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A. Kekuasaan Simbolik          

 Kekuasaan penuh dengan unsur-unsur 
yang sangat simbolik pada sistem 
pemerintahan yang tradisional.

 Kedudukan raja yang sangat sentral lahir 
disebabkan oleh persepsi masyarakat 
terhadap raja tersebut

 Raja memiliki sumber kekuasaan yang 
dianggap sakral oleh masyarakatnya



 Sumber kekuasaan diperoleh melalui 
upacara spiritual misalnya bertapa

 Sumber kekuasaan raja selalu dikaitkan 
dengan kekuatan-kekuatan yang bersifat 
adikodrati. 

 Kekuasaan yang bersifat adikodrati, 
biasanya dimanifestasikan mahluk gaib 
yang memiliki kekuasaan sakral atau 
tokoh-tokoh sakral yang memiliki kekuatan 
supranatural misalnya wali songo

 Mahluk gaib misalnya Nyi Lara Kidul (Ratu 
Penguasa Pantai Selatan)



B. Kedudukan Rakyat di mata Raja

 Hubungan rakyat dan raja dibangun atas 
dasar patrimonialisme

 Tidak ada hubungan kontrak sosial antara 
rakyat dan raja sebagaimana lazimnya 
dalam sistem pemerintahan moderen.

 Rakyat memiliki kewajiban yang penuh 
untuk melaksanakan berbagai perintah 
raja



C. Sistem Feodalisme

 Sumber kekuasaan secara materi 
tergantung pada tanah dan tenaga rakyat

 Tanah milik mutlak raja

 Sumber pendapatan diperoleh melalui 
tanah yang dimiliki oleh kerajaan.

 Korps pegawai pemerintahan (priyayi) 
digajih dari tanah yang digarap petani 
(cacah). 



D. Sistem Penggarapan Tanah

 Para pegawai kerajaan (Priyayi) diberi oleh 
raja sebidang tanah garapan.

 Tanah garapan tersebut disebut lungguh 
atau tanah apanage.

 Pada tanah lungguh terdapat sekelompok 
petani yang menjadi penggarapnya

 Para petani penggarap tanah lungguh 
terdiri dari sikep dan bujang atau 
numpang.



 Sikep adalah petani yang menguasai 
tanah garapan dan mempunyai kewajiban 
untuk menyetorkan pajak atau upeti dari 
hasil tanah garapannya kepada priyayi.

 Numpang atau bujang adalah petani 
penggarap yang kehidupannya tergantung 
kepada sikep dan tidak memiliki kewajiban 
membayar upeti/pajak.



 Kewajiban sikep terhadap priyayi tidak 
hanya membayar upeti tetapi juga 
pengerahan tenaga massa yang 
dibutuhkan untuk kerja bakti kerajaan

 Kekuasaan priyayi bukan berdasarkan luas 
tanah tetapi seberapa banyak penduduk 
(cacah) yang menggarap tanah 
garapannya



E. Bentuk-Bentuk Kerja Wajib

 Kerja wajib pada dasarnya merupakan 
tanggung jawab sikep

 Bentuk kerja wajib

a. Kerigan (desa dientsten) untuk 
perbaikan jalan, pematang, jembatan, 
dll.

b. Gugur gunung berupa perbaikan 
infrastruktur desa karena banjir dan



gangguan alam

c. Kerigaji (heerendiensten) yaitu kerja 
wajib untuk raja dan patuh

d. Kerja wajib di perkebunan atau intiran 
(cultuurdienten).



F. Peluang Korupsi

 Sistem patrimonial merupakan saluran 
yang potensial bagi upaya melakukan 
korupsi.

 Sistem setoran hasil pertanian yang 
berlapis-lapis merupakan peluang korupsi.

 Pelayanan rakyat yang berupa kerja wajib 
dapat diimplementasikan dalam bentuk 
lain yaitu melayani keingginan penguasa

 Keinginan penguasa yang berlebihan 
memberikan peluang terjadinya korupsi.


