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ABSTRAK 

 Sabda Raja yang dilontarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X menimbulkan pro dan 

kontra. Perdebatan ini terjadi akibat adanya perbedaan mengenai siapa yang pantas menjadi Raja 

pengganti Sultan Hamengku Buwono X. Penelitian ini mengulas mengenai pro dan kontra yang 

ada di internal Kraton dan beberapa pendapat masyarakat Yogyakarta.  Michel Foucault  

menjelaskan bahwa wacana berkaitan dengan kuasa dan pengetahuan. Wacana merupakan tanda-

tanda akan diproduksinya sesuatu yang baru. Selain itu, Foucault juga menjelaskan mengenai 

genealogy kekuasaan, dimana kuasa bekerja di dalam tubuh dan pemikiran manusia sehingga 

terdapat pemikiran bahwa kuasa itu benar. Pembacaan ini digunakan dalam memahami Sabda 

Raja Sultan Hamengku Buwono X tahun 2015. Dengan menggunakan metode kualitatif-

deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa adanya rezim kebenaran yang dimiliki oleh kedua 

pihak. Pihak pro dan kontra sama-sama memiliki pengetahuan yang memandang bahwa kuasa itu 

benar. Sehingga, pro dan kontra mengenai wacana Raja Perempuan lewat sabda Raja ini 

memiliki wacana dominan dan marginal bukan masalah benar dan tidak benar. Selanjutnya, 

dalam genealogy kekuasaan Foucault menjelaskan bahwa sabda Raja ini merupakan cara untuk 

mempengaruhi pemikiran mengenai adanya perubahan kuasa.  

Kata kunci : Wacana, relasi kekuasaan, pengetahuan, genealogy 

Abstract 

The “Sabda Raja” by the Sultan hamengku Buwono X raises the pros and cons. This debate 

because there are difference of who is good at becoming King replacement Sultan Hamengku 

Buwono X. This research about pros and cons in internal Kraton and some perspective from civil 

society. Michel Foucoult explain that discours relates to power and knowledge. Discourse is a 

sign of something to new produce. Besides that Foucault also explain about genealogy of power, 

where power works in the body and think of person, so that there is thingking power is right. 

This reading is used in understanding the “Sabda Raja” by Sultan hamengku Buwono X in 2015. 

Using qualitative-descriptive methods, this study found that the existence of a truth regime 

owned by both parties. Pros and cons of both have the knowledge that views that power is true. 

Pros and cons of the discourse of the King of women through the “Sabda Raja” has a dominant 

and marginal discourse is not a matter of right and not true. Furthermore, in the genealogy of 

power, Foucault explains that the “Sabda Raja “ is word to influence the thought of a change of 

power.  
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PENDAHULUAN  

 Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menjadi daerah istimewa di Indonesia. 

Daerah Istimewa Yogyakarta kental akan budayanya. Berbagai tradisi-tradisi nenek moyang 

masih dilakukan di Yogyakarta, misalnya adalah sekaten. Budaya-budaya jawa itu juga masih 

terlihat dalam pemerintahan yang ada di Yogyakarta. Pemerintahan tidak hanya menggunakan 
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sistem pemerintahan republik seperti halnya provinsi-provinsi yang lainnya. Namun, provinsi 

DIY juga menggunakan pemerintahan berbentuk kerajaan yang disebut dengan Kesultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat. Kerajaan ini sudah berdiri sejak tahun 1755, akibat dari perjanjian 

Giyanti. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara VOC dengan Kerajaan Mataram. Akibat 

perjanjian ini, Mataram pecah menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta yang diperintah oleh 

Sultan Hamengku Buwono I dan Kasunanan Mataram yang diperintah oleh Sunan Paku Buwono 

III. Untuk selanjutnya, yang berhak menjadi Raja di Kasultanan Yogyakarta adalah putra dari 

Sultan. 

Keistimewaan dari Yogyakarta ini juga disahkan melalui UU No 13 Tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur 

mengenai pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Berbeda dengan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi yang 

lain, pemilihan calon di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menggunakan sistem 

pemilu. Pemilihan calon ini didasarkan pada pemimpin tertinggi di Kasultanan Yogyakarta 

sebagai calon gubernur dan Kasunanan Surakarta sebagai calon wakil gubernur. Hal ini seperti 

yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Bab IV pasal 18 ayat 1 huruf c bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon 

Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.
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Pada bulan April  2015, Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan sabda Raja pertama, 

dimana dalam sabda Raja tersebut ada beberapa perubahan nama. Pertama adalah perubahan dari 

Buwono menjadi Bawono, penghapusan gelar khalifatullah, mengganti kaping sedoso menjadi 

kaping sepuluh, mengubah perjanjian Ki Ageng Giring menjadi Ki Ageng Pamanahan, dan 

menyempurnakan Keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek menjadi Kanjeng  Kyai Ageng Joko 

Piturun.
3
 Selanjutnya, pada bulan Mei 2015, Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan sabda 

yang kedua yang isinya terkait dengan perubahan gelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi 

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Sabda Raja ini tidak hanya menimbulkan pro dan kontra di 

lingkungan Kraton, namun juga perspektif yang berbeda dari masyarakat Yogyakarta terutama 

bagi masyarakat asli bukan pendatang. Perbedaan perspektif ini terletak pada adanya masyarakat 

yang masih memegang teguh adat dan budaya patriarki yang ada Kasultanan Yogyakarta dan 

adanya masyarakat yang terbawa arus demokrasi Indonesia. 

Sabda raja ini dianggap sebagi bentuk melemahnya legitimasi mistisme yang berkembang 

di masyarakat Yogyakarta selama turun temurun. Dalam menentukan siapa yang pantas menjadi 

Raja, Sultan biasanya mendapat pulung yang merupakan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. 

Adanya sabda Raja ini menunjukkan bahwa legitimasi politik dengan menggunakan petunjuk 

langit untuk menciptakan dukungan bagi rezim Sultan Hamengku Buwono X  melemah.
4
 Selain 

itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa rezim aristokrasi di kalangan internal Kraton 

Yogyakarta melemah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bayu Dardias, sabda Raja oleh 

Sultan bukan merupakan hal yang baru dalam hal penyampaiannya, namun hal yang baru bahwa 

sabda Raja ini tetutup untuk internal Kraton. Bayu Dardias menganalisis sabda Raja yang 

mewacanakan raja perempuan di Kraton Yogyakarta menggunakan teori efektivitas rezim. Bayu 
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lebih melihat bagaimana  kekuatan rezim aristokrasi Sultan Hamengkubuwono X, dilihat dari 

implikasi dan respons terhadap Sabda dan Dawuh Raja yang dikeluarkan selama 2015, 

mengalami pelemahan.  Dalam rezim  aristokrasi, pemimpin tertinggi ada pada Sultan. 

Pelemahan ini ditunjukkan dengan banyaknya tentangan yang dihadapi oleh Sultan sebagai 

akibat dari Sabda Raja yang dianggap berusaha menjadikan putri sulungnya sebagai Sultan. 

Kajian lain dari Sartika Intaning dan Alam Surya menganalisis bahwa sabda Raja yang 

mewacanakan Raja perempuan ini tidak sesuai dengan paugeran dan konsep islam yang dianut 

oleh masyarakat Yogyakarta. Sartika lebih memfokuskan mengenai kedudukan laki-laki di 

Kasultanan Yogyakarta menilik dari sisi hukumnya. Seperti yang telah disebutkan di dalam UU 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa ada dwifungsi dari kedudukan Sultan yaitu 

sebagai pemimpin kerajaan dan pemimpin provinsi dalam wilayah pemerintahan NKRI.
5
 

Kajian dari Raisa Rizani lebih mempermasalahkan pada sabda Raja yang mewacanakan 

Raja perempuan ini bahwa kurang tepat apabila sabda Raja ini dijadikan acuan untuk merubah 

UU Keistimewaan Yogyakarta yang telah diperjuangkan masyarakat Yogyakarta selama 9 tahun. 
6
Kajian dari Sumarlam menyebutkan bahwa praktik wacana ini merupakan praktik relasi antara 

teks dengan melihat teks sebagai suatu proses produksi, bahwa ini bisa jadi merupakan upaya 

pelanggengan kekuasaan Sultan. 
7
 Kajian lain dari Diana Sitatulatiq tentang bagaimana pendapat 

para aktivis di NU, sebagian besar menolak adanya wacana raja perempuan tersebut, karena garis 

keturunan Keraton adalah seorang laki-laki.
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Teori Genealogi Kekuasaan 

   Genealogi merupakan studi tentang evolusi dari beberapa kelompok sepanjang beberapa 

generasi.
9
 Genealogi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu genea yang berarti kajian tentang 

keluarga dan penelusuran jalur keturunan dan sejarahnya. Teori ini berusaha merekam berbagai 

macam sejarah. Tidak peduli sekecil apapun bentuknya atau meskipun tidak menarik. Genealogi 

sebagai suatu analisa keturunan , oleh karena itu ditempatkan pada artikulas tubuh dan sejarah. 

Tugasnya adalah untuk mengungkapkan sebuah tubuh yang sepenuhnya dicap oleh sejarah dan 

proses destruksi sejarah oleh tubuh tersebut.
10

 

Genealogy kekuasaan Foucault bukan melihat bagaimana sejarah itu ada dan 

berkembang. Foucault mengabaikan hal itu. Dalam hal ini, ada usaha untuk memisahkan diri dari 

masa lalu dengan melegitimasi kekuasaan yang sekarang. Foucault memfokuskan genealoginya 

pada proses pembentukan tubuh. Foucault melihat sejauh mana relasi-relasi kekuasaan dan 
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pengetahuan mampu mengontrol dan menundukkan tubuh-tubuh manusia. Dimana pengetahuan 

itu telah diyakini kebenarannya.  

Teori Wacana 

Teori wacana Foucault lebih menjelaskan mengenai wacana sebagai pusat di dalam relasi 

kuasa. Barrett menyatakan bahwa wacana lebih ditujukan dalam bentuk tekstualitas dan sesuatu 

yang bersifat diskursivitas secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan konteks.
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Wacana merupakan bentuk komunikasi yang diungkapkan melalui tanda-tanda secara implisit. 

Wacana ini merupakan teks social yang digunakan untuk memproduksi sesuatu. Teks social yang 

mempunyai makna. Bukan hanya sekedar ungkapan yang tidak mempunyai pengaruh. 

Dalam wacana Foucault, wacana berkaitan erat dengan konsep kuasa.
12

 Kuasa bukan 

merupakan milik dan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh segolongan tertentu.  Lebih dari itu, 

dalam pandangan Foucault kuasa itu luas, berbeda-beda dan menyebar dan tidak terstruktur. 

Foucault lebih memandang tentang bagaimana kuasa itu dipraktekkan. Hal ini berkaitan dengan 

siapa yang memproduksi wacana itu. Karena wacana tidak terlepas dari kuasa yang kemudian 

menimbulkan efek tertentu.  

Wacana Foucault ini bukan melihat benar dan tidak benar, karena setiap hal bagi 

Foucault memiliki rezim kebenaran berdasarkan pengetahuan masing-masing. Hal ini juga 

berkaitan dengan kuasa. Kuasa dan pengetahuan ada di pikiran setiap orang. Dimana, setiap 

orang itu mempunyai kuasa berdasarkan pengetahuan masing-masing. Wacana Foucault 

berkaitan erat dengan konsep kebenaran, pengetahuan dan kuasa. Foucault memandang kuasa 

sebagai sesuatu yang bukan dimiliki, bukan melekat pada agen atau kepentingan. Barret 

memandang bahwa ini merupakan bentuk kritik atas teori kekuasaan Marxisme sebagai 

instrument dominasi kelas. Objek kuasa yang ada dalam pemikiran Foucault bukan merupakan 

kuasa yang absolut, namun berubah menjadi relasi kuasa.
13

 

Wacana bukan hanya kata-kata yang muncul ke permukaan tanpa makna. Ada maksud 

terselubung dari wacana yang diungkapkan. Banyak perspektif yang akan muncul terkait wacana 

yang keluar. Perspektif ini yang menimbulkan sisi pandang yang berbeda mengenai Kuasa. Bagi 

Foucault, Kuasa diciptakan dan terjadi bukan karena adanya penindasan atau kekerasan fisik. 

Kuasa bekerja dengan adanya normalisasi dan regulasi. Kuasa tidak hanya dimiliki oleh 

golongan tertentu saja yang memang sudah mempunyai power atau kekuasaan. foucalt menolak 

anggapan itu. Bagi Foucault kuasa bekerja secara objektif dan prosuktif. Kuasa bekerja bukan 

dengan melihat subjek yang sedang berkuasa. Kuasa tidak selalu dimiliki oleh golongan-

golongan itu saja. Strategi kuasa bekerja melalui wacana. Public dikontrol, diatur dan 

didisiplinkan melalui wacana yang berkembang di masyarakat. Bukan melalui kekerasan fisik.
14

 

Wacana Foucault yang berkaitan dengan kuasa menyebabkan adanya hubungan-

hubungan sehingga muncul relasi-relasi. Relasi ini muncul dikarenakan dalam kuasa Foucalt 

terdapat beberapa aturan, system dan regulasi yang saling berhubungan. Kuasa yang ada dalam 
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wacana Foucalt adalah mengenai kebenaran. Setiap orang dari sudut pandangnya masing-masing 

dapat menilai bahwa kuasa itu benar. Hal ini tidak terlepas dari kuasa yang berhubungan dengan 

pengetahuan. Dalam pengetahuan seseorang, strategi kuasa berbeda-beda. Hal ini lah yang 

memunculkan adanya wacana dominan dan marginal. 

Wacana dominan dan wacana marginal ini muncul sebagai akibat dari produksi wacana. 

Produksi ini selalu berkaitan tentang bagaimana wacana itu dapat terbentuk serta dapat 

memunculkan realitas. Wacana yang muncul, membentuk dan mengkontuksikan suatu realitas 

yang muncul dalam rentang peristiwa tertentu. Pengkontruksian dari peristiwa tersebut 

memunculkan opini tentang benar atau tidaknya kuasa yang muncul akibat wacana. 

Ada konsekuensi dari munculnya wacana dominan dan wacana terpinggirkan. Yang 

menentukan wacana mana yang dominan dan marginal perlu melihat realitas dan berita yang 

berkembang. Dari sudut pandang realitas dan berita yang berkembang marginalisasi terjadi 

akibat masyarakat tidak mendapatkan berbagai macam informasi atau dalam artian masyarakat 

mendapat informasi dari sudut pandang yang sepihak mengenai suatu peristiwa serta  

marginalisasi wacana ini merupakan bentuk praktik ideologi. Seringkali seseorang, suatu 

kelompok tertentu, suatu gagasan, tindakan, kegiatan terpinggirkan, dan menjadi marjinal lewat 

penciptaan wacana-wacana tertentu. 

Genealogy Kekuasaan : Suksesi Kerajaan Jawa 

 Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sebagai akibat dari perjanjian Gianti pada 

tahun 1755. Pada saat itu, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua. Kasultanan Ngayogyakarta dan 

Kesunanan Surakarta memiliki pemerintahan sendiri yang sah dan memiliki peraturan kerajaan 

masing-masing. Sebagai kerajaan yang berdiri saat berkembangnya agama islam, Kasultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat juga tidak terlepas dari hal tersebut. Islam yang kuat berkembang di 

kalangan Kraton. Hal ini terbukti dengan adanya gelar khalifatullah yang disematkan pada gelar 

Sultan yaitu adalah Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan 

Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Kalifatullah Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama 

Ingkang Jumeneng Ing Negari Yogyakarta Hadiningrat.
15

 Khalifatullah sendiri dalam islam 

berarti wakil Allah di muka bumi. Seorang pemimpin dengan gelar ini harus dapat mengayomi 

dan melindungi masyarakatnya dengan baik sehingga dapat menciptakan kedamaian, 

keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.  

 Namun, Kasultanan Yogyakarta bukan merupakan kerajaan yang murni menganut agama 

islam. Namun sudah ada pencampuran budaya antara agama Hindu dan Budha yang sudah 

berkembang lebih dulu di dalam lingkungan Kraton dan masyarakat Yogyakarta. Budaya-budaya 

ini masih dipraktekkan di dalam lingkungan Kraton Yogyakarta, contohnya adalah tradisi upacra 

sekaten yang masih dilaksanakan hingga sekarang.  

 Kasultanan Yogyakarta secara turun-temurun diperintah oleh laki-laki. Hal ini terlihat 

dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono I – 

Sultan Hamengku Buwono X adalah laki-laki. Paugeran yang berkembang secara turun temurun 

di Kalangan masyarakat Yogyakarta adalah bahwa Raja itu laki-laki. Hal ini tersebar melalui 

nenek moyang mereka kepada cucu-cucunya.
16

 

 Selain itu, suksesi Kraton Yogyakarta berkaitan dengan hal-hal mistis. Ini adalah terkait 

dengan pertemuan dengan Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Mitos ini sudah berkembang 
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sejak lama, bahwa ada hubungan antara Nyi Roro Kidul dengan Raja-raja di Kasultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat.
17

 Hubungan ini terkait bahwa, pada waktu penobatan ada  

pertemuan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Sultan yang akan naik takhta. Pertemuan ini 

disebut harus antara laki-laki dan perempuan. Dikarenakan Kanjeng Ratu Kidul adalah 

perempuan, maka secara tidak langsung Sultan yang naik tahta adalah laki-laki. 

 Itulah yang masih banyak ada di pemikiran masyarakat Yogyakarta mengenai Raja yang 

berhak memimpin Kasultanan, yaitu laki-laki. Namun, sabda Raja yang mewacanakan Raja 

perempuan ini berusaha mengubah sejarah pemikiran dari masyarakat. Sabda Raja yang 

dikeluarkan oleh Sultan dan bersifat tertutup ini dianggap mempunyai kekuatan yang mengikat 

yang harus dipatuhi. Sabda Raja merupakan sendhiko dawuh  yang harus dipatuhi oleh 

masyarakat dan masyarakat melakukan perintah tersebut dengan senang hati. 

 Perkembangan zaman mengenai adanya demokrasi berusaha menampik sejarah lama 

mengenai Raja Yogyakarta harus laki-laki. Demokrasi menyebabkan adanya persamaan gender 

dimana-mana. Tidak menjadi masalah bahwa pemimpin itu perempuan selama bisa mengemban 

tugas, mengayomi dan meindungi masyarakatnya dengan baik. Sabda raja ini juga 

menanguuhkan paugeran yang sifat nya turun temurun serta legistimasi mistisme yang berupa 

pulung atau wahyu mengenai siapa yang berhak menjadi Raja. 

Sabda Raja mencoba membuka pemikiran masyarakat bahwa persamaan gender sudah 

berkembang. Siapapun baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi pemimpin. Dikutip dari 

Jogja.Tribunnews.com tanggal 22 Desember 2017, GKR Hemas berpesan kepada kaum 

perempuan, agar bisa maju dan menempatkan diri, berupaya menduduki posisi-posisi strategis, 

termasuk di panggung politik. Hal ini beliau sampaikan pada saat peringatan hari Ibu. 

Perempuan harus mau memperjuangkan posisinya di dalam pemerintahan.  

Internal Struggle 

 Sabda Raja menyebabkan timbulnya perpecahan di Internal Kraton Yogyakarta. Banyak 

pihak yang tidak setuju dengan sabda Raja yang dilontarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X 

pada tahun 2015 tersebut. pihak-pihak tersebut kebanyakan bersala dari adik-adik Sultan. 

Hubungan yang tidak baik ini juga terlihat dari sedikitnya jumlah anggota keluarga Kesultanan 

Yogyakarta yang ikut dalam dhawuh Raja yang disampaikan di Siti Hinggil. Siti Hinggil ini 

sendiri merupakan tempat yang tertutup bagi masyarakat Yogyakarta. Penyampaian sabda Raja 

secara terbuka untuk umum dan di luar lingkungan Kraton bisanya dilakukan di Bangsal 

Kencono. 

 Perpecahan ini dimulai dengan dikeluarkannya sabda Raja pada bulan April 2015. Sabda 

yang mengutarakan tentang beberapa penggantian nama dianggap merusak paugeran yang ada di 

Kraton Yogyakarta. Pengubahan nama Buwono menjadi Bawono dianggap tidak menghargai 

warisan leluhur. Sementara, artian Buwono sendiri lebih luas daripada arti Bawono.
18

 

Selanjutnya adalah penghapusan gelar khalifatullah. Gelar ini merupakan tanda bahwa kiblat 

yang dianut oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Islam. Khalifatullah merupakan 

gelar tertinggi bagi pemimpin umat Islam. Yang mana, gelar ini menunjukkan bahwa pemimpin 

tersebut merupakan wakil Allah di muka bumi yang harus mampu mengayomi dan melindungi 

rakyatnya dalam rangka mencapai kedamaian dan kesejahteraan. 
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 Penggatian yang lain adalah penggantian gelar kaping sedoso  menjadi kaping sepuluh. 

Hal ini menunjukkan lunturnya budaya kejawen yang ada di Kraton Yogyakarta. Gelar yang 

melekat pada Sultan merupakan tanda ke  arah mana agama dan budaya yang dianut. Selanjutnya 

adalah penggantian perjanjian Ki Ageng Giring menjadi Perjanjian Ki Ageng Pemanahan serta 

penyempurnaan Keri ski Ageng Gopek menjadi Kanjeng Kyai Joko Piturun merupakan bentuk 

menabrak paugeran dan tidak menghargai leluhur. 

 Kontra yang muncul di kalangan internal Kraton ini juga berkaitan dengan pemikiran, 

bahwa nanti akan banyak perubahan yang terjadi apabila Sultan berikutnya yang menggantikan 

Sultan Hamengku Buwono X adalah perempuan. Hal ini dikarenakan Yogyakarta yang 

menganut berbagai macam budaya. Banyak tradisi-tradisi yang dilakukan dalam penobatan 

Sultan. Nanti pakaiannya bagaimana, pembersihan dan pemandian bagaimana, duduknya laki-

laki terhadap perempuan bagaimana, cara penyembahan abdi dalem terhadap Raja bagaimana, tu 

nanti semua akan mengalami perubahan.
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Sebagai seorang Raja yang berkuasa di Kasultanan Yogyakarta, Sultan memiliki kuasa 

yang mutlak. Akibat bahwa sabda Raja ini tidak mempunyai kekuatan dan legitimasi hukum 

akhirnya Sultan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu terkait dengan pasal 

18 tentang pengaturan jabatan gubernur dan wakil gubernur  ayat 1 huruf m UU No 13 Tahun 

2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istsimewa Yogyakarta terkait syarat menjadi calon 

gubernur dan calon wakil gubernur yang berbunyi menyerahkan daftar riwayat hidup yang 

memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Frasa istri 

dalam Undang-Undang tersebut disebut menyebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. 

Gugatan itu disetujui, sehingga disetujui bahwa gubernur boleh laki-laki dan boleh perempuan. 

Putusan dengan nomor 88/PUU-XIV/2016 itu telah dirilis di di laman resmi milik MK. 

Menanggapi konflik internal tersebut, pihak pro sendiri yang terdiri dari Sultan 

Hamengku Buwono X, permaisuri Raja yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, putri-putri Sultan dan 

beberapa adik Sultan lebih menanggapi dengan santai. Bahkan dalam beberapa kesempatan, 

dalam wawancara dengan media berita online, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan 

terkait putusan MK jangan mengaitkan dengan wacana Raja perempuan yang berkembang di 

Kraton Yogyakarta.  

Konflik internal ini, tidak meluas dan menvcuat ke public, karena Kaultanan Yogyakarta 

masih ngugemi ewuh-pakewuh,  malu kalo sampai terdengar ribut-ribut di luar.
20

 Konflik internal 

ini sedikit banyak diredam oleh penasihat-penasihat Kraton yang merupakan sesepuh-sesepuh 

Kraton Yogyakarta. 

Sabda Raja Memunculkan Wacana Raja Perempuan di Kraton Yogyakarta 

 Sabda raja dalam analisis wacana Foucault merupakan suatu tanda adanya produksi 

sesuatu yang baru. Sabda Raja bukan hanya terkait dengan perubahan nama, gelar dan 

penggantian perjanjian ataupun pusaka Kerajaan. Perubahan gelar dari Gusti Kanjeng Ratu 

Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi merupakan hal yang terlihat jelas maksud 

dari adanya wacana sabda Raja tersebut. Sabda Raja merupakan upaya Sultan untuk memperoleh 

kuasa dengan melegalkan putrinya untuk menjadi Raja.  

 Sultan Hamengku Buwono X tidak mempunyai anak laki-laki. Kelima anaknya adalah 

perempuan semua. Sementara, syarat tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan paugeran 
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Kraton Yogyakarta menyatakan bahwa Raja harus laki-laki. Dengan begitu, putri-putri Sultan 

tidak bisa menjadi Raja. Seperti yang telah disebutkan oleh salah seorang elit Kraton yang 

peneliti wawancara, apabila raja tidak mempunyai putra laki-laki dari permaisuri, maka yang 

berhak menggatikan posisi Sultan sebagai Raja adalah adik laki-lakinya atau keponakan laki-

lakinya. Hal ini pernah terjadi pada masa penggantian Sultan Hamengku Buwono V ke Sultan 

Hamengku Buwono Vi. Dikarenakan Sultan Hamengku Buwono V tidak mempunyai putra laki-

laki dari permaisuri, maka yang naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwono Vi adalah adik 

dari Sri Sultan Hamengku Buwono VI. 

 Wacana merupakan bentuk pola-pola atau merujuk pada tanda-tanda. Tanda-tanda 

mengenai produksi sesuatu yang baru.  Perubahan nama itu menandakan adanya perubahan di 

Kasultanan Ngayogyakarta. Pegubahan gelar Gusti Kanjeng ratu Pembayun menjadi Gusti 

Kanjeng Ratu Mangkubumi merupakan tanda yang terlihat jelass. Dimana gelar Mangkubumi 

biasanya hanya boleh digunakan untuk putra mahkota. Arti dari Mangkubumi sendiri cukup 

berat. Mangku berarti memangku, dalam artian harus bisa mengayomi dan melindungi. 

Sementara bumi berarti jagat raya atau alam semesta. Sehingga Mangkubumi berarti haru 

mengayomi alam semesta. 

 Selain itu dalam analisis wacana Foucoult, bahasa merupakan sesuatu yang dialogis. 

Sabda raja ini secara implisit menunjukkan siapa yang akan menggantikan tahta Kerajaan. Sultan 

tidak bicara secara gambling tentang siapa yang akan menjadi penerus Kerajaan. Hal ini 

merupakan benuk dialog dari Sultan kepada masyarakat secara tidak langsung. Setuju atau tidak 

apabila perempuan menjadi raja. 

 Wacana merupakan suatu bentuk produksi dari sesuatu yang lain. Sebelum wacana itu 

diproduksi, yang memproduksi wacana, dimana hal ini adalah Sultan melalui sabda Raja, harus 

sudah mengetahui apa yang berkembang di masyarakat. Bagi masyarakat Jogja, tradisi dan 

budaya adalah sesuatu yang diunggulkan. Hal tersebut merupakan hal yang membuat Jogjakarta 

istimewa, sehingga tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat perlu dilestarikan. 

Sebagai seorang Sultan yang semenjak kecil hidup di Kasultanan, Sultan memahami bagaimana 

tradisi dan paugeran yang ada di Kasultanan. Secara turun temurun, pewaris tahta kerajaan 

adalah laki-laki.  

 Menurut analisis Foucoult, yang menjadi persoalan utama dalam konsep wacana 

Foucoult adalah tentang siapa yang memproduksi wacana.  Disini  wacana Raja perempuan 

tersebut muncul karena adanya sabda Raja yang dilontarkan oleh Sultan. Tanpa adanya sabda 

Raja, masyarakat Jogja tetap berasumsi bahwa yang menggantikan Sri Sultan Hamengku 

Buwono X adalah laki-laki. Karena dalam proses pemilihan putra mahkota, tidak hanya ada satu 

opsi saja. Namun ada beberapa opsi. 

 Yang menjadi putra mahkota Kasultanan Yogyakarta, bukan hanya putra dari permaisuri 

Sri Sultan, namun bisa juga diambil dari adik-adiknya. Sebagai contoh, ketika Sultan Hamengku 

Buwono IX mangkat, yang menjadi penerus tahta selanjutnya adalah putra tertua Sri Sultan. 

Dikarenakan Sri Sultan tidak mempunyai permaisuri. 

Wacana Dominan dan Marginal  

 Wacana Raja perempuan yang berkembang di masyarakat Jogjakarta membuat ada dua 

opsi untuk  penerus tahta Kasultanan Yogyakarta. Yang pertama adalah penerus Sultan adalah 



laki-laki sesuai dengan paugeran Kasultanan, dan yang kedua adalah penerus Sultan adalah 

perempuan yang merupakan putri Sri Sultan sendiri. 

Masing-masing dari wacana memiliki rezim kebenaran. Kekuasaaan Foucoult 

terakumulasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Kuasa dan 

pengetahuan merupakan sesuatu yang berkaitan satu sama lain. Strategi kuasa selalu 

memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaan. Dari data yang peneliti temukan, sabda 

Raja yang menimbulkan adanya wacana Raja perempuan bukan merupakan produksi dari Sultan 

sendiri. Ada orang lain di dalamnya, yaitu permaisuri Kasultanan Yogyakarta, Gusti Kanjeng 

Ratu Hemas. 

 Lingkungan GKR Hemas sangat luas, terdiri dari berbagai kalangan, aktivis, politisi, 

anggota khasebul dll. Lingkungan yang luas ini menyebabkan pemikiran GKR Hemas lebih 

merujuk ke arah modernisasi dan demokrasi. Pemikiran GKR Hemas tidak melulu soal budaya 

dan paugeran terkait dengan pemimpin Kasultanan. 

Sementara dari pihak kontra masih “mengugemi” bahwa Raja Yogyakarta adalah laki-

laki secara turun temurun. Itu merupakan suatu paugeran atau tradisi yang tidak dapat diganggu 

gugat. Merusak paugeran berarti merusak hubungan darah dengan leluhur yang merupakan babat 

dari Kasultanan Yogyakarta. Persamaan gender bagi masyarakat Jogja sudah ada, namun tidak 

begitu untuk posisi Sultan. 

Dalam wacana Foucault tidak ada benar dan tidak benar. Wacana ini menghasilkan 

wacana dominan dan marginal. Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa wacana dominan ada 

di pihak kontra. Hal ini dikarenakan tradidi yang ada di masyarakat yang turun temurun begitu 

kuat. Selain itu sifat Raja yang harus mengayomi rakyatnya, tentunya tidak membuat Sultan 

gegabah dalam mengambil keputusan. Sementara wacana marginal ada di pihak pro, dikarenakan 

meskipun sudah melegalkan melalui Mk, namun keputusan MK hanya sampai pada calon 

gubernur dan calon wakil gubernur. Bukan Sultan yang harusnya berkuasa. MK tidak berani 

mengutak-atik mengenai paugeran di Kraton Yogyakarta. 

Kesimpulan 

Penelitian ini cukup sesuai dengan genealogy kekuasaan dan teori wacana Foucault. 

Kuasa bukanlah milik pribadi dan bisa dimiliki oleh setiap orang. Melalui sabda Raja, Sultan 

ingin melanggengkan kekuasaan garis keturunannya melalui putrinya. Sabda Raja merupakan 

proses bagaimana mendapatkan kuasa. Sementara berkiblat melalui paugeran adik adik Sultan 

juga berusaha mendapat kuasa. Dalam prosesnya, hal ini tidak ada yang benar dan salah. Karena 

kuasa terakumulasi lewat pengetahuan. Sultan dan pihak pro yang lain menganut paham 

demokrasi dan kesetaraan gender, sementara adik adik Sultan dan sebagian besar masyarakat 

Yogyakarta masih menganut tradisi dan paugeran  yang ada di Kraton Yogyakarta selama turun 

temurun. 
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