif, rasa dan kesadaran memang tidak 
mengakui adanya “ruang bermain” tempat terjadinya dialog antara unsur-unsur dari luar 
subyek ketika melakukan kontemplasi.   

Makrokosmos dalam pemikiran Jawa dipahami sebagai keberlangsungan hidup 
pada tiap-tiap individu, sehingga tatanan kehidupan sosial pun akhirnya harus 
diusahakan berjalan dengan harmonis, serasi dan seimbang. Sejurus dengan pemikiran 
tersebut, manusia sebagai mikrokosmos hidup bersama dan secara resiprokal membantu 
menjaga makrokosmos sehingga keseimbangan diantara mereka dapat berjalan dengan 
baik. Sistem moral sosial ini mengajarkan orang Jawa untuk selalu mendahulukan 
kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri, dan berbuat baik, karena 
seluruh kehidupan manusia sudah dalam tatanan kosmos menuju suatu tujuan tertentu.   

III.  Konsep Kekuasaan Orang Jawa 

Kekuasaan menurut pandangan dunia orang Jawa, bukan dipahami hanya 
sebatas potensi seseorang untuk mempengaruhi tindakan orang lain, bahkan ketika 
orang tersebut menentang. Kekuasaan dalam pandangan dunia Jawa bukanlah hasil 
sebuah relasi antar individu dengan individu lain atau kelompok. Kekuasaan menurut 
orang Jawa adalah kekuatan energi ilahi yang meresapi seluruh kosmos, sehingga 
kekuasaan ini mempunyai eksistensi dalam dirinya sendiri. Kekuasaan menurut orang 
Jawa adalah substansi yang hanya tergantung pada dirinya sendiri6. Kekuasaan ini tidak 
didapat dari kekayaan, nama besar, kekuatan fisik atau militer, sehingga usaha-usaha 
untuk mencapainya melalui tindakan-tindakan empiris tidak akan berguna. Kekuasaan 
yang metaempiris ini menyatu dengan hakikat alam semesta dan bermanifestasi dalam 
kekuatan kosmos. Kekuasaan sebagai kosmos akan memusat pada seseorang yang 
dianggap layak dan patut menyandangnya. Wahyu ratu dan wangsit7 sangat berperan 
besar dalam legitimasi kekuasaan seorang raja Jawa. Ketika seseorang memaklumkan 
diri sebagai raja, ia berarti mengajukan klaim bahwa ia menerima kekuasaan yang 
berupa kekuatan kosmos dan adikodrati serta mistis. Ia akan (dan harus) menunjukkan 

                                                 
6 Franz Magnis Suseno S.J., Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, PT. 

Gramedia, Jakarta, 1984, hlm 99 
7 Wahyu ratu bermakna ijin dari Tuhan yang melegitimasi seseorang untuk berkuasa atas rakyat, 

sekaligus ia harus bisa meyakinkan penguasa lama untuk tunduk kepadanya, baik lewat jalan damai 
maupun peperangan. Wangsit adalah petunjuk dari Tuhan berisi hal-hal yang akan terjadi di masa 
depan. Seseorang harus berkontemplasi dan berefleksi sembari mengingkari dan menyiksa diri dengan 
berpuasa, tidak makan, minum dan tidur untuk meraih petunjuk tentang masa depan ini.    
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kemampuan paranormal atau kasekten (kesaktian) yang dianggap mewakili kekuatan 
kosmos. Maka ketika ia mampu menunjukkan kemampuan itu, klaim bahwa ia memang 
memperoleh wahyu ratu dan mampu memusatkan kekuatan kosmos dianggap sah. Oleh 
sebab itu, posisi raja dalam pandangan dunia orang Jawa, adalah pusat kosmos sekaligus 
pusat kekuasaan.  

Raja dalam pandangan dunia Jawa mempunyai kekuasaan absolut yang 
dilegitimasi oleh kekuatan ilahi. Istilah yang dipakai untuk menggambarkan sifat-sifat 
raja adalah gung binatara, sekti mandraguna, bahudhendha hanyakrawati yang artinya 
agung bagai dewa, sakti luarbiasa, penguasa ruang dan waktu8 kiranya menunjukkan 
pandangan dunia orang Jawa terhadap kekuasaan seorang raja. Sebagai penguasa ruang 
dan waktu, tak ada yang dapat terlewat dari aliran kekuasaan seorang raja, sehingga 
kekuasaan dalam pandangan dunia Jawa selalu tunggal, homogen dan masif. Gagasan 
kekuasaan yang plural dan terpencar tidak dikenal dalam pandangan dunia Jawa.  
Kelanggengan sebuah dinasti raja ditentukan oleh kemampuan raja yang berkuasa 
dalam memelihara kesinambungan kekuatan kosmos tersebut. Pemeliharaan kekuatan 
kosmos ini dilakukan salah satunya dengan mengumpulkan simbol-simbol kekuatan 
kosmos, yaitu pusaka-pusaka kerajaan.  

Fungsi pusaka ini teramat penting, karena simbolisasi penguasaan atas kekuatan 
kosmis hanya bisa ditandai olehnya. Artinya, seorang raja yang sedang berkuasa bisa 
setiap saat kehilangan legitimasi ketika ia tak lagi mampu menunjukkan kepemilikannya 
terhadap benda-benda tersebut. Pusaka berupa bende (gong kecil) bernama Kyai Becak, 
payung Kyai Tunggul Naga, rompi Kyai Antrakusuma, tombak Kyai Pleret dan Kyai 
Baruklinting, keris Kyai Joko Piturun, dan lain sebagainya, adalah ciri seorang raja yang 
mampu menguasai kekuatan kosmis, sekaligus mampu menjadi penguasa.  Pusaka-
pusaka ini tidak boleh meninggalkan gedung pusaka dalam kompleks kraton, dan hanya 
dipertontonkan kepada khalayak pada saat-saat tertentu9. 

Raja memiliki seluruh ruang dalam alam semesta, sehingga sebagai  kerajaan 
feodal, seluruh tanah di muka bumi menjadi milik raja. Sebagai penguasa dan 
pengendali kekuatan kosmos, pemusatan kekuasaan dan hak milik atas tanah sebagai 
sumber kehidupan ini menempatkan kraton (kota raja) sebagai pusat tatanan kosmos. 
Kraton dengan seluruh lingkungan disekitarnya adalah pusat kosmos dan murni milik 
raja, dimana raja tidak perlu berbagi dengan rakyatnya. Maka konsep private property 
tidak dikenal dalam sistem politik, sosial dan ekonomi kerajaan di Jawa. 

Kotaraja sebagai pusat kosmos sekaligus pusat birokrasi dimengerti sebagai 
kediaman raja. Selain pasar besar sebagai pusat perekonomian kerajaan, kantor pusat 
administrasi, dan pusat kegiatan agama berupa masjid besar, salah satu ruang yang 
sangat penting bagi kotaraja adalah alun-alun. Alun-alun adalah ruang terbuka yang 
cukup luas berada tepat di depan istana. Alun-alun adalah ruang pamer kekuasaan raja 
yang termanifestasi dalam bentuk upacara-upacara besar. Defile simbol-simbol 
kekuasaan raja dalam bentuk gunungan yang melambangkan kesejahteraan negara dan 

                                                 
8 Predikat bahudhendha mengandung kata bahu yang artinya ukuran keluasan dalam ruang, sementara 

hanyakrawati mengandung pengertian cakra, yang artinya waktu. Maka istilah bahudhendha 
hanyakrawati dapat dimaknai sebagai penguasa ruang dan waktu. Bandingkan dengan interpretasi G. 
Moedjanto dalam “Pengantar” , Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter (terj), 
Hans Antlov dan Sven Cederroth (ed), Yayasan Obor Indonesia,  Jakarta, 2001, hlm. xvii 

9 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya jilid 3 (terj), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, 
hlm. 67-68.   
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parade angkatan bersenjata disertai pusaka-pusaka kraton menjadi acara dominan. 
Seperti halnya semua ruang di seantero negeri, alun-alun pun dianggap sebagai halaman 
luar rumah sang raja, sehingga hanya raja yang berwenang menggunakannya. Rakyat 
tidak bisa menggunakan alun-alun sesuka hati, karena alun-alun bukanlah ajang dialog 
tempat bersemainya bibit-bibit equality of opportunity. Bahkan gerakan tapa pepe10 
bukanlah manifestasi adanya ruang publik dan demokrasi. Tapa pepe adalah usaha 
terakhir dimana rakyat sudah tak tahan lagi menghadapi penindasan yang sangat berat. 
Melakukan tapa pepe adalah meresikokan nyawa sendiri. Karena raja bisa saja tidak 
berkenan dan mereka justru dihukum mati. Memilih untuk melakukan tapa pepe adalah 
sebuah pilihan semu, karena perjudian nasib ini adalah usaha terakhir. Bila mereka tidak 
melakukan hal itu, mereka tetap akan menghadapi kematian karena ketidakadilan dan 
penindasan yang sedang mereka alami. Sehingga daripada tidak melakukan apapun dan 
ditindas sampai mati, lebih baik melakukan tapa pepe tapi raja tak berkenan dan 
menghukum mati mereka. Sampai pada titik ini, dialog antara raja dan rakyat bisa 
dianggap tidak pernah terjadi, karena keputusan tetap di tangan raja dan ia tidak perlu 
mendengarkan rakyat yang memprotes dan mengajukan keberatan.   

IV.  Kekuasaan Absolut Sultan Agung 

Kekuasaan raja dalam kerajaan Jawa, terutama di masa keemasan Mataram 
Islam dipertahankan oleh Sultan Agung melalui tiga cara. Cara pertama,. yaitu 
pembentukan polisi negara yang langsung berada di bawah komando Sultan Agung. 
Selama pemerintahannya, Sultan Agung memerintahkan dibentuknya polisi negara 
sebanyak empat ribu personil dan mereka berada dibawah kendali empat hakim militer 
yang berkedudukan di kotaraja. Polisi negara ini menjelajah seluruh negeri secara 
berkelompok bagaikan anjing pemburu untuk memata-matai seluruh aspek kehidupan 
para penguasa daerah, bahkan yang terbesar sekalipun. Mereka berhak menyidik 
tersangka dan para saksi, menuntut terdakwa, menjatuhkan vonis, sekaligus melakukan 
eksekusi11.  Kekuasaan absolut Sultan Agung sebagai cerminan kekuasaan raja Jawa 
tergambarkan dengan jelas dalam tulisan H.J. De Graaf  yang menceritakan bahwa 
Sultan Agung pernah memerintahkan seorang pejabat tinggi kerajaan yang dianggap 
berkhianat untuk dieksekusi di tengah pasar kotaraja. Si pejabat ini dihukum dengan 
diikat pada sebuah tiang di tengah-tengah pasar, kemudian algojo merobek perut si 
pejabat menggunakan keris yang beracun. Dalam keadaan sekarat ini, seluruh isi perut 
si pejabat dikeluarkan untuk dipertontonkan kepada khalayak. Berikutnya si pejabat 
ditinggalkan begitu saja hingga menemui ajalnya12. Pada bab yang lain, diceritakan pula 
bahwa Sultan Agung memerintahkan untuk menghukum mati hampir semua panglima 
perang yang gagal dalam ekspedisi penaklukkan Batavia yang pertama13. Cara kedua 
yaitu melalui perkawinan politik yang piawai antara para penakluk dengan yang 
ditaklukkan. Sedangkan cara ketiga adalah para penguasa daerah (vassal) diharuskan 
tinggal di kotaraja selama beberapa bulan dalam setahun, dan apabila mereka harus 

                                                 
10 Tapa pepe adalah suatu kejadian dimana sekelompok orang duduk bersila di alun-alun sembari 

menjemur diri di bawah terik matahari untuk melaporkan suatu ketidakadilan dan penindasan yang 
mereka alami kepada raja, atau setidaknya mereka mencoba untuk menarik perhatian raja. Mereka tidak 
akan beranjak dari tempat mereka duduk bersila hingga raja melihat dan memanggil perwakilan dari 
mereka untuk bicara. 

11 Ibid., hlm. 39.   
12 H.J. De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram (terj), P.T. Pustaka Grafiti Pers, Jakarta, 1986, hlm. 145.  
13 Ibid., hlm. 168-169 
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kembali ke daerah asalnya, mereka harus meninggalkan setidaknya satu anggota 
keluarga inti sebagai jaminan loyalitas mereka. Konsekuensi dari cara ini adalah tidak 
dimungkinkan adanya bangsawan penguasa daerah yang benar-benar otonom.   

Aristokrasi dalam kerajaan Jawa walaupun beranggotakan kerabat dekat atau 
orang kepercayaan raja, namun mereka tidak berhak mengambil keputusan. Sistem 
birokrasi yang dikembangkan pun lebih mengacu pada sistem kemiliteran, dimana para 
penguasa daerah ditunjuk dan ditempatkan bukan berdasar pada wilayah, namun 
berdasar pada kuantitas individu manusia tinggal dalam wilayah itu. Penguasa daerah 
yang loyalitasnya baik akan menerima tanah yang luas sebagai konsekuensi 
kesetiaannya. Namun raja tetap mengendalikan wilayah tersebut secara ekonomis 
dengan cara menuntut si penguasa daerah menyetor hasil panen dan pajak. Raja 
memutuskan jenis panen apa saja dan berapa banyak yang harus disetor ke kotaraja. 
Secara politis, raja mengendalikan wilayah tersebut dengan cara memutuskan berapa 
banyak prajurit yang harus diserahkan si penguasa daerah ketika raja memaklumkan 
perang pada raja lain.  

Sejarah akhirnya mencatat bahwa kekuasaan raja Mataram sepeninggal Sultan 
Agung justru semakin melemah. Penyebab pertama adalah kekalahan raja-raja penerus 
Sultan Agung dalam melawan pemberontakan-pemberontakan para vassalnya sendiri. 
Pemberontakan Trunojoyo, Untung Suropati, kerusuhan Cina sepanjang pesisir utara 
Jawa dan disusul dengan perang suksesi antar para keturunan Sultan Agung membuat 
negara terpuruk di semua bidang. Hal ini menyebabkan redupnya sinar kekuasaan raja 
yang seharusnya bisa terus menerus dipancarkan hingga ke pelosok-pelosok desa. 
Penyebab kedua adalah terpaksa diserahkannya wilayah-wilayah strategis milik raja 
kepada VOC untuk membayar ongkos perang suksesi. Wilayah-wilayah yang jatuh ke 
tangan VOC akhirnya diprivatisasi dan dikelola melalui sistem birokrasi campuran 
antara VOC dan para penguasa daerah. Raja tak lagi memiliki kedaulatan atas wilayah-
wilayah ini, sehingga ia dianggap semakin kehilangan kekuatan kosmos yang 
dimilikinya.  

V.  Birokrasi Sipil dan Militer 

Usaha VOC mengeksploitasi wilayah-wilayah Mataram hasil premanismenya 
menghadapi tantangan dari para penguasa daerah dan aparatusnya. Tantangan pertama 
yang harus diatasi adalah perbedaan sistem birokrasi antara VOC dan penguasa daerah. 
Birokrasi sesuai pemikiran Weber sebenarnya belum muncul pada saat VOC mulai 
menancapkan kukunya di Jawa. Oleh karena itu, VOC menggandeng para vassal raja 
Mataram sebagai partner in crime14. Walau demikian, birokrasi sipil yang makin lama 
makin modern dan profesional versi VOC kadang kala tidak bisa bekerjasama dengan 
baik dengan sistem birokrasi militer versi Mataram, seperti halnya kasus Lebak dalam 
novel karya Douwes Dekker yang berjudul Max Havelaar15. Sistem birokrasi sipil VOC 
sering kali tidak mampu menampung aspirasi sistem birokrasi militer Mataram yang 
lebih eksploitatif terhadap desa-desa sebagai akibat konsep kekuasaan Jawa yang 
dianutnya. Para bupati, wedana dan lurah yang diangkat melalui sistem patrimonial, 
kadang kala melahirkan sistem tertutup antar kerabat yang sangat sulit dimengerti oleh 

                                                 
14 Jan Breman, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial, LP3ES, 1986, hlm. 7 
15 Sartono Kartodirdjo, “Berkembang dan Runtuhnya Aristokrasi Tradisional Jawa” dalam Kepemimpinan 

Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter (terj), Hans Antlov dan Sven Cederroth (ed), Yayasan 
Obor Indonesia,  Jakarta, 2001, hlm. 35-40 
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sikap profesional para birokrat VOC, terutama oleh mereka yang asli Belanda. 
Ketertutupan ini kadang mengakibatkan birokrasi VOC tidak mampu menembus dan 
tidak bisa ikut campur tangan. Kadang kala kedua sistem bersaing, dan kadang kala 
salah satu menang dan yang lain kalah. Akhirnya seringkali pula sebagai bentuk 
kompromi antara keduanya, kedua sistem bekerja tandem, sehingga desa harus 
menghadapi dua kekuatan eksploitatif yang sangat kuat. Penindasan bersama ini 
mengakibatkan penderitaan yang luar biasa besar bagi rakyat pedesaan Jawa, mengingat 
pajak yang harus ditanggung dan kewajiban kerja paksa antara kedua kekuasaan itu 
berlangsung pada saat yang bersamaan. Eksploitasi kedua sistem ini paling kentara 
jejaknya dalam masa Tanam Paksa  

Sejalan dengan revolusi bunga dan politik etis yang digaungkan oleh intelektual 
politik bangsa Belanda, dan mulai kuatnya paham sosialisme yang mengkritik perilaku 
menindas para kapitalis di Eropa, Hindia Belanda sebagai tanah jajahan mulai ikut 
merasakan dampaknya.  Pemerintah Hindia Belanda mencabut Sistem Tanam Paksa, 
melakukan privatisasi agraria dengan intensif dan mulai mengikutsertakan para ahli 
waris penguasa daerah dalam program-program pendidikan beserta didirikannya 
sekolah-sekolah untuk para putra kaum bangsawan Jawa ini. Privatisasi agraria yang 
dilakukan VOC sebenarnya lebih disebabkan karena VOC tidak mempunyai sumber 
daya yang cukup untuk mengendalikan monopoli export import agrobisnis yang 
dijalankannya. Sebab yang lain adalah usaha VOC untuk tidak melucuti langsung 
kekuasaan para penguasa daerah untuk menghindari perlawanan langsung para bupati. 
Tujuan mendidik para putra bangsawan pada awalnya memang bukan dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan tanah jajahan, namun sekedar sebuah usaha untuk menembus 
sistem birokrasi militer ala Mataram, sehingga pemerintah Hindia Belanda bisa turut 
campur di dalamnya. Selain itu tujuan program pendidikan ini adalah menciptakan 
buruh murah yang mempunyai sikap profesional sehingga membantu pemerintah Hindia 
Belanda dalam usahanya mengokupasi Jawa secara menyeluruh hingga ke pelosok 
desa16. 

VI.  Desa dan Negara 

Desa dan negara senantiasa penting dalam sejarah orang Jawa, karena kedua 
organisasi ini secara bersama mempengaruhi pola politik, sosial dan ekonomi seluruh 
kerajaan. Desa dalam sejarah kerajaan Mataram memang sangat penting, mengingat 
dinasti Mataram sering disebut sebagai dinasti petani yang berasal dari desa. Trunojoyo, 
setelah berhasil mengusir Susuhunan Amangkurat II dari kraton Kartasura menyatakan:  

Ratu Mataram iku dakumpamakake tebu, pucuke maneh yen legiya, senajan 
bongkote ya adhem bae, sebab raja trahing wong tetanen, anggur macula bae bari 
angon sapi  

 
Terjemahan: 
Raja Mataram itu kuumpamakan tebu, ujungnya pun tak manis, begitu juga 
pangkalnya, sebab ia raja keturunan petani, lebih baik mencangkul saja sambil 
menggembalakan sapi17 

                                                 
16 Mochtar Lubis, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 

79-89 
17 G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram, Kanisius, 

Yogyakarta, 1987, hlm. 105 
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Desa sebagai kesatuan politik terkecil menjadi tolok ukur tingkat kesuksesan 
seorang raja dalam memerintah. Namun, karena konsep kekuasaan raja memang 
absolut, homogen, masif dan terpusat, desa akhirnya menjadi semacam sapi perahan. 
Negara (atau lebih tepatnya raja) menguasai seluruh tanah desa, dan petani (yang 
semuanya) penggarap hanya diupah sesuai panen yang dia dapatkan. Para lurah desa 
mengumpulkan pajak berupa hasil panen dan menyetorkannya kepada bupati. Selain itu, 
sebagai sebuah barak prajurit mandiri, apabila diperlukan akan diadakan mobilisasi 
umum untuk menyetor prajurit ke medan laga demi kepentingan raja. Hubungan negara 
dan desa memang bersifat patron-klien, dimana negara menjadi pelindung desa18. 
Makna perlindungan disini lebih bersifat negatif, senada dengan istilah premanisme. 
Premanisme negara ini akan kuat apabila posisi kekuasaan raja juga kuat.  

Tersebarnya kekuasaan berkat jasa VOC melalui kebijakan privatisasi agraria, 
bersamaan dengan melemahnya kekuasaan raja bukan berarti bahwa kekuasaan 
berpindah ke tangan rakyat. Seiring melemahnya kekuasaan raja, premanisme negara 
berubah menjadi premanisme penguasa daerah dan pimpinan lokal. Penguasa daerah 
yang mulai lepas dari tekanan pemerintah pusat berubah menjadi raja-raja kecil. 
Bersamaan dengan itu muncullah pemimpin-pemimpin lokal-informal yang mulai 
berkuasa atas daerah-daerah tertentu. Kyai dan gentho19 mulai bermunculan dan berebut 
pengaruh politik, sosial dan ekonomi di tengah rakyat pedesaan Jawa. Bersamaan 
dengan menyebarnya kekuasaan itu, muncullah ruang publik semu di seantero wilayah 
jajahan VOC.  

Ruang publik semu di Jawa nampak pada alun-alun kabupaten dan balai desa 
pasca meredupnya kekuasaan raja-raja Mataram anak cucu Sultan Agung.  Ruang 
publik semu adalah sebuah ruang dimana semua orang dapat menggunakan sesuka hati, 
asalkan tidak berdialog dengan semangat kebebasan dan persamaan hak. Balai desa 
berubah fungsi dari ajang pergelaran kekuasaan raja menjadi ajang kontestasi kekuasaan 
antara penguasa formal dan pemimpin informal. Balai desa di bawah kuatnya hegemoni 
kekuasaan raja menjadi tempat disampaikannya perintah dari raja ke seluruh rakyat. 
Ketika hegemoni ini memudar, balai desa menjadi wilayah yang hanya dapat 
dimanfaatkan atas ijin para aparat desa dan pemimpin lokal. Balai desa, makam desa, 
kantor lurah, masjid dan sekolah didirikan di atas tanah bengkok yang notabene pada 
awalnya adalah tanah milik raja yang dipinjamkan kepada lurah dan aparatnya sebagai 
ganti upah20. Tentu saja balai desa yang didirikan di atas tanah bengkok juga salah satu 
lokus yang dikendalikan oleh lurah.   

                                                 
18 Francis Wahono, “Bersekongkol atau Saling Kontrol?”, Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan 

Jawa, Duto Sosialismanto, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. xxii  
19 Gentho adalah predikat negatif bagi seseorang yang dianggap mampu menguasai kekuatan kosmos 

dalam pengetian kekuatan untuk memaksa orang lain memenuhi dan mematuhi kehendaknya dengan 
paksaan atau kekerasan. Gentho sama artinya dengan preman. Meski mirip dengan fenomena Yakuza 
dan Triad, namun bedanya gentho melakukan kegiatan kriminal berupa pemerasan, pembunuhan dan 
perampokan tidak secara berkelompok. Lihat Ina Slamet-Velsink, “Kepemimpinan Tradisional di 
Pedesaan Jawa” dalam Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter (terj), Hans 
Antlov dan Sven Cederroth (ed), Yayasan Obor Indonesia,  Jakarta, 2001, hlm.46-48. 

20 Tanah bengkok biasanya sangat luas dan/atau terpecah-pecah dalam beberapa kawasan dalam suatu 
desa. Karena luas dan terpecah-pecah, maka dimungkinkan didirikannya makam desa yang jaraknya 
terpisah cukup jauh dari kantor kelurahan, sekolah, dan masjid. Sementara balai desa biasanya dibuat 
menyatu dalam satu lokasi yang sama dengan kantor lurah, atau setidaknya jarak antara balai desa dan 
kantor lurah berdekatan.  
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Dialog antara rakyat dan aparat desa terutama, tetap saja tidak terjadi, kritik 
memang dapat dilayangkan namun dialog yang meluas tidak pernah terjadi karena 
hanya para pemimpin lokal seperti gentho, kyai desa dan sesepuh desa saja yang bisa 
mengajukan kritik dan dianggap mampu menyuarakan pendapatnya. Sementara 
pembahasan dan diskusi untuk menanggapi kritik tidak berlangsung hingga tuntas. 
Diskursus yang muncul dalam balai desa tetap saja menyangkut kekuasaan, dimana para 
penentang kekuasaan lurah mempertanyakan legitimasi menggunakan kekuatan oposisi 
untuk menjatuhkan lurah, dibanding melakukan kritik untuk menuju ke suatu 
pemahaman yang lebih bersifat konsensus dan kompromis. Balai desa memang tidak 
menjadi milik seluruh desa, sehingga berpikir bahwa balai desa adalah sebuah lokus 
yang netral adalah mustahil.  

Ketika dialog tidak terjadi, dan jalur-jalur komunikasi formal tidak mampu 
menampung aspirasi kepentingan rakyat serta ruang tempat terjadinya dialog tetap 
dikooptasi oleh penguasa, maka kritik pun mampet di ujung mulut. Ketidakbebasan dan 
ketakutan atas teror yang disebarkan kekuasaan absolut akhirnya memunculkan kabar 
burung yang digambarkan oleh kalimat Jawa tembang rawat-rawat bakul sinambi woro. 
Artinya adalah berita yang sayup-sayup bagai nyanyian dari tempat yang jauh dan 
diceritakan para penjaja di pasar-pasar.  

VII.  Demokrasi dan Ruang Publik Politis di Jawa 

Ruang publik politis jejaknya selalu samar-samar dalam sejarah Jawa. Ruang 
publik politis memang asing bagi orang Jawa, karena pandangan dunia orang Jawa 
memang berbeda dengan filsafat ala Barat. Pandangan dunia orang Jawa yang tidak 
memisahkan kesadaran dirinya dari realitas, menghasilkan konsekuensi bahwa konsep 
kekuasaan Jawa adalah salah satu perpanjangan tangan dari realitas. Menyatunya 
kesadaran manusia dengan ruang menyebabkan kekuasaan adalah hasil resapan 
kekuatan kosmos yang hidup dan menyatu dalam ruang itu. Pandangan dunia orang 
Jawa berpendapat bahwa kekuasaan akan selalu memenuhi seluruh ruang (seperti 
halnya subsistem kehidupan lainnya), sehingga tidak akan pernah ada ruang yang cukup 
netral sebagai prasyarat terjadinya dialog. Membayangkan sebuah ruang yang netral pun 
orang Jawa tidak akan sanggup, justru karena ia adalah bagian dari ruang. Bagi orang 
Jawa, sosialitas manusia adalah hubungan antar subyek yang hidup bersama dalam 
ruang yang dikooptasi oleh kepentingan. Sehingga yang bisa dilakukan manusia adalah 
berkontemplasi dan berefleksi secara khusus tentang dirinya sendiri untuk mendapatkan 
pengetahuan tentang perannya dalam hubungan antar individu. Akhirnya, orang Jawa 
adalah obyek yang tertelan oleh subyektifitasnya sendiri.  

Jejak samar-samar dari ruang publik politis di Jawa hanya muncul ketika 
kekuasaan berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Nampaknya pergantian 
kekuasaan dari satu rezim ke rezim lain di Indonesia selalu dimulai oleh kesamaan 
pandangan tentang kebebasan yang diusung oleh suatu kelas berpendidikan barat. 
Namun setelah demokrasi direbut dan situasi tidak membaik, rezim otoriter dapat 
berkuasa kembali dengan mudah. Bahkan ketika Habermas menambahkan bahwa ruang 
publik politis hanya bisa diperoleh bila telah terjadi proses demokratisasi radikal21, 
sejarah menunjukkan bahwa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945, Tritura 1966 dan 
Reformasi 1998 tidak pernah mampu menciptakan sebuah ruang publik politis yang 

                                                 
21 Reza A.A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 125 
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bertahan cukup lama. Soekarno, Soeharto, Megawati, Gus Dur dan terakhir Susilo 
Bambang Yudhoyono tidak mampu melepaskan diri dari jeratan konsep kekuasaan 
Jawa. Bahkan baru-baru ini Presiden SBY memarahi peserta pembekalan kepada 
peserta forum konsolidasi pimpinan daerah, bupati, wali kota, ketua DPRD 
kabupaten/kota di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, karena tertidur saat 
beliau sedang memberikan ceramah22. Hal ini mungkin disebabkan karena Presiden 
SBY masih beranggapan bahwa Gedung Lemhanas adalah halaman luar istana presiden 
yang didiaminya.  

Masa depan ruang publik politis di Indonesia nampaknya masih suram, apabila 
presiden berikutnya masih mempertahankan konsep kekuasaan Jawa yang absolut, 
homogen, massif dan terpusat dimana ruang netral tak pernah terwujud dan dialog tak 
mungkin terjadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Wisnu Nugroho, “Pidatonya Dicuekin, Presiden Marah”, Selasa, 8 April 2008,  

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/08/09591134/pidatonya.dicuekin.presiden.marah 




