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BAB 2 

KONSEP KEKUASAAN DAN KONFLIK 

 

Konsep Kekuasaan 

Blau maupun Homans sama-sama berupaya menekankan 

pentingnya sosiologi sebagai ilmu yang mengembangkan teori deduktif 

yang lebih sistematis dan menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat 

diuji. Dinyatakan bahwa organisasi sosial mampu memberikan imbalan 

pada manusia secara intrinsik. Banyak sekali kesenangan manusia yang 

berakar pada kehidupan sosial. Partisipasi pada organisasi manusia 

memerlukan pengorbanan (cost) dan distribusi pengorbanan dan 

imbalan. Imbalan yang diharapkan individu tidak harus bersifat segera. 

Setidak-tidaknya ia bisa mendapatkan hal baik yang bisa dirasakan 

untuk waktu yang akan datang. Pertimbangan ini tidak lepas bahwa 

masing-masing individu mengejar sumber daya (Resources). Karena 

itu, untuk mengejar itu individu berhubungan dengan individu lain 

dan masuk pada hukum  pertukaran. 

Ada dua hal dari Homans yang dikritisi Blau. Pertama, 
pertukaran yang selalu diasumsikan simetris. Bagi Blau tidak semua 

transaksi bersifat timbal balik. Transaksi sosial sangat mungkin bersifat 

unilateral atau berpihak pada satu orang/kelompok tertentu, dimana 

prestise dan kekuasaan dibedakan karena ego menerima keuntungan 

dari perubahan, tetapi tidak ada sumber daya yang mengubah 

keinginan untuk timbal balik dan konsekuensinya, yang bersifat 

tergantung dan subordinat dalam mengubahnya. Kedua, pendekatan 

Homans bisa dikatakan terlalu mikro, karena mendekati kajian 

psikologi. Bagi Blau, sosiologi harus kembali pada jati diri kajian makro 

bukan fenomena mikro, sosiologi harus mengkaji kembali konsep-

konsep seperti posisi sosial, struktur sosial dan birokrasi. Menurut Blau, 

keterjebakan sosiologi pada kajian mikro nantinya hanya akan 

berakibat “buruk”, yakni hampir saja dikatakan sama dengan psikologi. 
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Hanya saja, Blau setuju dengan Homans yang menyatakan 

pentingnya sosiologi untuk mengembangkan teori deduktif yang lebih 

sistematis. Hanya saja Blau tidak menghapus asumsi pertukaran yang 

dirintis oleh Homans, karena ia ingin tetap menyetujui dasar-dasar 

pertukaran yang berlaku dalam kehidupan sosial. Ada dua hal yang 

menarik dari teori pertukaran sosial. Pertama, ide-ide serta dasar dan 

konsep yang dikembangkan secara luas dan lebih bersifat terapan serta 

memberikan makna baru pengamatan sehari-hari. Kedua, menyajikan 

dasar mikrososiologi untuk membangun teori makrososiologi mengenai 

struktur sosial. 

Selain mengutip gagasan-gagasan George Simmel mengenai 

dimensi kuantitatif kehidupan sosial dan lingkaran sosial yang bersifat 

diagonal (Cross Cutting) demi merumuskan teori pertukaran secara 

ilmiah, Blau tidak segan-segan menggunakan dan mengembangkan 

konsep yang di kemukakan Durkheim mengenai struktur sosial, 

kelompok sosial, dan norma merupakan konsep-konsep Blau yang 

menunjukkan pengembangan dari konsep-konsep Durkheim tersebut. 

Bahkan, ia menyatakan bahwa dalam pertukaran sosial, fakta sosial, 

menjadi sesuatu yang sangatlah penting. Pertukaran sosial menjadi 

establish disebabkan karena keberhasilan sosialisasi norma. Dengan 

mengutip Gouldner, Blau menyatakan bahwa pekerjaan dan kekangan 

strukturan dibentuk oleh komposisi penduduk dalam sebuah tempat 

yang mendesakkan pengaruh dominan pada hubungan sosial yang 

menetralisasi pengaruh nilai-nilai sosial, pengaturan psikologis, dan 

pilihan in group. 

Dalam Structure of Social Position and Structure of Social 
Relations (1989), Blau mengakui bahwa ia mengawali kerja-kerja 

sosiologisnya dengan menyusun pandangan yang berlatar belakang 

psikologis sosial. Tetapi menurutnya, ini menjadi salah jika langkah-

langkah ini meninggalkan pandangan tnetang sosiologi yang asli, yakni 

studi struktur sosial yang luas. Struktur sosial, seperti dinyatakan Blau 

memiliki beberapa ciri ciri ; Pertama,Struktur sosial menunjuk pada 

bentuk posisi sosial yang terdefernsiasi dan struktur hubungan sosial 

yang berhubungan dengan posisi mereka.Kedua, Struktur sosial secara 
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keseluruhan menunjuk pada bagian-bagian yang saling bergantung. 

Ketiga, Ketergantungan di atas menjadi bagian yang sangat penting, 

sabab terdiri atas proses interaksi sosial, yang membedakan antara 

anggota dalam kelompok berbeda dan antara anggota dalam kelompok 

berbeda dan antara anggota dalam kelompok yang sama. Misalnya, 

kelompoka yang memiliki perbedaan etnis dan perbedaan pendidikan. 

Keempat, Ketergantungan menjadi unsur penting, sebab berhubungan 

erat dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial bersifat indikatif dari 

ditembusnya ikatan antarposisi sosial yang berbeda.  

Berbeda dengan Homans yang memandang watak pertukaran 

sosial mirip transaksi ekonomi, Blau menyatakan bahwa Social 
Exchange memenuhi watak-watak dengan dua fungsi utama; Pertama, 
Pembentukan pertali petemanan bagi pihak-pihak yang saling 

membuat persetujuan, baik pada strata atau lapisan yang sama maupun 

pada berbeda. Kedua, Meneguhkan subordinasi atau dominasi, 

terutama terjadi jika interaksi dibangun dalam strata yang tidak sama. 

Kemudian, pertukaran bersifat dinamis. Tidak semua bentuk 

cost-reward akan diterima menjadi hubungan ever after (selamanya). 

Dengan menutip gagasan Blau, Margaret Poloma menyatakan bahwa 

fenomena ini sebagai dilema. Pada pembahasan pertukaran sosial, 

watak pertukaran berikutnya adalah bisa bersifat langsung maupun 

tidak langsung atau indirect. Terkait dengan ini, Blau memberikan 

definisi tentang masyarakat yang cukup unik. Menurutnya, masyarakat 

terdiri atas suatu jaringan perserikatan-perserikatan yang rumit yang 

didasarkan pada transaksi-transaksi pertukaran, baik bersifat langsung 

maupun tidak langsung. Baik pertukaran sosial yang seimbang 

(simetris) maupun yang tidak seimbang (asimetris). 

Di dalam konteks kelompok kecil, pengalaman dari masing-

masing individu akan menghasilkan norma dan nilai-nilai kelompok. 

Baik pengalaman yang berisi pandangan positif maupun negatif. Hal ini 

tampak sekali ketika individu sudah masuk kedalam kelompok dan 

berperan secara aktif. Jika ia menyenangi norma-norma yang ada sebab 

mampu mengaktualisasikan cost dengan mendapatkan reward yang 
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setimpal, maka ia akan merasa senang. Ia akan mengikuti dan 

melestarikan norma-norma yang ada tersebut. Akan tetapi, apabila lain 

halnya jika suatu norma dianggap sebagai tidak baik maka akan muncul 

suatu ketidaksenangan individu sebagai kondisi psikologis yang disebut 

„cognitive dissonance‟. cognitive dissonance ini merupakan situasi yang 

dialami oleh seorang individu/kelompok oposisi yang bertujuan 

“menyempurnakan” norma-norma yang sebelumnya ada. Pada 

penelitian ini Kelompok Pejuang Mataram Islam  memperjuangkan 

Agama Islam menjadi warna dan jiwa Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat seperti pada jaman awal Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat berdiri yakni Kerajaan Mataram Islam. 

Demikianlah sebenarnya cognitive dissonance bergerak pada 

level individu, pada level kelompok, tanggapan individu dan berbagai 

rasionalisasi diperkuat dan ditransformasikan dalam norma-norma dan 

nilai-nilai umum.  

Selain itu pertukaran sosial adalah meningkatnya integrasi 

sosial, membangun kepercayaan (trust), mendorong keberanian, 

memaksa konformitas dengan norma-norma kelompok dan mengem-

bangkannya menjadi nilai-nilai kolektif. Dalam kaitan ini Blau 

menyatakan bahwa resiprioritas dan pertukaran diperluas dan 

digabung dengan pertumbuhan saling percaya secara pararel. Karena 

itu lah, proses-proses pertukaran sosial yang berasal dari kepentingan 

diri sendiri yang murni, akan memunculkan kepercayan dalam 

hubungan sosial lewat pengembangan karakter yang berulang dan 

bertahap.  

Kekuasaan didefifinisikan oleh Peter M. Blau sebagai, 

kemampuan orang-orang atau kelompok-kelompok untuk 

memaksakan kemauan mereka pada pihak lain, sekalipun terdapat 

perlawanan, melalui beberapa penolakan baik dalam bentuk menahan 

imbalan yang diberikan atau dalam bentuk hukuman meskipun kedua 

bentuk tersebut pada hakikatnya merupakan sanksi negatif. 

Dapat kita lihat bahwa kekuasaan yang dijelaskan oleh Blau 

tidak lepas dari kata pertukaran sosial. Dalam hubungan antara satu 
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dua orang terdapat hubungan dimana pihak satu mendominasi pihak 

lain. Hal yang masih berhubungan dengan kekuasaan, kalau seorang 

pemimpin muncul maka terdapat stabilisasi struktur kepemimpinan. 

Proses-proses ini sesungguhnya merupakan perkembangan norma-

norman dan nilai-nilai bersama yang memberikan legitimasi pada 

struktur kepemimpinan itu. Hasilnya, pemimpin tidak dilihat 

memperjuangkan kekuasaan, tetapi cenderung memiliki hak untuk 

mengatur. Ideologi yang disosialisasikan pemimpin tidak akan 

menggambarkan secara langsung bagaimana reward harus diberikan. 

Terkait dengan kekuasaan Blau menjelaskan mengenai 

cognitive dissonance disebabkan oleh struktur kepemimpinan yang 

tidak baik sehingga melahirkan gerakan-gerakan oposisi. Tidak sedikit 

gerakan oposisi mengkampanyekan perjuangan moral yang lebih 

tinggi. Jika terdapat pertukaran sosial antara dua kelompok atau lebih, 

hubungan bisa dilanggengkan. Namun, jika terdapat pertukaran sosial 

yang tidak seimbang (asimetris) maka dominasi pun berperan lebih 

penting. Kemampuan yang tidak sama dan presepsi yang berbeda atas 

garis hidup, kemungkinan besar bertujuan untuk melanggengkan 

hubungan subordinasi dan oposisi tersebut. 

 

Konsep Konflik 

 Pespektif Konflik Ralph Dahrendorf 

Analisis yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf tidak dapat 

dipahami apabila belum membaca teori yang dikemukan oleh Karl 

Marx. Dalam hal ini Ralf Dahrendorf merumuskan teori sebagai 

koreksi dan pengembangan terhadap teori yang dikemukan oleh Karl 

Marx yaitu tentang kelas sosial didalam masyarakat. 

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori 

parsial, dan menganggap teori ini merupakan perspektif yang dapat 

digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf 

menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi 

kerjasama (kemudian ia menyempurnakan sisi ini dengan menyatakan 
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bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme 

struktural dapat pula dianalisa dengan teori konflik dengan lebih baik). 

Mengutip Weber, Dahrendorf menyatakan bahwa untuk menggam-

barkan setiap keteraturan tidak didasarkan pada kebebasan personal, 

tetapi kesepakatan bebas dari semua yang terlibat karena dipaksa, 

seperti didasarkan pada otoritas dan subordinasi. Sejak hanya 

pertarungan khayalan, dari analisis sosiologi memiliki dua konsep yang 

berdampingan, yakni norma dan sanksi. Keduanya masuk sebagai 

kekuasaan terlembaga. Dalam masyarakat, terdapat norma-norma yang 

mengatur perilaku manusia dan aturan-aturan ini dijamin dengan 

intensif dan ancaman atau sanksi. Kemudian, pemaksaan sanksi adalah 

inti kekuasaan yang abstrak.    

Dahrendorf mengkritik perspektif fungsionalisme yang 

disebutkannya sebagai teori integrasi, dimana teori ini mengasumsikan 

struktur masyarakat sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara 

fungsional, dimana keseimbangan dipertahankan melalui pola-pola 

tertentu dan lewat proses berulang-ulang (Dahrendorf : 193) poin-poin 

teori integrasi sebagai berikut :a). Setiap masyarakat adalah elemen-

elemen struktur yang secara relative berlangsung stabil, b). Setiap 

masyarakat merupakan elemen-elemen struktur yang terintegrasi 

dengan baik, c). Setiap elemen masyarakat mempunyai suatu fungsi, 

yaitu menyebabkan adanya suatu sumbangan terhadap ketahanan 

system, d). Setiap fungsi struktur sosial didasarkan atas konsesus nilai-

nilai antar anggota-anggotanya 

Pendekatan yang dijelaskan diatas dari teori integrasi diatas 

tidak memuaskan para ilmuwan sosiologi yang menggunakan 

pendekatan konflik. Ketidakpuasan kelompok ini tidak lepas dari 

watak fungsionalisme konservatif. Artinya, sedikit sekali tentang 

konflik yang mereka jelaskan. Bahkan, mereka juga menuduh bahwa 

konservatisme fungsionalisme sudah menjadi ideologis. Mengutip D. 

Lockwood, Dahrendorf menjelaskan itu.  

“konsep yang disusun Parsons sangat dibebani oleh asumsi-
asumsi dan kategori-kategori yang berhubungan dengan 
peranan unsur normative dalam perilaku sosial, dan terutama 
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berhubungan dengan proses-proses dengan jalan mana motif-
motif disusun secara sosial. Selain dari itu, apa yang disebut 
substratum perilaku sosial, terutama kondisi kepentingan 
yang menciptakan pertentangan sosial dan ketidakstabilan 
cenderung diabaikan selaku faktor umum yang menentukan 
dinamika masyarakat.” 

Karena itu, sebagai koreksi atas kekurangan pendekatan 

fungsionalisme ini, pendekatan konflik muncul akhir tahun 1959. 

Kalau pendekatan fungsionalisme Berjaya dengan dukungan banyak 

pengikut dari tahun 1950 sampai tahun 1960, maka setidak-tidaknya 

sampai tahun 1970, pendekatan konflik bisa menggantikan posisi yang 

sebelumnya diduduki pendekatan fungsionalisme tersebut (Jonathan 

Turner, 1998 : 165) 

Dari uraian diatas, bisa dinyatakan dengan kalimat lain bahwa 

pendekatan konflik merupakan kritik dan sekaligus revisi-revisi 

pendekatan fungsionalisme. Dahrendorf mengakui bahwa klaim-klaim 

Dahrendorf lebih banyak menitikberatkan pada konflik. Baginya, 

untuk mengetahui dinamika historis dan perubahan-perubahan 

masyarakat, diperlukan penjelasan dengan pendekatan konflik.  

Dahrendrof bukannya menolak bahwa dalam masyarakat 

terdapat hal penting yakni konsesus, tetapi ia ingin menegaskan bahwa 

konflik adalah “structural” dalam kehidupan sosial kemudian kegagalan 

sosiologi, sebagai ilmu, sama halnya dengan kegagalan ilmuwan 

sosiologi memberikan penjelasan tentang konflik sebagai bagian dalam 

fenomena sosial. Dari sinilah ia mengusulkan model dialektis tentang 

konflik sosial dengan menekankan pada pentingnya peran kewenangan 

dan kekuasaan (power). Konsep kekuasaan yang dimaksud Dahrendorf 

adalah sebagaimana yang kita temukan dalam konsep Weber atau yang 

dalam ilmu politik selalu dikatakan sebagai kemampuan individu/ 

kelompok untuk memaksakan keinginannya pada pihak lain, sekalipun 

ada kelompok yang menentang. Tetapi, Dahrendorf menyatakan 

perbedaan penting antara kekuasaan dan kewenangan, yaitu terletak 

pada kenyataan bahwa kekuasaan pada dasarnya berhubungan dengan 
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kepribadian individual, sedangkan wewenang selalu berhubungan 

dengan posisi atau peran sosial seseorang. 

Oleh karena itu, otoritas bisa digunakan oleh individu atau 

kelompok untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu. Kekuasaan 

merupakan hubungan faktual semata-mata, sementara itu wewenang 

merupakan hubungan dominasi dan penundukan yang sah. Tetapi, 

dalam dominasi juga terdapat unsur kekuasaan, sebab pengertian 

dominasi adalah hak untuk mengeluarkan perintah yang memaksa. 

Seorang orator ketika bisa memengaruhi banyak orang sesungguhnya 

merupakan bentuk kekuasaan pada rakyat, sedangkan pengendalian 

pejabat pada bawahannya, manager pada buruhnya, pegawai negri 

terhadap orang yang dilayani merupakan bentuk wewenang. 

Mendasarkan pada pembedaan lain, Dahrendorf membuat semacam 

referensi model, yakni :1)Pembagian wewenang dalam perserikatan 

adalah penyebab utama terbentuknya kelompok-kelompok yang 

bertentangan. 2) Dikotomi dalam setiap perserikatan adalah penyebab 

terbentunya dua, kelompok yang bertentangan. Sebuah kelompok bisa 

dikatakan perserikatan sepanjang mengikuti atau tunduk kepada 

hubungan kewenangan.  

Secara lebih detail, gambaran struktur kewenangan yang 

dimaksudkan Dahrendorf sebagai berikut :1) Hubungan wewenang 

adalah selalu berbentuk hubungan antara supra-dan subordinasi atau 

bersifat atas bawah. 2) Dimana terdapat hubungan wewenang, 

disitulah unsur atas (superordina) secara sosial diperkirakan dengan 

perintah, komando, pengertian, dan larangan-larangan, yang mengen-

dalikan perilaku unsur bawah (subordinat). 3) Perkiraan demikian 

secara relatif lebih dilekatkan pada posisi sosial daripada kepribadian 

individual. 4) Hubungan kewenangan selalu meliputi spesifikasi orang-

orang yang harus tunduk pada pengendalian dan spesifikasi dalam 

bidang-bidang yang mana pengendalian itu diperbolehkan. Berbeda 

dengan kekuasaan, wewenang tidak pernah menjadi suatu hubungan 

pengendalian yang digeneralisasikan terhadap orang lain yang tidak 

termasuk ke dalam hubungan pengendalian tersebut. 5) Wewenang 

adalah sebuah hubungan yang sah, dan tidak tunduk kepada perintah 
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orang yang berwenang dapat dikenai sanksi tertentu; wewenang 

sebenarnya merupakan salah satu fungsi sistem hukum yang (dan tentu 

saja fungsi dari kebiasaan hukum semu dan norma-norma) guna 

mendukung efektivitasnya pelaksanaan wewenang yang sah.  

Dahrendorf menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan ini, 

penting digunakan konsep Weber yang menyatakan kategori 

perserikatan yang dikoordinasi secara memaksa. Perserikatan yang 

dimaksud dahrendorf adalah sejumlah peranan yang diatur dengan 

dominasi dan penundukan (Dahrendorf: 205). Oleh karena itu, yang 

termasuk dalam pengertian perserikatan adalah Negara, gereja, 

perusahaan, partai politik, serikat buruh dan klub catur. Dalam semua 

perserikatan tersebut, pastilah terdapat hubungan wewenang. Karena 

itu, analisis pertentangan bisa digunakan. Penjelasan ini tidak dilihat 

dari segi integrasi, melainkan bagaimana struktur penggunaan 

kekuasaan digunakan dan paksaan yang terkoordinasi dimanfaatkan. Ia 

bukanlah sistem yang rapi, bergantung timbal balik, yang bersifat 

teratur. Hubungan wewenang ada dimana saja terdapat orang-orang 

yang perilaku mereka ditundukkan kepada ketentuan-ketentuan yang 

sah dan mempunyai sanksi yang berasal dari luar diri mereka sendiri 

tetapi didalam struktur sosial (Dahrendorf: 205).  

Kemudian, hal yang sangat penting adalah bahwa tidak 

mungkin individu memiliki wewenang dalam semua organisasi sosial 

yang dimasuki. Pada satu perserikatan tertentu, ia memiliki dominasi, 

tetapi pada perserikatan yang lain tidak memiliki dominasi. Seorang 

menteri ekonomi sangat besar wewenangnya ketika memutuskan 

harga BBM naik atau tetap, dan ia dapat berbuat pada siapa pun warga 

masyarakat. Tetapi ia tidak memiliki wewenang ketika shalat jumat di 

masjid pada suatu pemukiman. Ketika didalam masjid sang menteri 

harus mengikuti seremonial dan urutan-urutan yang dipimpin oleh 

ustad atau kiai. Setiap individu masuk pada lebih dari satu perserikatan, 

sehingga pada struktur otoritas, pada satu kesempatan, ia berada pada 

posisi dibawah, tetapi pada kesempatan lain, ia berada di posisi atas. 

Demikian pula yang terjadi pada pertentangan yang juga akan bersifat 

tumpang tindih pada satu dengan yang lain.  
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Dahrendorf menggunakan konsep dialektis. Pentingnya 

menggunakan konsep dan logika dialektis, menurut Dahrendorf, 

seperti dikutip Timasheef dan Theodorson (1978: 280), sebagai berikut: 

“model konflik dialektis diajukan karena sumber konflik sosial terlihat 

sudah tidak terelakkan, yang muncul dari pembagian inheren dari 

semua organisasi sosial kedalam dua kategori peran yang berlawanan, 

yakni mereka yang mempunyai otoritas dan mereka yang menjadi 

subordinat bagi otoritas.”   

Dalam realitasnya, tidak semua asosiasi menyadari kepentingan 

mereka yang nantinya menggerakkan sebuah konflik. Bagi 

kepentingan asosiasi yang masih terpendam atau belum menyadari 

konflik, maka hal itu disebut kepentingan laten (latent interest), 
sementara kepentingan yang disadari disebut kepentingan manifest 

(manifest interst). Kepentingan laten merupakan tingkah laku 

potensial yang telah ditentukan bagi seseorang, karena dia menduduki 

peran tertentu, dan ia bisa berubah menjadi kepentingan nyata. 

Misalnya kelompok-kelompok yang didasarkan atas persamaan kulit 

atau jenis kelamin sangat tidak menyadari apa yang menjadi 

kepentingannya. Kelompok ini biasanya dimiliki mereka yang masuk 

dalam golongan minoritas.  

Kemudian ketika kelompok yang belum menyadari 

kepentingan yang berubah menjadi sadar akan kepentingannya atau 

berubah menjadi kepentingan manifest, maka terbentuklah kelompok 

semu (quasi group). Mengenai kelompok kepentingan (interst group), 

seperti dinyatakan Dahrendorf dalam Timasheeff dan Theodorson 

(halaman 231), sebagai berikut : “kelompok kepentingan, beda dengan 

kelompok semu, mengatur entitas-entitas seperti partai-partai, serikat 

dagang, sedangkan kepentingan manifest merumuskan program-

program dan ideologi-ideologi. Kelompok kepentingan, pada 

gilirannya, bisa menjadi kelompok konflik.”  

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa konflik cenderung 

terjadi karena anggota kelompok semua dalam ICAs (imperatively 
coordinated associations) menyadari kepentingan objektifnya, untuk 
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kemudian membentuk kelompok konflik. Kemudian pada gilirannya, 

berhubungan dengan 3 hal yang harus muncul secara berbarengan, 

yakni: a) Kondisi teknis organisasi, yang bergantung dalam 

pembentukan kepemimpinan pada kader dalam kelompok semu dan 

kodifikasi sistem gagasan atau piagam perjuangan. Dalam konteks ini, 

jelas sangat diperlukan kemampuan bagaimana membangun system 

kepemimpinan (leadership) dan bagaimana menciptakan ideologi yang 

bisa mempersatukan para anggota. Bisa dinyatakan dengan kalimat 

lain, tidak aka nada kelompok kepentingan jika tidak muncul orang 

yang diakui anggota sebagai layak menjadi pemimpin. Kemudian 

pemimpin itu mampu meyakinkan pertanyaan-pertanyaan anggota, 

mengapa harus melakukan perjuangan, dan bagaimana sistematika 

perjuangan yang harus dipilih. b) Kondisi politis, yang bergantung pada 

kelompok dominasi untuk mengizinkan berdiri dan besarnya 

organisasi yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Dengan kata 

lain, ini sangat berhubungan dengan kapasitas kelas pengatur (the 
ruling class) dalam mengorganisasinya. Tanpa ada izin dari kelompok 

tersebut, tidak mungkin kelompok yang berbeda kepentingan bisa 

bergerak secara leluasa. Dalam konteks ini, kelompok kepentingan 

akan diuntungkan jika sistem Negara tersebut semakin demokratis. 

Sebaiknya, kalau system politik dalam suatu Negara bersifat totaliter, 

kelompok kepentingan semakin kecil kemungkinannya untuk muncul. 

c) Kondisi sosial, yang berkaitan dengan kesempatan-kesempatan 

anggota kelompok semu untuk berkomunikasi dan kesempatan untuk 

merekrut anggota-anggota. Jika leadership, ideology, dan suasana 

berorganisasi telah kondusif, maka yang diperlukan adalah kesempatan 

untuk berkomunikasi. Pemimpin perlu mengomunikasikan janji-janji 

perjuangan yang didengung-dengungkan dalam ideologi. Ia juga 

diperlukan untuk menyiasati perubahan-perubahan yang bisa 

dikatakan terjadi detik perdetik. Ia juga diperlukan untuk 

mengorganisasi dan memobilisasi anggota, kapan harus bergerak dan 

kapan harus mundur menyusun kekuatan (Dahrendorf dalam Jonathan 

HTurner 1989: 169).  
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Teori yang dikemukan oleh Ralf Dahrendorf ini tentang teori 

konflik, dimana teori ini merupakan teori perkembangan dari teori 

yang dikemukan oleh Karl Marx yaitu tentang teori konflik kelas. 

Teori ini berasal dari dari penolakan Ralf Dahrendorf terhadap teori 

fungsionalisme structural. Hal ini dapat juga terdapat dalam karyanya 

yang berjudul Class and Class Conflict in Industry Society. Didalam 

bukunya tersebut ada model konflik yang dikemukakan oleh Ralf 

Dahrendorf yaitu :1)Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses 

perubahan, 2) Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan 

perpecahan dan konflik-konflik sosial, 3) Setiap elemen dalam 

masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan, 4) Setiap 

masyarakat didasarkan pada paksaan atas beberapa anggotanya oleh 

orang lain. 

Model konflik diatas bertujuan supaya masyarakat hidup 

teratur guna menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Antitesis 

terbaiknya ditunjukkan oleh karya Dahrendorf (1958,1959: 5), dalam 

karya Dahrendorf tersebut, pendirian teori konflik dan teori fungsional 

disejajarkan seperti di bawah ini: 

Tabel 2.1. Posisi Teori Fungsional dan Teori Konflik 

Teori Fungsional Teori Konflik 

Masyarakat adalah statis atau 
masyarakat berada dalam keadaan 
berubah secara seimbang 

Setiap masyarakat setiap saat tunduk 
pada proses perubahan 

Menekankan keteraturan masyarakat Melihat pertikaian dan konflik dalam 
system sosial. 

Setiap elemen masyarakat berperan 
dalam menjaga stabilitas. 

Berbagai elemen kemasyarakatan 
menyumbang terhadap disintegrasi 
dalam perubahan. 

Cenderung melihat masyarakat 
secara informal diikat oleh norma, 
nilai dan moral 

Melihat apapun keteraturan yang 
terdapat dalam masyarakat berasal 
dari  pemaksaan terhadap 
anggotanya oleh mereka yang berada 
di atas 

Memusatkan perhatian pada kohensi 
yang diciptakan oleh nilai bersama 
masyarakat. 

Menekankan pada peran kekuasaan 
dalam mempertahankan ketertiban 
dalam masyarakat. 
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Teori konflik yang dikemukan oleh Ralf Dahrendorf juga 

disebut teori konflik dialektik. Disebut juga teori dialetik karena 

dimana masyarakat punya dua sisi yaitu masyarakat dalam kehidupan 

sosialnya dapat menimbulkan konflik dan disisi lain bisa menimbulkan 

kerja sama yang baik. di dalam teori ini memandang masyarakat 

memiliki dua wajah yaitu wajah konflik dan wajah kosensus. Wajah 

konflik ini untuk menguji konflik kepentingan dan penggunaan 

kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan wajah konsensus 

untuk menguji nilai integrasi dalam sebuah masyarakat.  

Didalam masyarakat tidak akan megalami konflik kalau 

sebelumnya ada konsesnus dan begitu sebaliknya masyarakat akan 

mengalami konflik apabila sebelumnya ada konsensus. 

Perspektif Gender 

Sejarah Raja perempuan sudah ada sejak pada abad VII ketika 

Ratu Shima yang bergelar Sri Maharani Satyaputikeswara, yang 

memimpin Kerajaan Kalingga. Inggris juga pernah merasakan 

kepimpinan perempuan pada abad XVI ketika dipimpin oleh Elizabeth 

I 1. Indonesia yang merupakan negara demokrasi untuk kali pertama 

dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri 

dengan masa jabatan2000-2004. Tampilnya perempuan sebagai 

pemimpin bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Posisi raja atau 

pemimpin tidak selamanya disandang oleh laki-laki. Perempuan dan 

laki-laki memiliki kedudukan yang sama, bebas untuk mengutarakan 

pendapat, bekerja maupun berkecimpung dalam pemerintahan. 

Meskipun ada beberapa mitos tentang perempuan yang membedakan  

peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perempuan itu 

“surgo nunut neraka   katut”, perempuan itu konco wingking (teman di 

belakang) yang berfungsi 3M (masak, macak, manak) sehingga 

perempuan ditempatkan dalam ranah domestik. Umumnya hal ini 

                                                      
1Lihat dalam SKH Kedaulatan Rakyat. Kolom Analisis. Perempuan Raja. 27 Mei 
2010.Hlm 27 
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terjadi pada masyarakat yang menganut patriarki di mana terdapat 

hegemoni patriarki yaitu yang berkuasa adalah bapak2. 

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran 

dan kedudukan laki laki dan perempuan berdasarkan atas kepantasan 

yang berlaku dalam suatu sistem masyarakat, dan bukan berdasarkan 

atas kemampuan. Gender merupakan produk budaya buatan manusia 

yang bersifat dinamis, artinya bahwa gender dapat mengalami 

perubahan yang menuju ke arah perbaikan dan posisi dan kedudukan  

atau bahkan mengalami kemunduran perempuan (Astuti, 2000:75-76). 

Gender tidak bersifat universal karena merupakan produk budaya, 

berbeda dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat 

universal. 

Keadilan gender bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki 

harus selalu sama, tetapi kepentingan dan kebutuhan dasar masing 

masing, peran dan posisi masing masing telah diperhatikan dan 

dilaksanakan. Posisi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan 

yang bisa dipertukarkan, akses yang sama antara perempuan dan laki-

laki untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan 

termasuk dalam pengambilan keputusan merupakan hasil nyata 

keadilan gender. Pandangan bahwa perempuan sebagai sumberdaya 

potensial pembangunan selayaknya mulai menjadi perspektif 

masyarakat luas. 

Patriarki dalam budaya jawa sistem budaya patriarki adalah  

sistem budaya masyarakat yang seringnya menempatkan laki-laki pada 

posisi dan kekuasaan yang lebih dominan bila dibandingkan dengan 

perempuan. Laki-laki dipandang lebih superior, sedangkan perempuan 

lebih inferior. Hal itulah yang membentuk karakter dari budaya 

patriarki, yang menempatkan laki-laki di sektor publik, dan 

perempuan di sektor domestik. Masyarakat Jawa adalah salah satu 

                                                      

2Trisakti Handayani dan Sugiarti..2001. Konsep dan Teknik Penelitian Gender . 
Malang: Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah 
Malang.Hlm: 10 
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masyarakat yang menganut sistem tersebut. Kaum perempuan 

ditempatkan sebagai kelompok yang dipingit di dalam rumah, tidak 

boleh bekerja di luar rumah. Pandangan tersebut sedikit banyak masih 

tersisa dalam nilai-nilai sosial masyarakat Jawa saat ini. 

Sistem patriarki terlihat dalam sistem kepemimpinan Jawa di 

Kraton Yogyakarta. Aturan paugeran hanya memperbolehkan laki-laki 

menjadi Sultan. Gelar yang disandang Sultan, yakni Ngarsa Dalem 
Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku 
Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama 
Khalifatullah, mengkonotasikan rangkaian kata-kata yang bersifat 

maskulin. Terdapat bias gender dalam gelar tersebut, yang berarti gelar 

semacam itu hanya pantas disandang oleh seorang laki-laki. Penetapan 

gelar tersebut dalam paugeran berarti secara struktural menutup 

peluang perempuan untuk menjadi pemimpin Kraton Yogyakarta. Di 

sinilah sistem budaya patriarki bekerja, dimana sistem itu cenderung 

menempatkan laki-laki pada sektor publik. 

Secara sosiologis, struktur sosial masyarakat bisa 

diklasifikasikan berdasar stratifikasi sosial. Yakni, masyarakat 

diklasifikasikan secara vertikal. Seperti jabatan dan pendidikan. 

Kemudian, juga bisa secara diferensiasi sosial. Yakni, masyarakat 

diklasifikasikan secara horizontal. Artinya, masyarakat terklasifikasi ke 

dalam kelompok-kelompok sosial yang bersifat setara dan sederajat. 

Wujud diferensiasi sosial tersebut antara lain ras, etnis, agama, dan 

jenis kelamin. Dari konsep kedua itu, kita tidak bisa menilai mana 

kelompok yang tinggi dan mana yang rendah (vertikal).Jenis kelamin 

termasuk dalam konsep diferensiasi sosial. Namun, sering dalam 

masyarakat yang menganut budaya patriarki, jenis kelamin dipandang 

secara vertikal. Laki-laki dianggap berkedudukan lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan perempuan.  

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang bersifat gender, peran 

yang dikonstruksi secara sosial, dan bukan takdir atau kodrat dari 

Tuhan yang tidak dapat diubah. Artinya, peran sosial sebagai 

pemimpin bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sejarah 
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mencatat, Kerajaan Majapahit pernah dipimpin oleh ratu yang 

bernama Tri bhuwana tungga dewi. Pada masa Indonesia modern, kita 

juga pernah memiliki presiden perempuan pertama, yakni Megawati 

Soekarnoputri. 

Kepemimpinan perempuan memang menjadi polemik 

tersendiri dalam masyarakat kita yang masih mewarisi budaya 

patriarki. Seperti yang terjadi saat ini di Kraton Yogyakarta, yang 

menobatkan Gusti Pembayun sebagai putri mahkota. Penobatan 

tersebut ditentang sebagian masyarakat dan kerabat Kraton karena 

dirasa melanggar aturan adat paugeran. Di satu sisi, kita memang harus 

menghormati adat istiadat leluhur kita. Namun, di sisi lain, kita tidak 

dapat menghindar dari proses perubahan sosial. Sebab, sifat masyarakat 

tidak statis, melainkan dinamis yang akan berubah mengikuti 

perkembangan zaman. Cepat atau lambat, nilai-nilai sosial adat 

tradisional dalam masyarakat akan mengalami proses sosial tersebut. 

Karena itu, agar “eksistensi Kraton” sebagai bagian dari pranata sosial 

masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Yogja, tetap ada, ia juga harus 

peka terhadap zaman. Termasuk peka terhadap isu gender yang sedang 

berkembang di era demokrasi saat ini3. 

Dari fenomena diatas dapat kita pahami bersama bahwa konflik 

budaya yang terjadi di Kraton Yogyakarta Hadingrat adalah konflik 

budaya patriarki. Pemahaman Sultan Hamengku Buwono X tentang 

kesetaraan gender dengan menobatkan Gusti Pembayun menjadi Gusti 

Mangkubumi ternyata mendapatkan beraneka ragam pendapat 

sehingga menimbulkan konflik baik antar pihak internal kraton 

maupun pihak eksternal. Menurut Dahrendorf konflik ini dilandasi 

oleh 2 aspek pemikiran satu diantaranya berfikiran terbuka yakni 

pihak Sultan Hamengkubuwono X yang mulai mengakui kesetaraan 

gender dan pihak sentana dan pihak eksternal (kelompok Pejuang 

Mataram Islam dan pamong/ dukuh) yang masih terkungkung dalam 

budaya patriarki. Konflik yang terjadi inipun juga didasari oleh 
                                                      
3Puji Laksono. 2015. Pascasarjana UNS. Kepemimpinan Perempuan dalam Monarki 
Jawa. https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20150509/281509339753086 . 
diakses 5/9/2017 pukul  14.44 

https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20150509/281509339753086%20.%20diakses%205/9/2017
https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20150509/281509339753086%20.%20diakses%205/9/2017
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kepentingan yang berbeda yakni kepentingan Sultan yang 

menginginkan posisinya digantikan oleh keturunannya disisi lain 

pihak yang berlawanan menganggap bahwa keputusan Sultan sudah 

melanggar paugeran dan akan memutus silsilah Sultan Hamengku 

Buwono. Konflik kepentingan ini perlu diselesaikan dengan cara 

kompromi agar masalah terselesaikan sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan. 

 

Kekuasaan, Agen dan Strukturasi 

Inti dari pemikiran Giddens tertuang dalam buku The 
Constitution of Society (Outline of The Theory of Structuration) 

menguraikan tentang teori Strukturasi. Obyek utama ilmu sosial 

bukanlah “peran sosial” (social role) seperti dalam fungsionalisme 

Parsons, bukan “kode tersembunyi” seperti dalam strukturalisme Levi 

Strauss, bukan juga “keunikan situasional” seperti dalam 

interaksionisme simbolis Goffman.  Menurut Giddens, obyek kajian 

ilmu sosial adalah titik temu antara keduanya. Itulah praktik sosial 

yang berulang serta terpola dalam lintas ruang dan waktu. 

Giddens menggunakan istilah aktor dan manusia secara 

bertukaran sebagai suatu aspek yang ada pada apa yang mereka 

lakukan, memiliki kemampuan memahami atas apa yang mereka 

lakukan saat mereka melaksanakan perbuatan itu. Kemampuan 

refleksif aktor manusia secara khas terlihat dalam suatu cara yang 

terus-menerus yang memiliki rangkaian perilaku sehari-hari dalam 

konteks-konteks aktivitas sosial. Namun refleksivitas hanya bekerja 

dalam tataran diskursif saja. Apa yang diketahui agen-agen tentang apa 

yang dilakukannya dan mengapa mereka melakukannya–

kemampuannya mengetahui sebagai pelaku– kebanyakan dilakukan 

dalam kesadaran praktis. Kesadaran praktis terdiri dari segala sesuatu 

yang dengan jelas diketahui para aktor tentang bagaimana “berbuat” 

dalam konteks kehidupan sosial tanpa mampu memberikan ekspresi 

diskursif langsung. 
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Manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk 

menyelesaikan tujuan-tujuan mereka, pada saat yang sama, tindakan 

manusia memiliki unintended consequences (konsekuensi yang tidak 

disengaja) dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan 

manusia selanjutnya. Manusia menurut teori ini yaitu agen pelaku 

bertujuan yang memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan 

mampu menguraikan alasan itu secara berulang-ulang. Menurut Barker 

(2011) dikutip dari Argyo Demartoto (2013) strukturasi mengandung 

tiga dimensi, yaitu (1) pemahaman (interpretation/understanding), 

yaitu menyatakan cara agen memahami sesuatu (2) moralitas atau 

arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaiamana seharusnya 

sesuatu itu dilakukan dan (3) kekuasaan dalam bertindak, yaitu 

menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan. 

Teori strukturasi terpusat pada cara agen memproduksi dan 

mereproduksi struktur sosial melalui tindakan mereka sendiri. 

Aktivitas-aktivitas manusia yang teratur tidak diwujudkan oleh aktor-

aktor individual, melainkan terus-menerus diciptakan dan diulang oleh 

mereka melalui cara mereka mengeskpresikan diri sebagai aktor. Jadi 

dalam dan melalui aktivitas, agen mereproduksi sejumlah kondisi yang 

memungkinkan aktivitas-aktivitas semacam itu. Setelah dibentuk 

sebagai seorang kunci (key person) oleh sejumlah harapan dan praktik 

yang dipadukan dengan kesadaran bersama, setelah belajar dan 

menginternalisasikan nilai serta aturan, maka tindakan  mengacu 

aturan-aturan, mereproduksi aturan  lagi dimana aturan yang mengikat 

tersebut menjadikan masyarakat disekitarnya turut melembagakan dan 

pada akhirnya  kekuasaan yang dimiliki mampu melahirkan peraturan 

baru. 

Hal yang penting dipelajari dalam teori strukturasi adalah 

tentang komponen agensi dan kekuasaan. Hakikat hubungan logis 

antara tindakan dan kekuasaan. Suatu tindakan tergantung pada 

kemampuan individu dalam mempengaruhi keadaan atau rangkaian 

peristiwa yang ada sebelumnya. Agen tidak lagi bisa berbuat seperti itu 

jika dia kehilangan kemampuan mempengaruhi, yaitu melaksanakan 

kekuasaan. 
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Kekuasaan tidak secara intrinsic dikaitkan dengan pencapaian 

kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Dalam konsepsi ini 

penggunaan kekuasaan memberi karakter tidak saja pada satu jenis 

perbuatan, namun pada seluruh tindakan. Dengan demikian, 

kekuasaan bukanlah sumberdaya (merupakan sifat sistem sosial yang 

terstruktur yang ditimbulkan dan direproduksi oleh agen-agen). 

Sumberdaya merupakan media untuk melaksanakan kekuasaan. 

Kekuasaan dalam sistem sosial yang menikmati kontinyuitas sepanjang 

waktu dan ruang mengandaikan adanya hubungan-hubungan otonomi 

dan ketergantungan yang teratur antara aktor atau kolektivitas dalam 

konteks interaksi sosial. Namun semua ketergantungan menawarkan 

beberapa sumberdaya dimana mereka yang menjadi bawahan bisa 

mempengaruhi aktivitas atasannya. Inilah yang kemudian disebut 

sebagai dialektika kendali (dialectic of control) dalam sistem sosial. 

Guna memfokuskan klarifikasi mengenai agensi, perlulah sekiranya 

dibuat batasan mengenai agensi manusia; pertama, Agensi manusia 

menekankan hubungan antara aktor dan kekuasaan. Tindakan 

bergantung pada kemampuan individu untuk membuat sebuah 

perbedaan dari kondisi peristiwa atau tingkatan tingkatan kejadian 

sebelumnya. Seorang agen akan berhenti menjadi agen jika ia 

kehilangan kemampuan untuk membuat sebuah perbedaan dalam 

beberapa jenis kekuasaan. Banyak kasus yang menarik dari analisis 

sosial yang terfokus pada margin yang dapat kita artikan sebagai 

tindakan, yaitu saat kekuasaan individu dibatasi oleh keadaan-keadaan 

khusus/ pengekangan sosial. Tidak memiliki pilihan bukan berarti 

bahwa tindakan telah digantikan oleh reaksi (yang membuat seseorang 

mengambil taktik ketika gerakan teratur dibuat di depan mata sendiri). 

Kedua, Sebagian aliran teori sosial terkemuka tidak mengenal 

pembedaan, utamanya yang berhubungan dengan objektivitisme dan 

struktural. Mereka menyatakan bahwa kekangan beroperasi seperti 

kekuatan alam, seolah-olah tidak memiliki pilihan yang sama dengan 

yang digerakkan tanpa perlawanan dan tidak mampu dipahami oleh 

tekanan-tekanan mekanis. Ketiga, Agen tidak bebas untuk memilih 

bagaimana membentuk dunia sosial, tetapi dibatasi oleh pengekangan 
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posisi historis yang mereka pilih, Keempat, Baik tindakan aktor 

maupun struktur akan melibatkan tiga aspek yakni makna, norma dan 

kekuasaan (Susilo, 2008: 416 dalam Argyo Demartoto, 2013). 

Salah satu proposisi utama teori strukturasi adalah bahwa 

aturan dan sumberdaya yang digunakan dalam produksi dan 

reproduksi tindakan sosial sekaligus merupakan alat reproduksi sistem 

(dualitas struktur). Aturan dan sumberdaya atau seperangkat hubungan 

transformasi yang diorganisasiskan sebagai sifat-sifat sistem disebut 

struktur, hubungan yang direproduksi antara aktor atau kolektivitas 

yang diorganisasikan sebagai praktek sosial regular, dan kondisi yang 

menentukan kesinambungan atau transmutasi struktur dan dengan 

demikian reproduksi sistem sosial disebut strukturasi. 

Pembentukan agen-agen dan struktur-struktur bukanlah dua 

gugus fenomena yang saling terpisah (dualisme), melainkan 

menggambarkan suatu dualitas. Menurut gagasan dualitas struktur, 

sifat-sifat struktural sistem sosial keduanya merupakan media dan hasil 

praktek-praktek yang mereka organisasikan secara rekursif. Struktur 

tidaklah bersifat eksternal bagi individu-individu melainkan dalam 

pengertian tertentu lebih bersifat internal. Terkait dengan aspek 

internal ini, Giddens menyandarkan pemaparannya pada diri seorang 

subjekyang memiliki sifatnya yang otonom serta memiliki andil untuk 

mengontrol struktur itu sendiri. 

Struktur diciptakan, dipertahankan dan diubah melalui 

tindakan-tindakan agen. Sedangkan tindakan-tindakan itu sendiri 

diberi bentuk yang bermakna hanya melalui kerangka struktur. Jadi 

kausalitas ini berlangsung ke duaarah timbal balik sehingga tidak 

memungkinkan bagi kita memahami apa mengubah apa. Struktur 

memiliki sifat membatasi (contraining) sekaligus membuka 

kemungkinan/membebaskan (enabling) bagi tindakan agen. 

Kita menjalani hidup kita dalam konteks hubungan sosial 

dengan orang lain. Tidak ada elemen transendental atau historis terkait 

dengan bagaimana seharusnya menjadi seseorang. Identitas 

sepenuhnya bersifat sosial dan kultural karena alasan-alasan; pertama, 
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Pandangan tentang bagaimana seharusnya menjadi seseorang adalah 

pertanyaan kultural, kedua,Sumber daya yang membentuk materi bagi 

proyek identitas, yaitu bahasa dan praktik kultural, adalah berkarakter 

sosial. Semuanya itu dibentuk secara berbeda pada konteks kultural 

yang berbeda pula. 

Pada penelitian ini fenomena yang diteliti adalah Sultan 

Bertahta (Sultan HB X) diposisikan sebagai agen yang memproduksi 

diri. Memproduksi struktur bersama dengan para agensi-agensinya, 

kekuasaan yang dimiliki Sultan Bertahta menjadi unsur yang harus 

dipenuhi dalam penerapan analisis teori Giddens. 

  

Penelitian Kekuasaan, Kraton dan Keistimewaan DIY 

Penelitian yang mengkaji fenomena Dinamika Kraton 

NgayogyakartaHadiningrat dalam bingkai Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta ini dirasa akan memberi temuan berbeda dari apa 

yang ada di beberapa negara yang pada awalnya merupakan corak 

sistim kekuasaan atau pemerintahan monarki absolut.Kraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat mengundang banyak minat peneliti untuk 

mengkajinya, sehingga hasil penelitian dan penulisan 

mengenainyaakan mewarnai temuan penelitian, baik dari segi historis, 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian penelitian terdahulu 

terkait Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan keistimewaan DIY 

sebagai pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Penelitian tentang Dinamika Kraton Ngayogyakarta dan 

Keistimewaan  DIY 

No Pengarang/ Tahun/ 
Judul 

Temuan 

1 Y.B.Margontoro/1999/ Sri 
Sultan Hamengku 
Buwono X meneguhkan 
tahta untuk rakyat

4
 

Keberagaman sikap masyarakat menanggapi 
keistimewaan Yogyakarta. Gerakan 
masyarakat yang menginginkan pengukuhan 
Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai 

                                                      
4 Y.B. Margantoro, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk 
Rakyat (Jakarta: Grasindo,1999), hlm. 55. 
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No Pengarang/ Tahun/ 
Judul 

Temuan 

Kepala Daerah DIY berwujud Tradisi 
Pisowanan Kawulo Mataram dan Sidang 
Rakyat pada tanggal 11 Agustus 1998. 
Gerakan yang menginginkan pemilihan  
demokratis, berwujud perdebatan di tingkat 
DPRD DIY. Penelitian belum mengeksplorasi 
dinamika gerakan masyarakat dalam polemik 
RUUK DIY, lebih menekankan  aspek sejarah 
dan terfokus profil Sultan Hamengku Buwono 
X 

2 A  Iman  Sukri.PARWI 
(Parliament Watch 
Indonesia)/2002/ Masa 
depan Yogya dalam 
bingkai keistimewaan

5
 

Bidang pariwisata, pendidikan, ekonomi, 
budaya dan sejarah secara khusus belum 
bisa dikatakan istimewa jika dikomparasikan 
dengan provinsi lain di NKRI. Sedangkan 
budaya berpotensi menjadi keistimewaan 
Yogyakarta selama tidak dilepaskan dari 
eksistensi kraton dalam kehidupan sosio 
kultural masyarakat yang berbasis Jawa. 
Bidang pertanahan di Yogyakarta menjadi 
istimewa karena  kewenangan kraton bidang 
pertanahan membawa kompleksitas 
permasalahan.  

3 Abdur Rozaki/2003/ Mitos 
keistimewaan 
Yogyakarta

6
 

Mencari identitas keistimewaan Yogyakarta 
untuk memperkuat proses demokratisasi, civil 
society dan keadilan sosial melalui model-
model jaminan sosial bagi kesejahteraan 
masyarakat. Penelitian ini menekankan pada 
tarik menarik antara kelompok yang 
konservatif, moderat, dan transformatif. 

4 Bayu Wahyono/2006/ 
Keistimewaan 
Yogyakarta: Naskah 
akademik dan rancangan 
UU Keistimewaan 
Yogyakarta

7
 

Pergesaran nilai secara fundamental di 
masyarakat semakin menjauh corak ideal 
masyarakat Yogyakarta dimasa lalu. Dua 
wajah masyarakat Yogyakarta, bercirikan  
masyarakat yang lebih egaliter dengan jarak 
budaya yang cukup jauh dari kasultanan dan 
pakualaman. Masyarakat ini memiliki 
pembedaan pola relasi antara budaya dan 
politik ini mengungkapkan bagian masyarakat 

                                                      
5A  Iman  Sukri,  et.al.  Masa  Depan  Yogyakarta  Dalam  Bingkai   Keistemewaan 
(Yogyakarta: Parwi Foundation, 2002), hlm. 11. 
 
6 Abdur Rozaki, et.al. Mitos Keistimewaan Yogyakarta (Yogyakarta: IRE Press, 2003), 
hlm. 41. 
7 Cornelis Lay,et.al., “Keistimewaan Yogyakarta”, hlm. 23. 
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No Pengarang/ Tahun/ 
Judul 

Temuan 

Yogyakarta yang sedang mengalami 
transformasi. Sementara sebagian lainnya, 
masih berada pada posisi yang sangat labil. 
 

5 Surya Sakti H/ 2009/ 
Menggugat Keistimewaan 
Jogyakarta 

8
 

Seiring dengan proses penyusunan regulasi 
yang menjadi payung hukum keistimewaan 
Jogjakarta, intrik dan isu perpecahan 
mengiringi menjelang suksesi kepemimpinan. 
Intrik dan isu perpecahan menjelang suksesi 
kepemimpinan seakan-akan tidak lepas dari 
kehidupan dinasti Mataram, terutama 
semenjak ditandatanganinya Perjanjian 
Giyanti yang membagi Mataram menjadi 2 
(dua), yaitu Kasunan Surakarta Hadiningrat 
dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. 

6 Tri Yunianto/ 2010/ Daulat 
Raja menuju daulat 
rakyat: Demokraisasi 
Pemerintahan di 
Yogyakarta

9
 

Terjadi pergerseran dan penyesuaian 
terhadap tatanan pemerintahan berdasarkan 
prinsip-prinsip demokrasi, yang kadang masih 
dipengaruhi budaya politik lama, Sultan 
Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII 
sebagai raja yang mempunyai kekuasaan 
besar dan kharismatik, tercemin dalam 
aktivitas anggota DPR DIY,  melalui 
optimalisasi fungsi dan keterlibatan rakyat 
dalam pemerintahan.  

7 M.C. Ricklefs/ 1974/ 
Jogyakarta Under Sultan 
Mangkubumi 1749-1792

10
 

Awal Kebangkitan Mataram: Masa 
Pemerintahan Senapati. Menyingkap tabir 
yang menyelubungi riwayat kebangkitan 
Mataram pada masa pemerintahan Senapati. 

8 Vincent Houben/1994/ 
Kraton and kompeni : 
Surakarta and Yogyakarta 
1830-1870

11
 

Aspek sejarah, antara lain tentang hubungan 
baru antara pemerintah Belanda dan para 
pangeran Jawa pada tahun 1830, 
dibangunnya aparat pemerintah Belanda di 
kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, aktivitas 
ekspansionis yang dilakukan Belanda, 

                                                      
8 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Menggugat Keistimewaan Yogyakarta : Tarik Ulur 
Kepentingan, Konflik Elite, dan Isu Perpecahan (Yogyakarta: PINUS Book Publiser, 
2009), hlm. 175. 
9Tri Yuniyanto, Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat : Demokratisasi Pemerintahan Di 
Yogyakarta (Solo: CakraBooks, 2010), hlm. 3. 
10 M.C. Ricklefs, Yogyakarta Di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792, terj. Hartono 
Hadikusumo  (Yogyakarta: MATABANGSA, 2002), hlm. 115. 
11Vincent, Houben J.H.,1994. Kraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta 1830-
1870. Leiden: KITLV Press. Hlm 52. 
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No Pengarang/ Tahun/ 
Judul 

Temuan 

kehidupan politik, sosio-ekonomi kerajaan 
Surakarta dan Yogyakarta, dan evaluasi 
dampak perubahan ekonomi terhadap 
struktur sosial kedua kerajaan tersebut.  

9 Pajar Hatma I/2011/ 
Hubungan Raja rakyat di 
tengah gelombang 
demokrasi 

12
 

Hubungan antara raja dan masyarakat di era 
demokrasi, dengan mengambil kasus-kasus 
yang terjadi antara tahun 1998 sampai 2011. 
Kasus RUUK DIY, Kasus Sutet di Bantul dan 
Kasus Pasir Besi di Kulonprogo. Temuannya 
dukungan masyarakat terhadap raja tidak lagi 
bisa dijelaskan dengan konsep kekuasaan 
Jawa. Pertimbangan rasional berupa 
kedekatan kepentingan masing-masing 
kelompok menjadi penjelas dukungan 
masyarakat terhadap raja. Ketika jarak 
kepentingan kelompok dekat , maka 
menunjukan dukungan, namun ketika jarak 
melebar masyarakat dengan mudah merubah 
dukungan tanpa takut kualat.  

10. Heru Wahyukismoyo/ 
2010/Keistimewaan DIY 
dalam Kegamangan 
Politik

13
 

 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sudah merasakan “lara-lapa” duka-lara 
sepanjang 11 tahun, tepatnya sejak 
Reformasi Politik khususnya dampak 
perubahan Undang-Undang Pemerintah 
Daerah Nomor 5 Tahun 1974 berubah 
menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan 
diubah lagi menjadi UU Nomor 32 Tahun 
2004 yang mengabaikan hak-hak politik lokal 
yang telah dijamin oleh UUD 1945. Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dilahirkan karena 
keharusan politik sebagai syarat mutlak 
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagai suatu eenheidstaat, maka 
di dalam negara tidak boleh ada negara 
“staat” juga, maka Negeri Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Praja 
Kadipaten Pakualaman sebagaimana Negeri 
Kasultanan Surakarta Hadiningrat dan Praja 
Kadipaten Mangkunegaran serta Negeri Aceh 

                                                      
12Hatma, Pajar, 2011, Hubungan Raja dan Rakyat Di Tengah GelombangDemokrasi: 
Studi Tentang Keberlangsungan Konsep KekuasaanJawa di Masyarakat Yogyakarta 
Tahun 1998-2011, disertasi tidakdipublikasikan, Universitas Gadjah Mada. 
13Heru Wahyukismoyo. 2010. Keistimewaan DIY dalam Kegamangan Politik 
http://nasional.kompas.com/read/2010/07/26/17054377/Menggugat.Keistimewaan.Yogy
akarta.Diakses 31/01/2017 

http://nasional.kompas.com/read/2010/07/26/17054377/Menggugat.Keistimewaan.Yogyakarta.Diakses
http://nasional.kompas.com/read/2010/07/26/17054377/Menggugat.Keistimewaan.Yogyakarta.Diakses
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No Pengarang/ Tahun/ 
Judul 

Temuan 

(Kerajaan Samodera Pasai) harus masuk ke 
dalam staat “Indonesia” menjadi daerah yang 
lebih kecil dan bersifat otonom (streek dan 
locale rechgemenschappen), demikian 
amanat UUD 1945, Pasal 18 dan 
penjelasannya. 

11 Pamela Maher 
Wijaya/2011/ Kekuasaan 
Politik Raja Kraton 
Kasultanan 
Ngayogyakarta 
Hadiningrat Dalam 
Perspektif Partai Politik

14
 

(Telaah Antropologi Politik 
terhadap Pro Kontra 
RUUK Yogyakarta. 

Polarisasi pandangan partai politik di dalam 
polemic RUUK DIY terbagi didalam 3 periode. 
Pertama (1998-2002), periode kedua (2003-
2007) dan periode ketiga (2008-2011). 
Tipologi partai politik tersebut adalah: 
Pertama, partai yang menghendaki 
pengukuhan Sultan Hamengku Buwono X 
menjadi Gubernur. Kedua, partai yang 
menghendaki pemilihan langsung. Ketiga, 
partai yang menghendaki pemisahan jabatan 
antara gubernur dan sultan. 
Implikasi perubahan politik tradisional menuju 
modernisasi politik itu menimbulkan adanya 
beberapa aspek perubahan politik. Aspek itu 
adalah Pertama, denaturasi unit-unit politik 
tradisional. Kedua, degradasi melalui 
depolitisasi. Ketiga, pecahnya system 
kekuasaan terbatas tradisional. Keempat, dua 
system kekuasaan dan kewenangan yang tak 
terdamaikan. Kelima, desakralisasi parsial 
atas kekuasaan.  

Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber 

Bertopik seputar Kraton Yogyakarta dan Keistimewaan DIY 

sebelas penelitian yang coba peneliti pelajari, seperti penelitian 

Margontoro 1999 berfokus pada gerakan masyarakat Yogya melalui 

fenomena tradisi Pisowanan ageng masyarakat Mataram di siding 

rakyat 11 Agustus 1998 untuk mendorong pemerintah mengabulkan 

keinginan masyarakat penetapan gubernur DIY. Penelitian Ini ingin 

menekankan budaya sebagai potensi keistimewaan DIY.  

Penelitian Pajar Hatma menekankan kerajawian Sultan/ raja 

Yogya relasinya dengan perjuangan kelompok masyarakat. Penelitian 

yang mencoba mengupas Dinamika (perubahan Sosial) di Kraton 

                                                      
14 Pamela Maher. 2011. Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat Dalam Perspektif Partai Politik. Tesis. UIN. Hal 23 
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Ngayogyakarta Hadiningrat setelah diberlakukannya UU 

Keistimewaan DIY No.13 /2012 belum pernah dilakukan penelitian 

yang membahas tentang dinamika Kraton Ngayogyakarta hadiningrat 

dalam bingkai keistimewaan DIY sehingga penelitian ini dijamin 

orisinalitasnya. 

 

Rangkuman 

Dari uraikan bab kedua, tiga teori digunakan untuk 

mengungkap Dinamika Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam 

bingkai Keistimewaan DIY. Pertama, Teori Strukturasi Giddens 

mencoba memberi penjelasan adanya dualitas bukan dualisme antara 

struktur dan individu. Giddens berpendapat obyek utama kajian ilmu 

sosial bukanlah peran sosial seperti dalam fungsionalisme, bukan pula 

kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme Levi-Strauss, bukan 

pula seperti keunikan situasional seperti dalam interaksi simbolik 

Goffman.  Dalam strukturasi Giddens obyek ilmu sosial bukan bagian 

dan bukan keseluruhan, bukan struktur dan bukan pula individu, 

tetapi merupakan titik temu antara keduanya. Kerangka pemikiran ini 

digunakan untuk melihat Dinamika Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat dalam Bingkai Keistimewaan DIY. 

Kedua, Teori Kekuasaan Peter M. Blau Kekuasaan di 

definisikan oleh Blau sebagai, kemampuan orang-orang atau 

kelompok-kelompok untuk memaksakan kemauan mereka pada pihak 

lain, sekalipun terdapat perlawanan, melalui beberapa penolakan baik 

dalam bentuk menahan imbalan yang diberikan atau dalam bentuk 

hukuman meskipun kedua bentuk tersebut pada hakikatnya 

merupakan sanksi negatif. 

Dapat kita lihat bahwa kekuasaan yang dijelaskan Blau tidak 

lepas dari pertukaran sosial. Dari sini terlihat bahwa Blau menyatakan 

kontrol atas ketidakpastian merupakan sumber penting dari kekuasaan 

dalam organisasi. Hal yang masih berhubungan dengan kekuasaan, 

kalau seorang pemimpin muncul maka terdapat stabilisasi struktur 
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kepemimpinan. Proses-proses ini sesungguhnya merupakan 

perkembangan norma-norma dan nilai-nilai bersama yang 

memberikan legitimasi pada struktur kepemimpinan itu. Hasilnya, 

pemimpin tidak dilihat memperjuangkan kekuasaan, tetapi cenderung 

memiliki hak untuk mengatur. Ideologi yang disosialisasikan 

pemimpin tidak akan menggambarkan secara langsung bagaimana 

reward harus diberikan. 

Ketiga, Teori Konflik Dahrendorf mula-mula melihat teori 

konflik sebagai teori parsial, dan menganggap teori ini merupakan 

perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. 

Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi 

konflik dan sisi kerjasama (kemudian ia menyempurnakan sisi ini 

dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan 

fungsionalisme struktural dapat pula dianalisa dengan teori konflik 

dengan lebih baik). Mengutip Weber, Dahrendorf menyatakan bahwa 

untuk menggambarkan setiap keteraturan tidak didasarkan pada 

kebebasan personal, tetapi kesepakatan bebas dari semua yang terlibat 

karena dipaksa, seperti didasarkan pada otoritas dan subordinasi. Sejak 

hanya pertarungan khayalan, dari analisis sosiologi memiliki dua 

konsep yang berdampingan, yakni norma dan sanksi, keduanya masuk 

sebagai kekuasaan terlembaga. Dalam masyarakat, terdapat norma-

norma yang mengatur perilaku manusia dan aturan-aturan yang 

dijamin dengan intensif melalui ancaman atau sanksi. Kemudian, 

pemaksaan sanksi adalah inti kekuasaan yang abstrak. Dari ketiga teori 

diatas akan peneliti satukan guna untuk membantu dalam proses 

analisis dalam menjelaskan fenomena Dinamika Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat dalam bingkai Keistimewaan DIY.  

 


