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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

 

Fase-fase perjalanan danperkembangan sejarahbangsa Indonesia, bisa dilihat 

melalui periodesasi jaman, dalam membuat kategorisasi perkembangan jaman, ada 

beberapa pertimbangan, salah satunya melalui faktor ekonomi yang sangat 

mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial, politik, serta kultural bangsa, seperti 

periodesasijaman menurut Sartono kartodirjo dapat dibagi menjadi berbagai 

periodesasi seperti berikut ini. 

1). Jaman Pra sejarah. 2). Jaman Kuno (Masa kerajaan-kerajaan 

tertua.Masa Sriwijaya dari abadVII sampai abad XIII atau XIV. Masa 

Majapahit dari abad ke XIV sampai abad XV. Masa Peralihan abad XV). 3). 

Jaman Baru(Masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate/Tidore, sejak abad 

XVI), Masa perlawanan terhadap imperialisme Barat (abad XIX), Masa 

Pergerakan Nasional (Abad XX), Masa Republik Indonesia (sejak 1945). 

(Gazalba, 1966:194) 

 

Perjalanan sejarah bangsa diawali dari era prasejarah yang menjelaskan 

tentang pola hidup masyarakat pada jaman itu, dimana mereka hidup secara 

berpindah-pindah dalam kelompok-kelompok kecil serta mengandalkan alam sebagai 

penopang hidup dengan cara berburu, dalam melakukan kegiatan ekonomi dilakukan 

dengan cara barter (tukar-menukar). Sistim religius masyarakat prasejarah juga 

memiliki kharakteristik yang khas, hal itu ditandai dengan tradisi-tradisi yang 

berbentuk kepercayaan animisme dan dinamisme yang selalu mewarnainya. 

Suku Toraja memiliki kekhasan dan keunikan dalam tradisi pemakaman yang 

biasa disebut ”rambu tuka”. Di tanah Toraja mayat tidak dikubur melainkan 

diletakan dalam tongkonan untuk beberapa waktu. Jangka waktu peletakan ini 
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bisa lebih dari 10 tahun sampai keluarganya memiliki cukup uang untuk 

melakukan upacara yang pantas bagi si mayat. Setelah upacara mayatnya 

dibawa keperistirahatan terakhir didalam gua atau dinding gunung.(Arini dkk, 

2008: 7) 

Manumbai Ini merupakan upacara budaya mengumpulkan madu dari 

pohon.Bagi masyarakat Petalangan, upacara Manumbai adalah suatu upacara 

sakral yang dipimpin oleh Juragan Muo dan tukang sambut.Upacara ini 

berlangsung semalam suntuk hingga matahari terbit di timur. (Krismo, 2010) 

 

Periodesasi perkembangan jaman kemudian memasuki era kerajaan-kerajaan 

yang dipercaya paling tua peradabanya diIndonesia, seperti Sriwijaya dan Majapahit. 

Kerajaan Sriwijaya, merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yang memiliki 

corak dan model yang khas, sebuah prestasi juga diukir oleh kerajaan Sriwijaya 

sebagai penguasa laut, selama berabad-abad, dengan dominasi perdagangan didaerah 

laut semenanjung Asia. 

Kehidupan perekonomian melalui jalur perdagangan, khususnya di daerah 

pesisir pantai yang menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya sangat maju, hal tersebut 

banyak membawa keuntungan bagi kerajaan Sriwijaya, karena kerajaan akan 

mendapatkan  upeti serta pajak dari armada-armada kapal asing yang merapat dibumi 

nusantara. Motif pemberian  untuk melancarkan arus perdagangan dari bangsa asing. 

Kemajuan Sriwijaya dalam bidang perdagangan melalui jalur laut, ternyata telah 

banyak menyita perhatian kerajaan, hal ini terbukti hanya hal-hal yang berhubungan 

dengan perdagangan serta kehidupan pesisir yang diupayakan, sehingga kehidupan 

daratnya, terlupakan, inilah yang akhirnya menghancurkan kerajaan Sriwijaya. 

Mulai muncul dari panggung sejarah Indonesiadalam abad ke-6, ialah suatu 

negara yang terletak mungkin di Palembang, tetapi mungkin juga terletak di 

pertengahan sungai kampar di Sumatra Tengah, atau di daerah kota Jambi 

sekarang. Negri itu bernama Sriwijaya, untuk beberapa lamanya menguasai 

perdagangan di laut-laut Indonesia bagian barat. Kebudayaan-kebudayaan 



3 

 

Hindu mempengaruhi masyarakat lapisan istanya dari kerajaan Sriwijaya ... 

segala potensi dan kekuatan rakyat dapat diarahkan ke arah teknologi 

pembangunan perahu-perahu untuk armada perdagangan serta perahu-perahu 

perang untuk melindungi armada itu. Adapun rumah-rumah tinggal orang, 

tidak hanya rakyat kecil, budak, buruh dan tukang-tukang dikota, tetapi juga 

orang-orang kaya, bahkan istana raja-raja dibangun dari kayu, walaupun 

rumah orang kaya dan istana-istana sudah tentu dihiasi dengan ukiran-ukiran 

yang indah. Bangunan-bangunan kayu itu sekarang sudah hilang tak berbekas. 

(Kontjaraningrat, 1970: 22-23) 

 

Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya yang berlangsung lama akhirnya 

mengalami kemuduran, hal ini disebabkan, karena sebagai kerajaan yang hidup dari 

kehidupan perdagangan laut, corak dari sistem ketatanegaraanya tidak tertata dengan 

baik, karena kesibukan dalam mengembangkan perdagangan melalui jalur laut, 

akhirnya kurang begitu mementingkan kondisi daratanya, sehingga tidak banyak kita 

temui, bentuk-bentuk peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. 

Runtuhnya kerajaan Sriwijaya, memberikan ruang baru tentang kekosongan 

kekuasaan yang harus segera diisi atau dikuasai, karena dalam bidang ekonomi 

khususnya perdagangan merupakan prospek yang baik, untuk mengembangkan 

sebuah kerajaan yang kuat dan makmur. Kondisi ini kemudian memunculkan 

kekuatan-kekuatan baru dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa seperti Mataram kuno, 

Kediri, Shingasari dan Majapahit, yang terdapat diJawa Timur dan Jawa Tengah, 

kerajaan-kerajaan tersebut memiliki karakter khas yaitu kebudayaan Hindu dan 

Budha yang mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.Dari beberapa kerajaan 

inilah, Majapahit muncul sebagai kerajaan yang besar, dengan para adipati-adipati, 

yang dipimpin oleh seorang patih yang memiliki gagasan luhur dan agung. 
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Majapahit diawali dengan melakukan 

ekspansi kedaerah-daerah baru untuk melakukan penaklukan atau penguasaan-

penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang lain. Beragam cara dilakukan baik 

secara diplomasi ataupun peperangan. Penguasaan-penguasaan yang dilakukan oleh 

kerajaan-kerajaan tersebut memiliki tujuan untuk menguasai pusat-pusat 

perdagangan, dan meyebarkan agama, serta menjadikan wilayah kerajaan tersebut 

menjadi bagian integral dari kerajaan Majapahit, Kondisi inilah yang diyakini 

menjadi awal-mula pelanggengan praktik upeti di tanah air. 

Kegiatan ekspansi yang terkenal adalah upaya yang dilakukan oleh Mahapatih 

Gadjah Mada seorang negarawan yang termashur dari kerajaan Majapahit, yang 

bertujuan untuk mempersatukan Nusantara, kedalam naungan Majapahit, dengan 

sumpah suci palapa, yang berbunyi : ”tidak akan makan buah pala”, yang diartikan 

secara harfiah ”tidak akan makan enak serta hidup mewah jika belum bisa 

mempersatukan Nusantara, kedalam naungan Majapahit, upaya yang dilakukan oleh 

Gajahmada membuahkan hasil, dengan beberapa penaklukan-penaklukan yang 

berhasil, antara lain beberapa daerah yang dianggap strategis dipenjuru Nusantara, 

dan berapa wilayah seperti Vietnam dan Irian Jaya. 

Majapahitlah yang dapat mencapai puncak kejayaan dalam pertengahan abad 

ke-14. Waktu itu produksi pertanian surplus, sehingga dapat dialihkan ke 

sektor perdagangan dan menyebabkan expansi ke tempat-tempat pantai yang 

strategis diseuruh Nusantara dan lebih dari itu, ke arah barat sampai beberapa 

tempat di Vietnam Selatan dan kearah timur sampai di berapa tempat dari 

Irian Jaya. (Kontjaraningrat, 1970: 23) 

Dengan timbulnya Patih Gajah Mada melakukan ekspedisi ke pulau-pulau 

luar Jawa yang biasa disebut Nusantara.Dengan integrasi pelbagai pulau 

nusantara sesudah tahun 1334 wilyah kerajaan Majapahit bertambah luas 

meliputi dari pantai barat Irian sampai Langkasuka di Semenanjung Tanah 
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Melayu (Slamet Mulyono, 1979).Seluas itulah wilayah kerajaan Majapahit 

pada zaman pemerintahan Prabu Hayamwuruk.Pulau-pulau nusantara yang 

tunduk pada Majapahit, menjadi bawahan kerajaan Majapahit. (Purwadi, 

2007: 46) 

 

Kejayaan Majapahit, berbarengan dengan berkembangnya potensi alam, 

sumberdaya manusia, potensi kekuatan armada perang, serta ajaran Hindu yang 

sangat kuat mewarnai kehidupan masyarakat serta tata pemerintahan di Majapahit, 

hal itu ditambah lagi dengan banyaknya upeti serta pajak yang diperoleh oleh 

Kerajaan Majapahit dari kerajaan-kerajaan yang telahditaklukan, penguasaan-

penguasaan tersebut telah membawa kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar yang 

disegani di semenanjung Asia. 

Penyatuan Nusantara merupakan konsepsi Gajahmada dalam mempersatukan 

daerah-daerah sekitar Asia dalam naungan Majapahit, hal ini sebagai upaya 

mewujudkan kerajaan yang makmur dan sentosa, dibawah pimpinan Majapahit. 

Penggunaan istilah Nusantara sendiri memiliki beberapa relefansi historis tentang 

bagaimana nusantara itu berasal dan terbentuk, sebagai manifesto cita-cita luhur dari 

patih Gajah Mada. 

Sumpah palapa GajahMada tertulis ”Lamun huwus nusantara, Isun amukti 

Palapa” (jika sudah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati 

istirahat). Oleh Dr. Setiabudi Nusantara Istilah Nusantara pada jaman 

Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. 

dengan mengambil istilah melayu asli, antara makna nusantara kini, memiliki 

arti yang baru yaitu ”nusa diantara dua benua dan dua samudra”, sehingga 

Jawa pun termasuk dalam definisi  Nusantara yang modern ... sampai hari ini 

istilah Nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari 

sabang sampai merauke. (Hasibuan, 2009: 4) 

 

Konsepsi-konsepsi dari hasil pemikiran Gajah Mada, tidak terlepas dari 

pengaruh ajaran agama Hindu yang masuk dan dibawa oleh para pedagang dari India, 



6 

 

hal tersebut dapat dilihat dalam sistem ketatanegaraan, serta kehidupan sosial kerabat 

kerajaan dimana ditemukan sistem kelas, dalam kontekstualisasinya terlihat ketika 

adanya perbedaan kelas akan membentuk lapisan masyarakat secara bertingkat.  

Daftar nama itu hampir serupa dengan nama-nama yangdisebut tentang tamu-

tamu asing yang sering berkunjung ke Majapahit, terutama parapedagang dan 

para pendeta. Banyak diantara para pendeta asing yang menetap di 

Majapahitberkat pelayanan yang baik. Mereka itu adalah penyebar 

kebudayaan india. Berkat usahanyahinduisme di Majapahit bertambah 

kuat.(Purwadi, 2007: 45) 

Tanggung jawab negara sepenuhnya ada di tangan raja.Dalam 

melaksanakanpemerintahan raja dibantu oleh berbagai pejabat berbagai 

bidang, yang diangkat oleh IngkangSinuwun Prabu.Dalam menetapkan 

kebijaksaanaan pemerintah dan mengambil keputusanyang penting seperti 

misalnya pengangkatan patih amangkubumi atau pejabat penting lainnyaraja 

dibantu oleh para kerabat, karena urusan negara dalam kerajaan adalah urusan 

kerabatraja.(Ibid, 2007: 50) 

Pada zaman Majapahit para pegawai pemerintahan disebut tanda, masing-

masing diberi sebutan atau gelar sesuai dengan jabatan yang dipangkunya … 

Ditinjau dari gelar sebutannya seperti yang kedapatan dengan berbagai 

Prasasti, para tanda Majapahit dapat di bagi atas 3 golongan yakni: I. 

Golongan rakryan; II. Golongan arya; III.Golongan dang acarya. (Op cit. 

2007: 51) 

 

 Penempatan posisi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, akanmenjelaskan 

tentang bagaimana sistem kelas tersebut memberikan pembeda-pembeda bagi status 

sosial seseorang, yang akan menyangkut peranan dan fungsi yang dia miliki di 

Kerajaan, yang didominasi oleh garis keturunan bangsawan, hal ini terlihatsebuah 

sistem yang mengunggul-unggulkan keturunan raja. 

Ajaran agama Hindu yang begitu kuat melekat, dalam kehidupan masayarakat 

Jawa khususnya ketika jaman Majapahit, sebenarnya telah ada ketika era kerajaan 

Mataram Kuno, dimana konstruksi kelas dari kedua Kerajaan tersebut sama-sama 

menggunakan agama Hindu sebagai pedomannya.Konstruksi kelas ini akhirnya 
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menciptakan kelas bangsawan atau priyayi dengan kelas rakyat jelata, dimana 

bangsawan merupakan strata yang lebih tinggi dari kelas jelata, sehingga dalam 

masyarakat Jawa atau sistem pemerintahan kerajaan, kondisi ini menyebabkanrakyat 

jelata harus tunduk dan menghormati serta mengabdikan dirinya kepada raja dan 

kerabat raja sebagai seorang bangsawan, realitas sosial ini menjelaskan tentang 

bagaiman sesungguhnya pengabsahan kekuasaan raja-raja dipulau Jawa, yang 

dilegitimasi melalui konsep kekuasaan yang ditandai dengan proses turunya wahyu. 

Kekuasaan dalam pandangan budaya Jawa diperoleh melalui proses turunnya 

wahyu,pulung atau ndaru …Dalam birokrasi kraton jawa dikenal istilah ratu 

Ratu-binathara memiliki tiga macam wahyu, yaitu wahyu nubuwah, wahyu 

hukumah, dan wahyu wilayah. Yang dimaksud dengan wahyu nubuwah 

adalah wahyu yang mendudukkan raja sebagai wakil Tuhan.Wahyu hukumah 

menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wewenang murbamisesa, 

kedudukannya sebagai Sang Murbawisesa, atau Penguasa Tertinggi ini, 

mengakibatkan raja memiliki kekuasaan tidak terbatas dan segala 

keputusannya tidak boleh ditentang, sebab dianggap sebagai kehendak Tuhan. 

Wahyu wilayah, yang melengkapi dua macam wahyu yang telah disebutkan di 

atas, mendudukkan raja sebagai yang berkuasa untuk memberi 

pandampangauban, artinya memberi penerangan dan perlindungan kepada 

rakyatnya. (Purwadi, 2007: 56) 

 

 Bentuk  kekuasaan itu, kemudian dipercaya oleh masyarakat Jawa, sebagai 

hubungan antara manusia dengan Tuhannya, raja sebagai Wali Tuhan dimuka bumi 

harus dihormati dan diikuti perintahnya, sehingga apapun kebijakan dari pemerintah 

dalam hal ini pihak kerajaan menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk 

dilaksanakan. Termasuk memberikan bukti kesetian, melalui penghormatan dan 

memberikan upeti atau pajak kepada pihak kerajaan, sebagai wujud ketertundukan 

masyarakat, untuk melayani dan mengabdikan diri kepada raja.hal ini yang kemudian 
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membenarkan praktik-praktik pemberian upeti, sebagai sebuah tradisi dan budaya, 

yang diyakini kebenaranya. 

 Kejayaan yang dimiliki oleh Majapahit akhirnya runtuh juga, sebagai sebuah 

siklus, dan pengaruh perubahan jaman. Kehidupan kalangan bangsawan yang 

bermewah-mewahan, serta konflik perebutan kekuasaan membawa Majapahit 

kedalam kemunduran serta kehancuranya, hal ini diperparah oleh penderitaan rakyat 

jelata yang terus menerus dikungkung oleh sistem yang memposisikan masyarakat 

atau rakyat jelata sebagai obyek penderitaan sehingga pergolakan terjadi dimana-

mana, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kekuatan Islam yang mulai kuat dan kokoh 

sehingga secara perlahan-lahan merongrong kedaulatan Majapahit, sebagai sebuah 

kerajaan yang besar dan kuat. 

Kejayaan Majapahit yang rupa-rupanya tinggal terbatas dalam lapisan 

tertinggi dari masyarakat dan yang menjelama kedalam kehidupan mewah 

megah dalam upacara-upacara kerajaan yang besar, tidaklah sampai kepada 

lapisan-lapisan masyarakat bawahan, ialah rakyat petani didesa-desa ... selama 

abad ke 15 kekuasaan itu dirongrong oleh kekuatan-kekuatan baru yang 

dating dari kota-kota pelabuhan daerah pesisir. Sekitar tahun 1518 sisa-sisa 

terakhir dari Negara Majapahit dihancurkan oleh Negara-negara pesisr yang 

beragama Islam. (Koentjaraningrat, 1970: 24) 

  

Setelah Majapahit hancur memasuki babak baru yaitu munculnya kerajaan-

kerajaan Islam yang membawa perubahan pada sistem sosial kemasyarakatan di 

Nusantara, dengan ajaran-ajaran agama, yang perlahan-lahan mengikis ajaran-ajaran 

Hindu, akan tetapi praktik-praktik kehidupan masyarakat di Nusantara masih kental 

dengan budaya Hindu sebagai agama yang sudah lama tumbuh dan berkembang, 

sehingga susah untuk dihapuskan. Salah satu contohnya adalah keberadaan kerajaan 
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Mataram baru dimana, setelah lama mengalami kemunduran, akhirnya kembali 

bangkit dengan pangaruh Islam, walaupun begitu pengaruh Hindu masih kuat terasa 

dalam berbagai bidang kehidupan. 

Mungkin bahwa negara ini merupakan suatu kelahiran kembali dari negara 

Mataram dari abad ke 19 dulu yang mengalami kemunduran, akan tetapi tetap 

hidup sebagai suatu negara pinggiran pada abad-abad kejayaan dari negara-

negara Indonesia-Hindu di Jawa Timur, ialah abad ke -12, 13, 14, dan 15. 

Penduduk Mataram pada abad ke 15 dan 16 terpengaruh oleh agama Islam, 

tetapi mereka tidak melepaskan sifat-sifat Jawa-Hindunya, dan merobah 

agama Islam menjadi apa yang diatas telah disebut agama Jawa atau Kejawen. 

(Ibid, 1970: 27) 

 

Corak perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam, yang banyak terdapat 

diIndonesia adalah diwilayah pesisir pantai, dimana kegiatan didominasi dengan 

perdagangan.Expansi yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam, membawa kepada 

sebuah kejayaan, sehingga terdapat banyak kerajaan-kerajaan yang mulai memeluk 

Islam sebagai agama dan mewajibkan masyarakatnya untuk memeluk Islam juga. 

Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, dan merupakan kerajaan Islam 

pertama di Indonesia.Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 

1267 M. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukanya 

makam raja-raja pasai di kampong Geuong, Aceh Utara. Makan ini terletak di 

reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di desa Beuringin, kecamatan 

Samudra sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe, di antara makam raja-

raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik al-saleh, Raja Pasai pertama. 

Kerajaan samudera Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pase dan 

Peurlak, dengan raja pertama Malik al-Saleh pada masa jayanya, Samudera 

Pasai merupakan pusat perniagaan penting dikawasan itu, dikunjungi oleh 

para saudagar dari berbagai negri, seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persia. 

Komoditas utama adalah lada.Sebagai Bandar perdagangan yang 

besar.Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut 

dirham.Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut.Disamping 

sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat 

perkembangan agama Islam (members.virtual.com, 2008). 

Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia terutama di Jawa setelah 

berakhirnya masa Hindu-Budha yang ditandai dengan kemunduran dan 

keruntuhan kerajaan Majapahit sebagai salah satu pusat kekuatan dan 
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kekuasaan besar terakhir yang berpusat di Jawa yang bercorak Hindu-Budha. 

Dengan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara mendorong 

tumbuhnya peradaban (tamaddun) Islam di Nusantara (Ambary, 1997:35), 

yang ditandai dengan munculnya tatanan-tatanan baru yang ber-sendikan pada 

asas dan ajaran Islam. Pengaruh Islam terhadap tumbuh dan berkembangnya 

pusat kekuasaan Islam di Jawa atau pengaruh Islam terhadap kehidupan 

politik di Jawa ini pada awalnya telah didahului dengan tumbuh dan 

berkembangnya kekuatan-kekuatan dan pusat-pusat Islam di kota-kota pesisir. 

Tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan dan pusat-pusat Islam di 

kota-kota pesisir yang bercorak Islam merupakan perwujudan integrasi 

kekuatan Islam sebagai akibat masuknya Agama Islam yang dibawa pada 

saudagar Islam dalam perdagangan yang menggunakan jalan laut yang 

melewati wilayah pesisir pantai utara pulau Jawa. (Nugroho, 2004)  

 

Perdagangan yang pesat dari kehidupan perekonomian, ini kemudian 

memasuki fase-fase baru, tentang dibukanya pelayaran internasional, krisis yang 

terjadi di Eropa akhirnya membawa modus-modus untuk mendapatkan rempah-

rempahuntuk dibawa kembali ke negri Eropa, masuknya para pedagang Eropa diawali 

oleh pemerintahan Belanda. 

Tahun 1595, perseroan Amsterdam pertamakali mengirim misi perdana ke 

Banten dipimpin Cournelis De Haoutman ... keberhasilan Cournelis De 

Haoutman merancang kongsi dagang Belanda lainya untuk melakukan hal 

serupa. Pada 1 Mei 1598, misi pelayaran kedua dipimpin Van Nede, Van 

Heemserck, dan Van Merwicjk tiba di Maluku untuk membeli rempah-

rempah. Karena pedagang Belanda sudah semakin banyak, maka didirikanlah  

yang terdiri dari 17 kongsi dagang. (Hasibuan, 2007: 5) 

 

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut dipercaya sebagai awal kolonialisme yang 

terjadi di Indonesia, selama kurang lebih 300 tahun bangsa Indonesia dijajah, dalam 

melakukan penjajahan pemerintah Kolonial Belanda hegemoni terhadap penjajahan 

yang dilakukan, melalui berbagai macam cara salah satunya dengan membangun 

asumsi mengenai budaya dengan cara melanggengkan sistem kelas sebagai bentuk 

upaya untuk membangun dan menata kekuasaan pemerintah kolonial, agar 
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mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan melembagakan praktik pemberian 

upeti kepada masyarakat dan kerajaan melalui sistem politik yang dibuatnya.  

lapisan atas atau merupakan kelas elite, priyayi luhur, atau wong gede, 

merupakan kelas yang memerintah. Di strata ini ada raja dan para bangsawan 

serta pejabat kerajaan.Sebenarnya bila dilihat dalam sistem kategorisasi, 

kelompok atau golongan ini merupakan kelompok campuran priyayi yang 

berasal dari darah dalem dengan priyayi yang karena pangkat atau 

pengabdian. Adapaun lapisan bawah atau rakyat biasa, rakyat kecil atau wong 

cilik merupakan mayoritas penduduk kelas yang diperintah, baik penduduk 

kota maupun yang berada di pedesaan. Mereka adalah para pekerja yang tidak 

terdidik atau sedikit mendapat latihan kerja di perusahaan kecil.Rakyat kecil 

ini biasanya bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh perkebunan dan pabrik 

serta tukang, perajin dan lainnya. (Sutjipto, (tt): 1-2.) 

 

Kondisi tersebut kemudian, dapat di pahami sebagai bentuk pelanggengan  

sistem kelas, yaitu kelas yang mendominasi terhadap kelas yang didominasi, dalam 

hal ini kelas bangsawan dengan rakyat jelata, sehingga tatanan tersebut 

mengharuskan adanya penghormatan serta penghargaan terhadap kelas yang lebih 

tinggi, inilah yang kemudian menghidupkan kembali bentuk pelembagaan praktik 

pemberian upeti setelah lama ditinggalkan pasca hancurnya kerajaan-kerajaan Hindu. 

Selain konsepsi sistem kelas, yang menyebabkan praktik pemberian upeti 

tumbuh subur, ternyata praktik pemberian upeti juga masuk kedalam sistem pajak 

yang saat ini kita kenal, sebagai bentuk pemberian sukarela pada awalnya namun 

dalam perkembanganya, karena beberapa pertimbangan dari penguasa kemudian 

dilakukan secara paksa.  

Pada hakekatnya ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah adasejak 

zaman dahulu walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak”namun masih 

merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyatkepada rajanya. 

Perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubahmenjadi upeti yang 

sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwapemberian itu bersifat 

“wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh Negara. dengan kata lain “pajak “ 
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yang semula merupakan pemberian sukarelaberubah menjadi pungutan yang 

sifatnya wajib. dengan demikian, sejarahpemungutan pajak mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan Negara baik dibidang 

ekonomi, sosial dan kenegaraan (Munawir, 1997 : 3) 

 

Perkembangan dari pelembagaan praktik pemberian upeti, semakin marak dan 

mencuat setelah era kerajaan semakin kehilangan pamornya, dan masuknya bangsa-

bangsa kolonial seperti Belanda ke Indonesia untuk melakukan penjajahan.Penjajahan 

tersebut dilakukan secara paksa, dengan jalan kekerasan, agar dapat menguasai 

Indonesia dan merebut kekayaan alam yang dimilikinya. Bangsa-bangsa kolonial 

seperti Belanda belajar perlahan-lahan mengenai budaya Indonesia, kemudian melalui 

kebudayaan bangsa Indonesia dijajah, dengan sistem kelas atau pembagian kelas 

antara bangsa Eropa, Asia Timur jauh dan bangsa pribumi akhirnya mengokohkan 

dominasi Belanda dan bangsa asing lainya di tanah Nusantara. Tatanan mengenai 

pelanggengan sistem kelas antara kaum bangsawan dengan rakyat jelata, dilakukan 

oleh orang-orang pribumi sendiri yang memiliki kekuasaan sebagai kalangan priyayi 

atau bangsawan dari keluarga kerajaan, sehingga kondisi tersebut mengokohkan 

praktik pemberian upeti sebagai sebuah kewajiban tidak hanya dianggap sebagai 

tanda kesetiaan terhadap kerajaan tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat yang 

harus diberikan atau dibayarkan seperti halnya pajak. 

Dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih 

menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah 

Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat 

dipahami sebagai simbiosis mutualisme.Para adipati memberikan 

persembahan kepada raja penakluk.Sebagai imbalannya, raja penakluk 

memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah 

oleh para adipati tersebut.Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis 

ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di 

Indonesia.(Kumorotomo,2008 :2). 
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Hardjowirogo (7989173-74) mernberikan tanda deskripsi edan adalah terletak 

pada sikap masyarakat (Jawa) yang menyenangkan hati atasan.Sikap ini 

sebagai buntut dari tradisi kekuasaan feodalistik. Hal ini memang pernah 

(kabarnya) disugestikan oleh R Ng Ranggawarsita bahwa: "Sing sapa ngerti 

ng panuju, prasat pagere wesi."(Barangsiapa yang bagaimana menuju hati 

seseorang, bagaikan la berpagar besi). Maksud dari sugesti ini, mestinya bagi 

bawahan yang selalu bisa melegakan atasan, dengan sikap mundhuk-mundhuk, 

nun inggih sendika dhawuh, kalau perlu mengelabuhi kesalahan atasan, dan 

sebagainya - ia akan diselamatkan. Hal tersebut pernah dikritik oleh Eki 

Syahrudin, mantan anggota Komisi VII DPR RI tahun, tanggal 17 Desember 

1997 di Taman Mini Indonesia, yang menyatakan bahwa budaya daerah jawa 

yang cenderung bersifat kratonik  itu sudah kurang layak sebagai modal 

menyongsong abad XXI nanti. budaya stratifikasi itu harus dirombak, diganti 

dengan budaya demokratik. Pasalnya, budaya kratonik itu justru menghambat 

kemajuan dan kreativitas bangsa.budaya semacam ini, sering `anti kritik', 

melainkan lebih ke arah ABS (asal bapak senang) dan watisme. Implementasi 

budaya Jawa yang kraton life dan terlalu hirarkhis itu, menghendaki bawahan 

harus patuh.Bawahan harus bisa ngapurancang, tutup mulut, sendika dhawuh, 

dan inggih-inggih, jika pinjam istilah Darmanta Jatman.budaya ini akan 

`mematikan' prestasi. Kurang memupuk jiwa untuk berkembang secara 

wajar.(Suwardi, 2005: 3-4) 

 

Pelembagaan praktik pemberian upeti sangat erat hubunganya dengan konteks 

kekuasaan negara, mulai dari sistem kelas atau stratafikasi, yaitu bagaimana kelas 

borjuis/bangsawan/priyayai melakukan hegemoninya terhadap kaum proletar/rakyat 

jelata, dimana praktek tersebut banyak di identikan dengan sistem kerajaan, 

kekuasaan yang ada disebuah negara bisa dilihat dari bentuk-bentuk otoritas yang 

dimiliki oleh Negara atau raja terhadap masyarakatnya, dimana otoritas tersebut 

berkenaan dengan upaya yang dilakukan oleh negara, untuk membuat masyarakatnya 

tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya, hal tersebut kemudianmenjadi landasan 

dalam mengatur masyarakat agarbersedia untuk menjalankan perintah-perintah 

negara yang tertuang dalam titah-titah raja, termasuk praktik pemberian upeti. 
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Praktik-praktik otoritas atau kewenangan dalam sebuah negara, bukan hanya 

menjelaskan tentangbentuk-bentuk aplikatif dari kewenangan itu sendiri, akan tetapi 

juga memberikan ruang terhadap pelembagaan praktik pemberian upeti, karena dalam 

praktik tersebut tersisip sistem kelas yang menjadi simbol kehidupan masyarakat, 

secara detail pola otoritas atau kewenangan tersebut bisa dilihat dari konsepsi otoritas 

Max Weber, yang dibagi kedalam 3 (tiga)  jenis. 

Max Webermembagi kewenangan dalam berbagai bentuk, diantaranya 

sebagai berikut : Wewenang kharismatik, Tradisional, dan rasional,  

perbedaanya terletak pada hubungan antara tindakan-tindakan dan dasar 

hukum yang berlaku. Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang 

didasarkan pada kharisma (daya tarik atau Mahabbah), yaitu kemampuan 

seorang yang dianggap sebagai anugrah Tuhan yang maha kuasa...Wewenang 

tradisional dapat dipunyai seseorang maupun kelompok orang bersama-sama 

yang telah lama sekali mempunyai kekuasaan didalam masyarakat 

tertentu.Titik tekanan wewenang tradisional adalah karena kelompok ini 

memiliki kekuasaan dan kewenangan yang telah melembaga dan bahkan 

menjiwai masyarakat.Oleh karena itu, sudah demikian lamanya golongan ini 

memegang kekuasaan, maka masyarakat percaya dan 

mengakuinya…Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang 

sandaranya sistem hukum yang berlaku didalam masyarakat.Sistem hukum 

yang dimaksud berlaku didalam masyarakat. Sistem hukum yang dimaksud 

dalam hal ini ialah hukum formal yang memiliki batasan, ketentuan, prosedur, 

dan memiliki alat–alat hukum yang jelas, sehingga hukum yang mengikat 

pada seluruh warga masyarakat ini menjadi referensi dari pengabsahan 

wewenang yang dijalankan oleh pemegang wewenang ini. (Setiadi & Kolip, 

2011: 767-768). 

 

Model-model otoritas atau kewenangan yang diungkapkan oleh Weber, 

memiliki dimensi yang aplikatif bagi pelaksanaan pelembagaan praktik pemberian 

upeti, sebagai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh suatu kelas terhadap kelas yang 

lain, dalam hal ini kaum priyayi terhadap rakyat jelata. Jika diuraikan konsep otoritas 

atau kewenangan menurut Weber memiliki pola serta model yang berbeda antara 

model yang satu dengan yang lain. 
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Otoritas yang pertama yaitu bentuk otoritas atau kewenangan kharismatik, 

dalam kehidupan sosial masyarakat, kewenangan kharismatik memberikan legitimasi 

pada tokoh atau figur tertentu dalam memimpin masyarakatnya, sehingga ketika 

masyarakat memiliki urusan dengan tokoh tersebut ada sebuah keharusan dari 

masyarakat untuk memberikan sebuah penghargaan atau penghormatan berbentuk 

upeti pemberianya dilakukan dengan tulus dan ikhlas,  maka akan dijumpai sebuah 

tatanan masyarakat yang seimbang.  

Bentuk yang kedua adalah otoritas atau wewenang tradisional, otoritas ini 

memberikan gambaran tentang bentuk otoritas yang sudah ada dan terbentuk sesuai 

dengan kultur masyarakat setempat, dan terlegitimasi sehingga keberadaanya sudah 

terlembaga contoh konkritnya adalah pemerintah desa, asumsi dari masyarakat bahwa 

pemerintah desa merupakan orang-orang yang memiliki otoritas tidak saja secara 

lembaga akan tetapi secara kultur juga, sehingga masyarakat ketika berurusan dengan 

kepala desa atau pak lurah, akan menjadi sebuah keharusan untuk memberikan upeti 

sebagai tanda kesetiaan sebagai masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud budaya 

masyarakat yang tersusun berdasarkan kelas, yang mengharuskan pengormatan 

diberikan kepada strata yang lebih tinggi. 

Otoritas atau wewenang yang terakhir adalah otoritas rasional, otoritas ini 

menekankan pada wewenang rasional atau legal sebagai wewenang yang sandaranya 

adalah sistem hukum yang berlaku didalam masyarakat. Bentuk konkritnya dapat kita 

temui dalam sistem birokrasi modern, dimana masyarakat ketika akan mengurus 

keperluan yang berhubungan dengan ijin atau hal-hal yang berkenaan dengan 
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administratif, memberikan upeti sebagai imbalan atau balas jasa guna mempermudah 

urusanya, proses yang dilakukan lebih bersifat transaksional, dan banyak 

dilatarbelakangi oleh kepentingan. 

Transformasi atau perubahan dalam praktik pemberian upeti saat ini 

berkembang menjadi pajak, suap, serta gratifikasi, Hal ini di pengaruhi oleh sumsi-

asumsi yang berkembang dalam masyarakat, tentang konstruksi kelas antara kaum 

bangsawan dengan rakyat jelata, yang memiliki keterkaitan yaitu antara yang dikuasai 

dengan yang menguasai. Hubungan antara bentuk otoritas atau kewenangan 

masyarakat dengan pelembagaan praktik pemberian upeti, merupakan sebuah 

kesatuan dalam sistem sosial budaya dari sebuah masyarakat, yang membentuk 

asumsi-asumsi dari masyarakat tentang keharusan menjalankan kebiasaan yang 

dipercaya kebenaranya. 

Perkembangan yang terjadi dalam pelembagaan praktik pemberian upeti pada 

masyarakat, menjadi serangkaian perjalanan sejarah, yang akhirnya membawa 

konsekuensi logis tentang pelanggengan praktik pemberian upeti dalam 

penyelenggaraan negara, perkembangan tersebut memberikan gambaran tentang 

motif-motif dibalik tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan 

tertentu, antara lain: untuk mempermudah urusan-urusan pribadi, untuk 

menguntungkan suatu pihak, atau motif-motif yang bersifat ekonomi, kekuasaan, 

serta prestise atau harga diri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, hal ini 

dirasakan agak bergeser dari tujuan awal pemberian upeti sebagai bentuk atau tanda 
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kesetiaan dari masyarakat kepada pimpinanya yang dianggap sebagai raja atau 

seseorang yang memiliki kelebihan atau kharisma. 

Jakarta, Akbar Tri Kurniawan, 06 Maret 2012-Pengamat Perpajakan dari 

Universitas Indonesia Darussalam menilai maraknya kasus korupsi pegawai 

pajak berasal dari sengketa pajak. "Sengketa pajak muncul karena peraturan 

perpajakan yang multi interpretasi,"  kata Darussalam saat dihubungi Tempo 

Senin 5 Maret 2012. Banyaknya peraturan pajak yang tidak sinkron membuat 

despute antara wajib pajak dan pegawai pajak mengenai besaran pajak 

terutang."Akhirnya muncul negosiasi di antara mereka," ujarnya.Salah satu 

peraturan yang memberatkan wajib pajak, menurut Darussalam, adalah 

potensi ongkos yang harus dikeluarkan wajib pajak ketika mengajukan 

banding di pengadilan pajak.Darussalam mengatakan peraturan itu 

mewajibkan wajib pajak membayar ongkos 100 persen lebih dari besaran 

pajaknya jika kalah di pengadilan. Akibatnya wajib pajak akan melakukan 

segala upaya untuk menang. Ini tidak fair peraturan berlebihan, 

katanya.Darussalam menilai amandemen peraturan perpajakan segera 

dilakukan untuk mengurangi banyaknya sengketa pajak.Hingga akhir Oktober 

kasus keberatan yang ditangani pengadilan pajak mencapai 8.516 

keberatan.Jumlah sengketa yang mangkrak setiap tahun meningkat 

terus.(diakses  8 oktober 2012 dari http://tempo.com) 

 

Jakarta, Rabu, 01 Agustus 2012- Praktik gratifikasi seksual di Indonesia 

sudah lama terjadi, bahkan sering digunakan untuk menyuap pejabat di 

daerah.Hal tersebut diutarakan oleh peneliti Indonesian Corruption Watch 

(ICW) Emerson Junto."Fenomena ini kan hanya untuk menyuap pejabat dan 

itu bisa dilakukan salah satunya dengan cara-cara yang pastinya haram dengan 

segala bentuknya baik bentuk barang maupun jasa," ujar Emerson kepada 

Okezone di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta 

Pusat, Rabu (1/8/2012).diberbagai kasus, gratifikasi seksual ini juga 

menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Seperti 

ketika melakukan kunjungan kerja di sebuah daerah. Dia menambahkan, 

gratifikasi seksual juga diberikan untuk melancarkan sebuah proyek yang 

akan dikerjakan. "Gratifikasi seksual juga sering muncul, itu khususnya untuk 

melancarkan proyek-proyek itu," jelasnya.Selain itu, lanjutnya, gratifikasi 

seksual dapat berupa pemberian dalam bentuk tiket, fasilitas hotel berikut 

pelayanannya, dan wanita.(diakses 19 september 2012, dari 

http://m.okezone.com.) 

 

Jakarta,Wiji Nurhayat. 04 Agustus 2012, Pungli Pelabuhan Tanjung Priok 

Makin Merajalela, Sopir Truk 'Teriak', Merajelelanya pungli yang dilakukan 

oleh pihak petugas interim Pelindo II membuat beberapa pihak diuntungkan 

tapi lebih banyak lagi yang dirugikan. Pihak yang dirugikan adalah para sopir 

http://tempo.com/
http://m.okezone.com/
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yang rutin melakukan bongkar muat di Pelindo II.Saat ditemui detikFinance 

di pos II CTP (Container Terminal Port) beberapa orang supir kontainer 

mengeluh dengan banyaknya pungli di pelabuhan.Ini jelas menjadi PR besar 

pihak pelindo untuk melakukan revolusi birokrasi.(diakses  8 oktober 2012 

dari http://detikFinance) 

 

KabarIndonesia, M. Kohar Cahyo Apriono 02-Sep-2010, Gegeran Sengketa 

Tanah Bengkok- Sengketa tanah kas Desa/Bengkok yang merupakan 

penghasilan tetap Kepala Desa (Kades), antara Kades terpilih Ibu Suyati 

dengan mantan Kades H.M Karno di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo, 

Kabupaten Madiun Jawa Timur karena kurang pahamnya Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan pejabat sementara (Pjs) dari kebiasaan yang 

salah bertahun.Dalam musyawarah anggota BPD dengan Pjs Kades, tidak 

berpedoman pada UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 

72/2005 yang mengatur tentang desa dan Peraturan Daerah No 8/2006 yang 

mengatur tentang penghasilan tetap Kades terpilih setelah dilantik, malahan 

BPD menentukan kebiasaan yang salah yaitu Kades terpilih di haruskan 

magang satu tahun untuk tidak menerima penghasilan tetap berupa tanah 

bengkok (kebiasaan yang salah). Itu merupakan musyawarah yang keliru dan 

ini merupakan awal dari tindakan yang melawan hukum, musyawarah boleh 

tapi musyawarah itu tidak boleh menyimpang/melanggar hukum dari Undang-

Undang yang di atasnya.Kalau musyawarah yang melanggar aturan di atasnya, 

berarti musyawarah itu merupakan awal dari pada tindakan korupsi.Ini harus 

dilibas. (diakses  8 oktober 2012 dari http://kabarindonesia.com//) 

Gorontalo, Sabtu, 18 Agustus 2012. Kabupaten Gorontalo larang pemberian 

parsel ke pejabat- Pejabat pemerintahan Kabupaten Gorontalo, Provinsi 

Gorontalo, dilarang menerima parsel maupun hadiah lebaran.Bupati David 

Bobihoe Akib, Sabtu, mengatakan, larangan tersebut berlaku untuk pemberian 

dalam bentuk parsel, hadiah, uang, fasilitas maupun pemberian lainnya dari 

bawahan, rekan kerja, dan rekanan maupun pengusaha."Apalagi mereka yang 

memiliki hubungan kerja dengan jabatan yang diemban para pejabat di daerah 

ini.Sebab parsel dan hadiah lebarani berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, 

dan menimbulkan korupsi, kolusi maupun nepotism," katanya.Larangan 

tersebut kata bupati, berlaku untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan 

Tahun Baru.Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

diminta memantau dan segera melaporkan pejabat di lingkungan kerja masing-

masing yang kedapatan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. (diakses  8 

oktober 2012 dari m.antaranews.com) 

Kondisi tersebut tentunya, akan membahayakan bagi upaya penyelenggaraan 

pemerintahan yang demokratis, dikarenakan menjadi sebuah ancaman, dimana 

http://detikfinance/
http://www.kabarindonesia.com/
http://m.antaranews.com/
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perkembanganya praktik pemberian upeti atau hadiah merupakan tindakan yang 

melanggar hukum, karena dianggap sebagai praktik kontra prestasi. Salah satu praktik 

pemberian upeti yang melanggar hukum adalah suap dan gratifikasi, realita yang 

terjadi pada saat ini sangat mengkhawatirkan, karena akan menjadi permasalahan 

yang rumit, tidak hanya berkenaan dengan bagaimana perkembangan praktik 

pemberian upeti itu sendiri, akan tetapi bagaimana memahami model-model, karakter 

serta motif-motif dibalik tindakan tersebut, selain itu juga akan memberikan efek 

terhadap sistem sosial, politik, ekonomi, agama dan budaya dalam sebuah negara, 

karena perkembangan praktik pemberian upeti telah banyak merusak tatanan, 

sehingga sistem-sistem yang seharusnya berproses secara baik, menjadi tidak berjalan 

atau seolah-olah berjalan dengan baik, pada akhirnya kondisi tersebut menciptakan 

ketidakadilan, penyebabnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh diluar sistem 

(eksternal) menjadi lebih dominan daripada faktor-faktor yang ada di dalam 

(internal) sebuah sistem. 

Perkembangan dari proses pelembagaan praktik pemberian upeti telah banyak 

memberikan gambaran tentang praktik pemberian upeti itu sejak awal kelahiranya 

sampai  berkembang seperti sampai saat ini, dan memiliki bentuk-bentuk aplikatif, 

dimana praktik pemberian upeti di identikan sebagai tindak kejahatan korupsi, atau 

yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan korupsi. 

Praktik dari tindakan korupsi memiliki pemahaman yang luas, dengan 

pembahasan yang lebar, kerana tindakan ini memiliki banyak model dan berbagai 

macam varian serta bentuk-bentuk yang berbeda seperti yang dijelaskan dalam aturan 



20 

 

perundang-undangan, yang secara tegas melarang praktik-praktik seperti 

korupsi.Praktik-praktik pemberian upeti memiliki kesamaan-kesamaan dengan 

praktek-praktek korupsi seperti gratifikasi dan suap sehingga terkadang membuat 

kegamangan, yang berdampak pada semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran 

tindak pidana korupsi dalam sistem pemerintahan  Indonesia, hal inilah yang akan 

menjadi fokus pengkajian, karena banyak praktik-praktik, suap dan gratifikasi 

dianggap sebagai bagian dari praktik pemberian upeti yang mengarah pada prilaku 

korupsi di Negara Indonesia. 

Bentuk-bentuk dari praktik pemberian upeti berubah menjadi tindak kejahatan 

Korupsi, dengan berbagai macam bentuk seperti yang dijelaskan diatas, Gratifikasi 

dan suap misalnya, merupakan sebuah tindakan yang sangat menciderai rasa 

keadilan, bagi masyarakat. Bagaimana tidak, “ ketika banyak masyarakat yang tidak 

merasakan keadilan dalam pembangunan terutama berkaitan dengan pemerataan 

kesejahteraan, seharusnya para pejabat ataupun aparatur pemerintah melakukan 

tindakan konkrit guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang 

dihadapi, akan tetapi para pejabat dan aparatur pemerintah, malah terlihat sibuk 

dengan urusannya pribadinya seperti mempertahankan jabatanya, memperkaya diri 

dengan menggunakan jabatanya, melakukan praktik korupsi”.Sehingga sangat 

menciderai sumpah janji sebagai pegawai atau aparatur negara. 

Realita mengenai maraknya tindak pidana korupsi saat ini, berkaitan erat 

dengan kondisi pasca reformasi, ketika itu Indonesia sedang mengalami berbagai 

goncangan ekonomi, yang bersumber dari perubahan sistem politik. Perubahan 
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tersebut juga menimbulkan paradigma baru tentang seluruh aktivitas pemerintahan 

dan kebangsaan, Saat ini yang disebut dengan Era Reformasi berusaha keras untuk 

membuang jauh-jauh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bemegara pada Orde 

Baru, yang dianggap telah terlalu banyak merugikan masyarakat. Perjuangan 

mahasiswa dan masyarakat ke arah perubahan dengan pola pikir paradigma 

baru,terutama diarahkan pada perubahan sistem ekonomi yang dapat membuat 

perubahan sikap dan mental, sistem politik yang sesuai dengan keperluan-keperluan 

mendasar dari hajat hidup sebagian besar masyarakat, dan sistem hukum nasional 

yang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Wahid, 

2001:1) 

Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi, Ketidakberdayaan 

pemerintah dalam berlaku adil di ketiga bidang tersebutlah yang menyebabkan 

timbulnya berbagai bentuk kesengsaraan masyarakat hingga saat ini, Ketimpangan 

yang terjadi dalam berbagai bidang tersebut sering disebut kapitalisme, yang 

meletakkan dasar ekonomi sebagai motif utama yang melatarbelakangi setiap aktifitas 

dalam kehidupan manusia, Hal ini diperparah dengan pemaknaan pasal 33 ayat (3) 

dalam undang-undang 1945, pada masa orde lama dan baru mengenai penguasaan 

sumber-sumber alam tanpa ada batasan oleh Negara terhadap kepemilikan pribadi, 

akhirnya mengokohkan praktek kapitalisme. 

Presiden Soeharto telah berkali-kali menegaskan bahwa yang diartikan 

dengan “dikuasai” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukannya dimiliki atau 

dieksploitasi oleh negara sendiri, tetapi dikuasai harus diartikan sebagai 

“diatur”. Maka dengan kata “penguasaan” yang ditafsirkan secara operasional 

menjadi “diatur” , setelah melalui pengaturan oleh pemerintah, “barang dan 

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
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orang banyak”, dan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya” boleh menjadi milik orang seorang, atau eksploitasinya dikuasakan 

kepada orang seorang dengan perolehan laba buat orang perorang itu. Maka 

kita saksikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta sudah berusaha dalam 

bidang-bidang jalan tol, telekomunikasi, listrik, pengelolaan pelabuhan, 

perusahaan penerbangan, dan public utilities lainnya.Ada pun dalam bidang 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kita saksikan 

adanya kayu, emas, dan pulau-pulau yang pengelolaan atau pemilikannya di 

tangan swasta. (Gie, 1999: 24) 

 

Kondisi tersebut seolah-olah, bagaikan gayung bersambut, dimana praktik 

kapitalisme tumbuh dengan sumber, akhirnya upaya untuk mendominasi atau 

menguasai ekonomi dilakukan oleh para pengusaha, untuk merealisasikan hal 

tersebut pengusaha masuk kedalam sistem pemerintahan dengan melakukan lobi-lobi 

serta praktik-praktik suap, yang akhirnya menjadi bagian dari tindak pidana korupsi, 

seperti praktik-praktik Gratifikasi yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara. 

Praktik-praktik seperti suap, dan gratifikasi banyak disinyalir sebagai efek 

domino dari praktik pemberian upeti yang telah mengakar, sehingga sulit sekali untuk 

di berantas dan dimusnahkan, karena memecahkan permasalahan tersebut harus 

memerlukan tindakan konkret dan berkesinambungan agar perkembangan dari 

praktik pemberian upeti dapat dihentikan, sebagai kebiasaan yang tidak sesuai dengan 

realitas Indonesia kekinian. Beberapa hasil penelitian maupun tulisan-tulisan 

berkenaan dengan praktik pemberian upeti, antara lain memberikan penjelasan 

tentang bagaimana praktik pemberian upeti bertranformasi atau berubah bentuk 

menjadi praktik-praktik pelanggaran hukum yang marak keberadaanya di Indonesia. 

Permasalahannya, korupsi bukan hanya praktik politik atau praktik sosial, 

tetapi sudah menjadi praktik budaya di Indonesia.Pramoedya Ananta Toer 

pernah menyatakan para pejabat yang merupakan kepanjangan dari praktik 

para raja zaman feodal memang merasa berhak untuk mendapatkan upeti dari 
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bawahannya dan sekaligus berkewajiban memberikan perintah.Oleh karena 

itu, para penjabat (dari struktur tertinggi hingga terendah) tidak pernah 

memiliki “sense” melayani dan sebaliknya, mereka merasa berkuasa untuk 

memerintah.Oleh karena itu, kata goverment diindonesiakan menjadi 

pemerintah, orang yang kerjanya hanya memberi perintah dan terima 

upeti.(Nurhadi, 2005: 1-3) 

Sebagai gejala sosial korupsi merupakan masalah yang kompleks yang 

berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi 

dan budaya. Korupsi dipandang sebagai penyakit sosial, mengingat dampak 

korupsi ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Akan tetapi, sebagai 

penyakit sosial, permasalahannya tidak dapat disejajarkan dengan penyakit 

sosial lainnya seperti perjudian, prostitusi, narkotika dan kriminalitas. 

Berbeda halnya dengan penyakit sosial lainnya, korupsi merupakan penyakit 

sosial yang dengan mudah “menular” sebagai penyakit endemi. Negara-

negara yang sedang berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, korupsi 

digambarkan seolah-olah sebagai penyakit sosial yang menyebar luas dimana-

mana sehingga timbul anggapan telah membudaya.(Demartoto.2007: 89-102) 

Kebobrokan birokrasi di republik kita sudah jamak dirasakan, telah mendarah 

daging dan beruratakar.Bagaimana mungkin birokrasi bisa mengurus 

keperluan publik jika mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu? KKN, 

struktur yang gemuk dan tidak efisien, profesionalisme rendah, minimnya 

gaji, dan cara pandang feodal merupakan wajah publik birokrasi kita, apa pun 

bidangnya. Reformasi birokrasi punkemudian menjadi soal mendesak yang 

banyak dibahas serta menjadi salah satu program pemerintah. (Werela, 2008: 

1). 

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sangat banyak yaitu kurangnya 

gaji, kultur tertentu, organisasi, pengawasan yang kurang baik, kelemahan 

ajaran agama dan etika, tiadanya penegakan hukuman yang keras, kurangnya 

pendidikan, kolonialisme dan sebagainya dari sebab – sebab ini. Ada tiga 

faktor yang dominan terjadinya korupsi yaitu: Faktor Sosial Budaya, Faktor 

Sosial Ekonomi dan Faktor Moral. (Salim, 2010:1) 

perilaku wartawan dalam menerima suap dari dua informan yang telah 

ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yakni bahwa suap yang mereka terima 

pada prinsipnya karena ada tendensi tertentu. Sementara motif yang melatari 

terjadinya tindakan/praktik suap oleh keduanya adalah faktor ekonomi dan 

sosial.Mereka terdesak oleh suatu kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga dan lingkungan sosial yang turut mengamini perilaku tersebut. (Sari, 

2011: 82-83) 

 

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau 

pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya, 

kedua adalah korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara 
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dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan 

bangsa (Revida, 2003: 1-6). 

 

Kasus-kasus tersebut sebenarnya menimbulkan berbagai macam asumsi 

terhadap relefansi atau hubungan kondisi nyata saat ini dengan kondisi historis pada 

masa lampau, dimana terjadi pertarungan kelas antara bangsawan dan rakyat, jelata, 

yang akhirnya mengantarkan dominasi kelas penguasa, hal tersebut akhirnya 

menimbulkan hegemoni dengan berbagai cara untuk membuat masyarakat jelata 

tunduk serta patuh pada kekuasan, melalui paksaan atau konsensus, yang akhirnya 

melahirkan keteraturan yang diyakini kebenaranya. 

Perkembangan dari proses pelembagaan praktik pemberian upeti di Indonesia 

telah berubah menjadi sebuah kebiasaan, sehingga dalam praktiknya sangat sulit 

untuk dipahami, yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi yang melahirkan 

tindakan melanggar hukum yang disebut korupsi dengan berbagai macam model, 

seperti suap dan gratifikasi. Pemahaman ini memberikan pengetahuan kepada pihak-

pihakseperti masyarakat, pejabat pemerintah, ataupun lembaga-lembaga sosial, 

organisasi masyarakat, agar memamahi tindakan yang melanggar hukumsebagai 

sebuah tindakan yang tidak boleh dijalankan karena akan merugikan banyak orang, 

termasuk diri kita, bangsa kita dan kepentingan bersama, Oleh karena itu penulis 

ingin mengambil judul tentang: Transformasi Pelembagaan Upeti Sejak Pra Kolonial 

Hingga Pemerintahan Pasca Reformasi (Studi Kepustakaan tentang Praktik 

Pemberian Upeti dari Rakyat kepadaNegara/Aparatur Negara) 
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2. Rumusan Masalah 

 

Realitas tentang proses pelembagaan dari praktik pemberian upeti menjadi 

suap dan gratifikasi, telah memberikan pemahaman, berupa gambaran mengenai 

adanya tindakan yang salah, dimana dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik berupa 

mindset (pola pikir) maupun tindakan yang sifatnya praktis, pada akhirnya 

menimbulkan permasalahan yang wajib dicari akar permasalahnya untuk menemukan 

solusi, sehingga diperlukan upaya untuk merumuskan masalah yang akan diteliti, dari 

gejala-gejala yang terjadi diatas. Penulis kemudian melakukan identifikasi sebuah 

rumusan masalah yang berbentuk kalimat pertanyaan, (Wirasadirana dkk, 2006:24). 

seperti dibawah ini: 

1) Bagaimanakah proses pelembagaan praktik pemberian upeti sejak pra 

kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi di Indonesia? 

2) Bagaimanakah pola atau bentuk dari proses pelembagaan praktik 

pemberian upeti sejak pra kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi 

di Indonesia? 

3) Apakah penyebab terjadinya proses pelembagaan praktik pemberian upeti 

sejak pra kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi di Indonesia? 

 

3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki beberapa tujuan, antara lain, 

sebagai berikut: 
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1) Untuk mengetahui proses pelembagaan praktik pemberian upeti sejak pra 

kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi di Indonesia. 

2) Untuk mengetahui bentuk dan pola dari proses pelembagaan praktik 

pemberian upeti sejak pra kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi 

di Indonesia . 

3) Untuk mengetahui penyebab terjadinya proses pelembagaan praktik 

pemberian upeti sejak pra kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi 

di Indonesia 

 

4. Kegunaan Penelitian  

 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi secara 

akademis atau keilmuan maupun dalam kehidupan sehari-hari atau praktisnya, yang 

tertuang dengan bentuk :  

1) Manfaat Teoritis atau Akademis 

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian 

dalam hal pelembagaan praktik pemberian upeti sejak pra kolonial hingga 

pemerintahan pasca reformasi di Indonesia sebagai sarana untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan.  

2) Manfaat Praktis 

Sebagai referensi untuk pemerintah dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan ketatanegaraan yang menyangkut tindakan-tindakan 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para state apparatus atau 
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penyelenggara negara. Sehubungan dengan pelembagaan praktik 

pemberian upeti sejak pra kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi 

di Indonesia. Selain hal tersebut, juga dapat dijadikan referensi untuk 

evaluasi bersama tentang proses pelembagaan praktik pemberian upeti 

sejak pra kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi di Indonesia 

sehingga dapat dijadikan referensi untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang baik buruknya pelembagaan praktik pemberian upeti 

sejak pra kolonial hingga pemerintahan pasca reformasi di Indonesia 

sehingga akan memunculkan pemahaman yang baik dan benar. 

 

 


