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Abstrak
Kiprah perempuan dalam ranah publik, khususnya dalam bidang politik masih menjadi perbincangan yang
menarik sampai saat ini. Dalam beberapa hal kedudukan dan peran perempuan masih sering dipandang lebih rendah
dibandingkan dengan laki-laki. Namun demikian apabila ditarik jauh ke belakang pada masa klasik di Nusantara,
ternyata perempuan telah memainkan peran-peran penting dalam masyarakat. Sejauh mana peran perempuan
Majapahit dalam wilayah publik, khususnya di bidang politik pada pusat kekuasaan? Artikel ini bermaksud untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Tulisan ini akan menjelaskan kiprah perempuan dalam kehidupan politik Kerajaan
Majapahit. Tulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat langkah, yaaitu heuristic, kritik sumber,
interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Majapahit telah menjadi mitra
yang sejajar laki-laki dalam politik, dan jabatan dapat diperoleh berdasarkan keturunan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
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THE GAIT OF MAJAPAHIT WOMEN IN POLITICAL SPACE
Abstract
The role of women in the public sphere, especially in the political sphere is still an interesting conversation
to date. In some cases the position and role of women are still often seen as inferior to men. However, when drawn
back to the classical times in the archipelago, it turns out that women have played important roles in society. To what
extent is the role of Majapahit women in the public sphere, especially in the political field? This article intends to
answer that question. This article will explain the pace of women’s activities in political life in Majapahit. This paper
uses a historical method consisting of four steps namely heuristics, verification, interpretation, and historiography.
The result of the study indicate that women in Majapahit had become equal partners of men in the political field and
could be obtained based on descent according to applicable regulations.
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I.

PENDAHULUAN

Kedudukan dan peranan perempuan di Jawa terutama dalam kepemimpinan merupakan isu
yang selalu diperbincangkan dan memancing polemik dan perdebatan antara yang pro dan kontra.
Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarkinya, posisi perempuan selalu
dihadapkan dengan posisi laki-laki, terlebih dalam hal kepemimpinan. Sistem budaya patriarkhi
merupakan sistem budaya masyarakat yang menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan
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yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dalam hal ini laki-laki dianggap superior
sedangkan perempuan dianggap inferior, sehingga terbentuk karakter dari budaya patriarki yang
menempatkan laki-laki cenderung di sektor publik dan perempuan di sektor domestik. Persoalanpersoalan ini sangat identik dengan konsep gender. Sebagai contoh adalah wacana tentang
raja perempuan yang pernah dikemukakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Keraton
Yogyakarta beberapa waktu lalu telah mengundang perdebatan sengit dari beberapa pihak karena
sepanjang sejarahnya, era Mataram Baru tidak dikenal raja perempuan. Terlepas dari pro dan
kontra yang ada, masyarakat Jawa saat ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.
Budaya patriarki memandang perempuan di urutan kedua, dengan peran utama di lingkungan
rumah tangga (domestic sphere), sedangkan peran utama laki-laki adalah di luar rumah (public
sphere). (Musfidah dan Farida, 2005: 31).
Keberadaan budaya patriarki di Jawa dapat ditemukan antara lain dalam literatur sastra yang
telah bermunculan sejak masuknya pengaruh India ke Indonesia. Dalam karya sastra perempuan
seringkali digambarkan sebagai sosok yang tidak berdaya, lemah, dan hanya menjadi objek seks
kaum laki-laki. Sebagai contohnya dalam kitab Ramayana ada bagian cerita tentang Dewi Sita
dan dalam Mahabarata ada tokoh Drupadi, yaitu para perempuan yang dilecehkan oleh laki-laki.
Dalam literatur-literatur setelah periode Hindu Buddha pun perempuan seringkali juga hanya
digambarkan sebagai konco wingking yang memiliki fungsi 3 M yaitu macak (berdandan), masak
(memasak makanan), dan manak (melahirkan). Perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah
ataupun tampil berkegiatan dalam ranah publik. Pandangan-pandangan tersebut merupakan hasil
konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat.
Namun demikian, di luar gambaran-gambaran umum yang berkembang dalam masyarakat,
ternyata beberapa kajian tentang sejarah perempuan telah memperlihatkan bahwa perempuan Jawa
bukan sekedar perempuan domestik. Karya Peter Carey memberikan data empiris mengenai ruang
kuasa perempuan Jawa sebelum abad ke-20. Pada masa itu budaya patriarki masih sangat terasa,
namun demikian perempuan-perempuan Jawa juga memiliki kekuatan tawar untuk bertindak dan
bergerak secara sama dengan kaum laki-laki. Sebagai contohnya adalah Ratu Kencono Wulan
yang pandai memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis, Raden Ayu
Yudokusumo dan Nyai Ageng Serang, seorang ahli siasat dan strategi perang gerilya (Carey dan
Houben, 2016).
Apabila ditarik lebih jauh ke belakang maka sebenarnya kuasa perempuan di Jawa telah
berlangsung sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Beberapa contoh yang bisa disebut
di sini antara lain Ratu Sima, seorang raja perempuan yang dikenal sangat tegas dan keras
dalam memerintah Kerajaan Kalingga (Jawa Tengah) pada abad VII. Selanjutnya ada sosok
Pramodhawardhani dari Mataram Syailendra pada abad IX dan juga Sri IsanaTunggawijaya putri
Mpu Sindok dari Wangsa Isana yang memerintah Kerajaan Medang menggantikan ayahnya.
Kemudian pada era Majapahit terdapat sosok ibu suri Rajapatni yang sangat berpengaruh, Ratu
Tribhuanatunggadewi yang berkuasa pada abad XIV, dan Dyah Suhita pada abad XVI.
Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mencoba menjelaskan tentang kiprah para
perempuan Majapahit dalam dunia politik. Ajaran yang berkembang pada masa Majapahit dalam
hal kepemimpinan dipengaruhi oleh pandangan Hindu Buddha. Ajaran-ajaran tersebut banyak
terdapat dalam kesusasteraan klasik, sehingga menarik pula untuk diketahui gambaran tentang
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perempuan melalui kesusasteraan klasik, yang dalam perkembangannya banyak diadaptasi
sebagai cerita yang diangkat dalam pewayangan. Bagian terakhir akan menjelaskan tentang
kiprah perempuan Majapahit dalam ranah politik, baik sebagai raja maupun kedudukan dan peran
lainnya, serta pencapaian-pencapaiannya.
Kajian ini merupakan hasil studi dokumenter dengan menggunakan metode historis. Metode
historis terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber,
interpretasi dan historiografi (Notosusanto, 1971: 35). Sumber data utama yang digunakan dalam
kajian ini adalah teks kakawin Nagarakertagama dan juga sumber-sumber sekunder lainnya.
II. PEMBAHASAN
A. Kepemimpinan dan Gambaran Perempuan dalam Sastra Jawa Kuno
Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, oleh karena
itu sangat dipegaruhi kebudayaan Hindu dan Buddha termasuk di dalamnya pandangan tentang
konsep kepemimpinan. Pada dasarnya ajaran-ajaran tentang kehidupan dan moral Hindu dan
Buddha terdapat dalam karya-karya sastra. Karya-karya sastra dari India ini kemudian digubah
oleh para pujangga Jawa sesuai dengan kearifan lokal sehingga kebudayaan Jawa tidak tercabut
dari akarnya (Zoetmulder, 1985: 10). Cerita-cerita dari India, misalnya Mahabarata dan Ramayana,
digubah dan diadaptasi dan kemudian menjadi populer sebagai kisah-kisah pewayangan. Wayang
sendiri diyakini sebagai kebudayaan asli dari Indonesia yang telah dipertunjukkan sebelum
masuknya pengaruh Hindu Buddha. Dengan demikian baik karya sastra dan pewayangan menjadi
media bagi penyebaran ajaran-ajaran khususnya Hindu.
Ajaran-ajaran dalam karya sastra Hindu juga menjadi pedoman untuk menjadi seorang
pemimpin di Kerajaan Majapahit. Beberapa kitab yang menjelaskan tentang kepemimpinan
antara lain adalah ajaran yang terdapat dalam kitab Ramayana dan Nitisastra. Dalam kakawin
Ramayana dijelaskan tentang konsep Asta Brata. Hal yang diutamakan dan sekaligus menjadi
tuntutan mutlak dari seorang pemimpin adalah bagaimana sang pemimpin dapat menampilkan
dan mengejawantahkan konsep-konsep kepemimpinan gaya Hindu seperti ajaran Asta Brata yang
bersumber pada kitab suci Weda.
Konsep Asta Brata merupakan ajaran yang diberikan oleh Sri Rama kepada Wibisana yang
dinobatkan sebagai Raja Alengka menggantikan Rahwana yang gugur dalam peperangan. Ajaran
ini mengenai tata cara seorang raja menjalankan pemerintahannya. Asta brata berarti delapan sikap
atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ke delapan kebajikan atau perilaku
yang ditentukan bagi raja ini disamakan dengan kebajikan delapan dewa dalam pantheon Hindu.
Para dewa ini dikenal sebagai Lokapala atau Pengawal Alam Semesta, yaitu Indra, Yama, Surya,
Candra, Bayu, Kuwera, Baruna, dan Brahma. Kedelapan dewa ini bersama-sama merupakan
perlukisan sifat atau ciri ideal seorang raja (Soemarsaid, 1985: 51). Dalam penjelasan ciri ideal ini
tidak disebutkan khusus untuk laki-laki, sehingga perempuan yang berkiprah dalam kepemimpinan
juga diharapkan memiliki ciri ideal tersebut.
Raja harus memiliki sifat-sifat yang kekal dari delapan dewa tersebut. Pertama, Dewa Indra
(Dewa Hujan) bahwa pemimpin harusnya mencurahkan anugerah kepada rakyatnya. Hal ini
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menunjukkan kedermawanan. Kedua, Dewa Bayu (Dewa Angin) yang memiliki pandangan yang
teliti dan pikiran yang dalam, yaitu bahwa raja harus selalu mengetahui keadaan rakyatnya dan
semua gejolak yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Ketiga, Dewa Yama (Dewa Maut),
memiliki kemampuan untuk menekan semua kejahatan, artinya bahwa raja harus menegakkan
hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Keempat Dewa Surya (Dewa Matahari) bahwa raja harus
melenyapkan segala bentuk kegelapan dan memberikan sinarnya. Kelima, Dewa Agni (Dewa Api)
bahwa raja harus membinasakan musuh-musuhnya dengan cepat. Keenam, Dewa Waruna (Dewa
Laut) bahwa raja harus memiliki senjata yang ampuh untuk menjerat semua penjahat. Keenam
Dewa Candra (Dewa Bulan) bahwa raja harus membahagiakan seluruh dunia dengan wajah
dan senyumnya. Kedelapan Dewa Kuwera (Dewa Kekayaan) bahwa raja harus bijaksana dalam
mengatur keuangan negara (Soemarsaid, 1985:51).
Sementara itu dalam kitab Nitisastra karya Chanakya disebutkan mengenai sifat-sifat seorang
pemimpin yang disebut Sadsasana. Ajaran ini secara jelas mengemukakan persyaratan seorang
kepala negara seperti Abhigamika (memiliki kharisma sehingga mendapat simpati atau legitimasi
rakyat), Pradnya (arif dan bijaksana agar dapat membuat pilihan-pilihan yang tepat bagi
rakyatnya), Utsaha (memiliki daya kreatifitas yang tinggi untuk membuat rakyatnya sejahtera),
Atma Sampad (bermoral atau budi pekertinya luhur selalu berpegang pada ajaran dharma),
Sakyasamanta (menunjukkan ketegasan di hadapan rakyat sehingga dapat mengontrol atau
memimpin bawahannya), dan Aksura Parisatka (mampu memimpin sekaligus mengambil sikap
tegas namun bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul (Suhardana, 2008). Baik
dalam ajaran Astabrata maupun Sadsasana tidak disebutkan adanya larangan seorang perempuan
menjadi pemimpin.
Dalam ajaran Hindu dan Buddha, konteks guna dan karma bagi laki-laki dan perempuan
adalah sama, termasuk dalam kaitannya dengan kepemimpinan. Dalam Buddha, orang yang mulia
adalah orang-orang yang mampu menjalankan dharma dengan baik, terlepas dari dirinya sebagai
seorang laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peluang yang
sama dalam suksesi kepemimpinan. Semua manusia dipandang sama dan tunduk pada hukum
alam yang sama. Dengan demikian kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki sebenarnya
tidak berbeda. Dalam perspektif Buddha, seorang perempuan dengan sifatnya yang feminin,
telaten, dan memiliki rasa empati bisa memimpin suatu kelompok tertentu dengan lemah lembut.
Perempuan pemimpin juga harus memiliki keberanian untuk melakukan berbagai terobosan baru,
kemauan untuk belajar dan ingin tahu yang tinggi, serta memilikikeberanian untuk mengambil
keputusan yang tegas, cepat, dan lugas serta menjaga hubungan baik yang tetap terjaga. Sosok
Gayatri sebagai penganut ajaran Buddha yang taat, sangat jelas tergambar dalam karakter tersebut.
Mengenai kiprah Gayatri akan dijelaskan dalam bagian berikutnya.
Karakter perempuan sebagai pemimpin juga tercermin dalam karya sastra Jawa Kuno,
meskipun dalam karya tersebut perempuan juga sering dikonstruksi sebagai makhluk yang lemah
dan selalu bergantung kepada laki-laki. Pandangan Jawa mengenai perempuan yang diambil
dari cerita pewayangan sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran-peran
penting sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Sebagai contohnya adalah tokoh Dewi
Srikandi. Terdapat perbadaan yang menonjol antara cerita Srikandi versi Indonesia dengan versi
India. Dalam Mahabharata versi India, Srikandi adalah sosok transgender yang menikah dengan
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wanita. Ia lahir sebagai perempuan (Shikandini), tetapi karena sabda Dewata maka ia diasuh
dan dididik sebagai seorang laki-laki (Shikandi). Setelah menikah ia kemudian bertukar kelamin
sebagai laki-laki. Sementara itu Srikandi versi Indonesia adalah perempuan tulen dari awal dan
menikah dengan laki-laki (Arjuna).
Srikandi berasal dari keluarga kerajaan dan kemudian menjadi istri Arjuna. Srikandi sangat
gemar dalam olah keprajuritan dan sangat mahir dalam mempergunakan senjata panah. Oleh
karenanya, ia diangkat sebagai penanggung jawab keselamatan dan keamanan Kerajaan Madukara.
Karena kemampuannya, Srikandi berhasil mencapai puncak karier sebagai panglima perang dalam
masa Baratayudha, yaitu sebagai seorang senopati atau panglima perang dari Keluarga Pandawa.
Srikandi dengan demikian merupakan seorang perempuan yang mampu mengemban tugas, yang
dalam dunia patriarkhi merupakan tugas laki-laki. Karakter yang digambarkan Srikandi merupakan
salah satu contoh bahwa perempuan dapat memiliki kedudukan dan peran seperti laki-laki.
B.

Kiprah dan Pencapaian Perempuan Majapahit dalam Politik

Pada dasarnya pada masa Majapahit, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan
yang sama untuk menduduki posisi-posisi jabatan yang paling tinggi baik di tingkat keraton maupun
di tingkat desa.1 Namun di kedua lingkungan itu terdapat kecenderungan posisi-posisi jabatan
kemasyarakatan terutama didominasi oleh kaum pria. Di atas tingkat desa perempuan juga dapat
menduduki hampir semua posisi yang dapat dimiliki oleh pria, dari jabatan samget, mahamantri I
hino (kelompok pejabat tinggi kerajaan), hingga jabatan maharaja, terutama pada masa Majapahit
(Rahardjo, 2011: 86). Namun demikian jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan lakilaki yang menduduki jabatan serupa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kaum perempuan
dipandang secara terhormat dalam masyarakat Jawa, tetapi peluang-peluang untuk memiliki
kedudukan penting lebih banyak diberikan kepada laki-laki.
a.

Raja

Raja atau ratu adalah orang yang paling berkuasa dalam suatu kerajaan. Raja dianggap
sebagai penjelmaan dewa di dunia yang memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki
puncak hirarki kerajaan. Tugas-tugas utama raja dalam bidang politik adalah menjaga agar tidak
terjadi adanya gangguan-gangguan, dan apabila sudah terjadi gangguan maka raja bertugas
untuk memulihkan ketertiban. Sebagaimana sudah disinggung pada bagian sebelumnya, jabatan
raja bisa dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun demikian juga terdapat bukti
bahwa kemunculan raja perempuan sangat sedikit bila dibandingkan dengan raja laki-laki. Salah
satu kemungkinan penyebabnya adalah karena laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi
daripada perempuan sehingga mereka dianggap lebih cocok menduduki tahta raja dibandingkan
perempuan. Kemungkinan ini sesuai dengan prinsip hak waris dalam masyarakat Jawa, bahwa
anak laki-laki tertua memiliki hak yang lebih besar daripada perempuan.2 Faktor-faktor inilah
1
Hal ini tidak berlaku di India. Tidak ada perempuan yang menjabat sebagai raja karena tradisi di India yang memandang perempuan
lebih rendah dari kali-laki. Raja berasal dari kasata ksatria dan salah satu tugasnya adalah memimpin perang yang tidak bisa dilakukan oleh
perempuan. Bahkan terdapat juga tradisi yang mengharuskan perempuan turut menceburkan diri ke api pembakaran suaminya ketika suaminya
meninggal, yang disebut ritual sati. Perempuan yang melakukan sati dipandang terhormat dibanding perempuan yang hidup sebagai janda.
2
Pranata Kerajaan India yang mengatur warisan tahta menempatkan hanya laki-laki sebagai pewaris utama, bahkan anak perempuan
tidak mendapatkan hak waris apa pun dari ayahnya yang telah meninggal, termasuk tahta kerajaan (Abdullah Zakaria, dkk: 2000:82, 251)
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yang mungkin menjelaskan bahwa dalam peristiwa suksesi dapat dijumpai putri mahkota yang
rela melepaskan tahtanya untuk diberikan kepada adik laki-lakinya, misalnya dalam kasus Sri
Jayanegara, atau tahta diberikan kepada suaminya seperti kasus Wikramawardana (Rahardjo, 2011:
77). Jayanegara merupakan putra Kertarajasa Jayawardana dari selir yang diangkat sebagai putra
oleh permaisuri Tribuwana, sedangkan Wikramardana merupakan suami dari Kusumawardhani,
putri Hayam Wuruk.
Dari sumber-sumber tertulis sejaman pada masa Majapahit dapat diketahui bahwa seseorang
dapat menjadi raja dengan cara mengawini anak-anak perempuan dari raja yang digantikannya.
Pada umumnya dianggap bahwa anak laki-laki tertua dari permaisuri memiliki peluang terbesar
untuk menggantikan ayahnya. Namun demikian tidak terdapat data prasasti dan karya sastra
secara tegas menyebutkan mengenai hal itu. Hanya saja dapat dipastikan bahwa laki-laki maupun
perempuan memiliki hak untuk menduduki tahta kerajaan (ibid).
Sebelum masa Kerajaan Majapahit, telah ada beberapa penguasa perempuan di Jawa
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga dan Sri
Isanatunggawijaya, putri Pu Sindok Sri Isanawikrama Dharmotunggadewa dari Kerajaan Mataram
Kuno. Demikian juga di Kerajaan Majapahit, kedudukan raja tidak semata-mata diperuntukkan
bagi kaum laki-laki. Di Majapahit, hak atas tahta kerajaan diterimakan kepada putera atau puteri
raja yang terlahir dari permaisuri. Apabila permaisuri tidak memiliki putera maka hak itu akan
diterimakan kepada puterinya. Namun apabila permaisuri sama sekali tidak memiliki keturunan
maka hak atas tahta akan diterimakan kepada keturunan raja yang lahir dari selir atau kepada
kerabat raja yang paling dekat (Mulyana, 1979: 160). Di Majapahit terdapat dua perempuan yang
berkuasa sebagai raja, yaitu Ratu Tribuwanatunggadewi dan Ratu Suhita.
1.

Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani (1328-1350 M)

Ketika Raja Majapahit Sri Jayanegara meninggal tanpa keturunan, maka calon utama yang
berhak atas tahta adalah Rajapatni. Jayanegara adalah putra Raja Majahit pertama dari istri selir,
karena permaisuri Tribhuwana tidak berputra dan Jayanegara telah diangkat sebagai putera. Gayatri
Rajapatni adalah istri terkasih dari Raden Wijaya, dan sesuai aturan maka ia berhak menggantikan
tahta dari Jayanegara. Namun Rajapatni melimpahkan kekuasaannya sebagai hak waris kepada
putrinya, Tribuwanatunggadewi.
Berdasarkan Negarakertagama pupuh 49 (Damaika, 2018: 160), Tribhuwanatunggadewi
ditasbihkan sebagai Ratu Majapahit pada tahun 1251 Saka (1329 M). Sebelum menjadi ratu, ia
pernah berkuasa di daerah Kahuripan sehingga sebutan lainnya adalah Bhre Kahuripan. Pada
awal pemerintahannya sebagai ratu, Tribhuwanatunggadewi masih berada dalam bimbingan atau
pengawasan ibunya (makalamanggalya). Di bawah pengawasan Gayatri sebagai negarawan yang
handal, Tribhuwanatunggadewi berhasil mengantarkan Majapahit ke pintu gerbang kejayaannya.
Ia memerintah Majapahit selama 22 tahun.
Dalam masa pemerintahannya, Tribhuwanatunggadewi berhasil memadamkan berbagai
pemberontakan, antara lain pemberontakan Sadeng dan Keta yang terjadi tahun 1331. Selama
masa pemerintahannya ia mengangkat Gadjah Mada sebagai Patih Amangkubumi pada tahun 1334
M. Dalam upacara pengangkatannya sebagai Patih Amangkubumi, Gadjah Mada menyampaikan
sumpahnya yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah ini sekaligus merupakan program
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politik nusantara yang berlangsung pada masa pemerintahan Tribuwanatunggadewi. Selama
masa ini ditandai dengan pulihnya ketenteraman di dalam negeri dan perluasan wilayah ke pulaupulau lain di seberang lautan. Pada tahun 1343 Bali telah menjadi daerah taklukan Majapahit.
Tribhuwanatunggadewi menjalin hubungan dengan kerajaan Swarnabhumi di Pulau Sumatera.
Melalui Adityawarman, pada tahun 1347 sisa-sisa wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dan
Melayu dapat ditaklukkan. Atas jasanya, Tribhuwanatunggadewi mengangkat Adityawarman
sebagai uparaja (raja bawahan) Majapahit di wilayah Sumatera.
Dari berita Cina yang berasal dari pedagang bernama Wang Ta-yuan, Kerajaan Majapahit di
bawah kekuasaaan Tribhuwanatunggadewi digambarkan sebagai negeri yang subur dan makmur,
dan banyak daerah yang mengakui kedaulatannya, antara lain beberapa daerah di Malaysia,
Sumatera, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dan beberapa daerah di Indonesia bagian
Timur (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 462). Pada tahun 1350 M Tribuwanatunggadewi
menyerahkan pemerintahan kepada Hayam Wuruk. Setelah turun tahta ia kemudian menjadi
pembimbing putranya memerintah Majapahit (Mulyana, 1983: 169).
2.

Dyah Suhita (1429-1447)

Dyah Suhita merupakan raja perempuan terakhir dari Kerajaan Majapahit. Suhita
merupakan putri Raja Wikramawardhana dengan selir Bhre Daha II yang merupakan puteri Bhre
Wirabhumi. Dyah Suhita tidak pernah menjadi puteri mahkota, tetapi ia menggantikan kedudukan
Wikramawardhana sebagai raja. Ada beberapa penafsiran tentang naiknya Suhita dalam tahta
Majapahit. Kemungkinan pertama kakak Suhita yang menjadi putra mahkota, yaitu Bhre Hyang
Wekas ing Sukha atau Bhre Tumapel diperkirakan telah meninggal dunia ketika masih kanakkanak (Nastiti, 2016: 166). Kemungkinan kedua, Suhita diangkat sebagai raja untuk mencegah
terjadinya kembali perang saudara yang terjadi antara Wikramawardhana dengan Bhre Wirabhumi
(Moedjanto, 2001: 34). Wirabhumi merupakan putera Hayam Wuruk dari selir yang menginginkan
posisi sebagai Raja Majapahit. Perang saudara yang disebut sebagai perang paregreg terjadi tahun
1401-1406 dimenangkan oleh pihak Wikramawardhana dengan terbunuhnya Bhre Wirabhumi oleh
panglima Majapahit, Raden Gajah. Dyah Suhita merupakan putri Wikramawardha dan sekaligus
cucu Wirabhumi karena ia dilahirkan oleh puteri Wirabhumi. Kehormatan pihak Wirabhumi
seolah-olah menjadi pulih kembali dengan naiknya Suhita dalam tampuk kekuasaan Majapahit,
terlebih ketika pada tahun 1433 Suhita memberikan hukuman penggal terhadap Raden Gajah atau
Bhre Narapati yang telah menyebabkan mangkatnya Wirabhumi.
Terlepas dari penafsiran atas naik tahtanya Suhita, ia menjadi raja perempuan Majapahit yang
berkuasa cukup lama. Selama masa pemerintahannya, hubungan diplomatik dan perdagangan
antara penguasa Majapahit dengan Dinasti Ming semakin meningkat. Gan Eng Cu yang menjadi
konsul Dinasti Ming diangkat oleh Suhita sebagai pemimpin masyarakat Cina di Tuban dan
diberikan hadiah gelar A Lu Ya (Arya) yaitu gelar bangsawan Jawa saat itu. Sejak saat itu Gan Eng
Cu dikenal sebagai Arya Teja (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008).
Di bidang kebudayaan, Suhita menghidupkan kembali kearifan lokal yang sebelumnya
tenggelam karena konflik internal di Majapahit. Selama masa pemerintahan Suhita, unsurunsur kebudayaan lokal menguat kembali. Ia banyak membangun berbagai tempat pemujaan di
lereng-lereng gunung dengan struktur bangunan punden berundak-undak sebagai arsitektur asli
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Indonesia, antara lain bangunan keagamaan di lereng gunung Pananggungan, Candi Sukuh di
lereng Gunung Lawu, dan Candi Cetho. Candi-candi ini memiliki arsitektur yang berbeda dengan
candi-candi Hindu lain di Jawa. Selain itu juga didirikan tempat-tempat persajian, tugu-tugu batu
seperti menhir, dan gambar-gambar binatang ajaib (Soekmono, 1981: 78).
b.

Pembimbing dan Pengawas Raja

Peran pembimbing dan pengawas raja pada era Majapahit muncul dengan istilah
makalamanggalya, yang berarti di bawah pengawasan atau di bawah bimbingan (Nastiti, 2016:
80). Istilah tersebut muncul antara lain dalam prasasti Genen II yang berangka tahun 1251 Saka
(1329 M). Prasasti tersebut menyebutkan tentang Rajapatni (Gayatri) yang berperan sebagai
pembimbing Tribuwanatunggadewi. Gayatri merupakan putri keempat Sri Kertanegara yang
diperistri oleh Raden Wijaya. Ia mendapatkan gelar rajapatni (Bhatara Krtarajasapatni) yang
berarti istri utama raja atau kesayangan raja (ardhanareswari).
Menurut hasil penelusurannya, Drake (2012) sampai pada kesimpulan bahwa Gayatri
merupakan perempuan yang berperan besar di belakang layar dalam membawa kejayaan Majaphit.
Gelar rajapatni kemungkinan juga merujuk pada kedudukan bupati estri yang sangat kuat,
terhormat, dan menentukan, yaitu pemimpin para wanita utama di istana Majapahit (Wahyudi, 2013:
17). Gayatri merupakan orang yang mengambil keputusan-keputusan politik penting sepeninggal
Raden Wijaya. Ia banyak memberikan pertimbangan politik kepada Tribhuwanatunggadewi
selama menjalankan pemerintahannya.
Kebesaran Gayatri ditunjukkan melalui berbagai penghormatan besar yang ditujukan
kepadanya. Pertama, prasasti Penanggungan yang berangka tahun 1305 dikeluarkan oleh Raja
Kertarajasa Jayawardhana yang berisi sanjungan dan pujian atas kecantikan puteri Gayatri dan
sebagai istri yang paling dikasihi oleh raja (ardanareswari). Kedua, dalam Negarakretagama
pupuh 69 menyebutkan mengenai percandian Rajapatni di Bayalangu yang dibangun pada tahun
1362 disebut sebagai Pradnyaparamita puri. Dalam Negarakretagama dijelaskan juga mengenai
pembuatan arca Gayatri sebagai Prajnaparamita (Dewi Pengetahuan) yang dipahat jauh lebih
indah daripada arca-arca peringatan yang biasa dibuat. Pradnyaparamita adalah salah satu aspek
seorang Bodhisatwa, sehingga arca ini merupakan personifikasi kebijaksanaan yang sempurna
sebagaimana dalam aliran Buddha Mahayana. Ketiga, penyelenggaraan upacara Sraddha secara
besar-besaran oleh kerajaan Majapahit yang diikuti oleh segenap rakyat Majapahit untuk
mengenang dan menghormati Gayatri setelah 12 tahun kematiannya sebagaimana digambarkan
dalam Negarakretagama.
Selain Gayatri Rajapatni, peran sebagai pembimbing dan pengawas raja juga dilakukan oleh
Tribuwanatunggadewi setelah turun tahta. Ia membimbing Hayam Wuruk yang menggantikannya
sebagai raja Majapahit pada tahun 1350. Informasi ini terdapat dalam prasasti Cangu yang berangka
tahun 1280 Saka (1358 M). Selama menjadi pembimbing Hayam Wuruk, Tribhuwanatunggadewi
memerintahkan agar diselenggarakan upacara sraddha secara besar-besaran guna menghormati
Rajapatni (Negarakertagama pupuh 63).
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c.

Puteri Mahkota

Putera atau puteri mahkota merupakan jabatan birokrasi yang berada langsung di bawah raja
atau ratu, suatu kedudukan yang tinggi sebelum dirinya diangkat menjadi raja. Jabatan ini sekaligus
merupakan masa persiapan bagi seseorang untuk menjadi raja, biasanya diangkat sebagai raja
muda (yuwaraja atau kumararaja). Pengangkatan raja muda dimaksudkan sebagai pengakuan
bahwa raja yang sedang memerintah akan menyerahkan hak atas tahta kerajaan kepada orang
yang diangkat sebagai raja muda jika yang bersangkutan telah mencapai usia dewasa atau raja
yang sedang memerintah meninggal dunia (Mulyana, 1979: 160). Dalam pengangkatan putra atau
putri mahkota terdapat aturan yang harus diikuti. Peraturan ini berkaitan dengan berlangsungnya
suksesi tanpa adanya konflik. Pada umumnya seorang raja telah menunjuk salah seorang anaknya
menjadi putera atau puteri mahkota.
Untuk menduduki posisi putera dan puteri mahkota adalah harus anak pertama dari permaisuri.
Bila permaisuri tidak mempunyai putera maka hak itu diberikan kepada puterinya. Jika permaisuri
sama sekali tidak mempunyai keturunan maka hak atas tahta akan diberikan kepada putera raja
yang lahir dari selir atau kepada kerabat yang paling dekat dengan raja. Oleh karena itu dapat
diasumsikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapat jabatan sebagai puteri
mahkota atau pun penguasa daerah berdasarkan ascribed status, yaitu jabatan yang diperoleh
berdasarkan kelahiran (Nastiti, 2016: 168).
Pada masa Majapahit putra dan putri mahkota disebut rajakumara dan rajakumari. Beberapa
putri mahkota dari Majapahit adalah Kusumawardhani (Sri Rajasawardhani) yang merupakan putri
dari Raja Hayam Wuruk dan Dyah Sawitri Mahamisi yang merupakan putri pertama dari Bhre
Wengker. Jabatan sebagai puteri mahkota tertulis dalam prasasti Waringin Pitu yang berangka
tahun 1369 Saka (1447 M). Namun demikian, putera atau puteri mahkota tidak semuanya lantas
menduduki tahta karena berbagai alasan. Baik Kusumawardhani maupun Dyah Sawitri duaduanya tidak menduduki tahta Majapahit. Kusumawardhani atau Sri Rajasawardhani yang dalam
Kakawin Negarakretagama disebut sebagai rajakumari atau putri mahkota yang berkedudukan
di Kabalan (Djoened, 2006).Tidak diketahui secara pasti alasan Kusumawardhani tidak
menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja, melainkan digantikan oleh Wikramawardhana,
suaminya. Mungkin karena Wikramawardhana masih termasuk keluarga dekat kerajaan, yaitu
sepupu Kusumawardhani. Secara silsilah Wikramawardhana juga merupakan buyut Rajapatni,
cucu Tribhuwanatunggadewi, dan kemenakan (putera dari adik Hayam Wuruk) sekaligus
menantu Hayam Wuruk. Kemungkinan lain karena khawatir terjadi perebutan kekuasaan antara
Kusumawardhani dengan Bhre Wirabhumi.
Sementara itu, Dyah Sawitri Mahamisi dalam Prasasti Waringin Pitu disebut sebagai bhre
Kabalan, dan dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa ia adalah puteri dari Bhre Wengker. Melalui
gelarnya sebagai bhre Kabalan menunjukkan bahwa ia seorang puteri mahkota. Namun setelah
Bhre Wengker turun tahta yang menggantikannya bukan Dyah Sawitri Mahamisi melainkan
Singhawikramawardhana. Dengan adanya fakta tersebut, diduga bahwa sebelum ditasbihkan
sebagai ratu, Dyah Sawitri telah meninggal terlebih dulu (Nastiti, 2016: 305). Namun demikian,
meskipun tidak menjadi Raja Majapahit, baik Kusumawardhani dan Dyah Sawitri masing-masing
telah berkiprah dalam peranannya sebagai raja muda penguasa daerah di Kabalan.
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Dalam konteks yang lain, Nastiti (2016:352) melihat peran Kusumawardhani dalam
mengangkat derajat suaminya. Menurutnya, dalam percaturan politik perempuan tidak saja dapat
tampil di ranah publik karena ia memegang sesuatu jabatan, tetapi juga berperan secara tidak
langsung di belakang suaminya. Wikramawardhana menjadi raja karena ikatan perkawinan dengan
Kusumawardhani. Bahkan sebelum menjadi Raja Majapahit, Wikramawardhana mengeluarkan
prasasti Patapan II (1385 M) dan Prasasti Tirah (1387 M). Dalam kedua prasastinya itu ia
memakai lambang daerah Lasem yang merupakan daerah kekuasaan Kusumawardhani. Hal ini
mencerminkan bahwa kekuasaan Kusumawardhani lebih besar dari Wikramawardhana. Hal yang
sama juga terjadi pada Bhre Wirabhumi yang mendapat gelar dari istrinya, Nagarawardhani.
Negarawardhani sebelum menjabat sebagai penguasa Lasem, terlebih dulu menjabat sebagai
penguasa daerah Wirabhumi.
d.

Raja-Raja Daerah atau Penguasa Daerah

Meski pada umumnya kaum laki-laki menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi daripada
perempuan, namun terdapat satu periode di Majapahit ketika kaum perempuan, khususnya di
lingkungan elite, mendominasi jabatan tinggi dalam pemerintahan. Kedudukan tersebut adalah
sebagai raja-raja daerah. Pada masa Majapahit penguasa daerah dipegang oleh keluarga raja
terdekat, banyak yang masih berhubungan sebagai saudara sepupu. Para penguasa daerah ini
bergelar dengan sebutan Paduka Bhatara I atau disingkat menjadi bhre, sebagai gelar tertinggi
bangsawan kerajaan.
Sebagai penguasa daerah mereka diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan
pajak sebagai penghasilan kerajaan dan menyerahkan upeti kepada perbendaharaan kerajaan.
Selain itu mereka juga melaksanakan fungsi pertahanan di perbatasan wilayah yang mereka
pimpin. Para penguasa daerah ini dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh sejumlah
pejabat daerah dengan struktur yang hampir sama dengan di pusat, hanya dalam skala yang lebih
kecil. Para penguasa daerah ini berhak untuk mengangkat pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya
(Djoened, 2006: 481).
Dalam struktur pemerintahan Majapahit menunjukkan bahwa banyak terdapat penguasa daerah
perempuan. Sebagai gambaran, dari tujuh penguasa di Kahuripan, lima di antaranya diduduki
oleh perempuan. Mereka adalah Tribhuwana, Jayawisnuwardani, Ratu Pajang, Surawardani/
Rajasawardani, dan Bhre Kahuripan. Bahkan menurut Kakawin Negarakretagama, seluruh raja
daerah yang berkuasa di Lasem adalah perempuan, yaitu Bhre Lasem I yaitu adik perempuan
Raja Hayam Wuruk yang bernama Sri Rajasadhitendudewi, Bhre Lasem II yang dijabat oleh
Nagarawardhani yang dikenal dengan Bhre Lasem Sang Alemu (Bhre Lasem yang gemuk), Bhre
Lasem III, yaitu Kusumawardhani yang dikenal sebagai Bhre Lasem Sang Ayu (Bhre Lasem yang
cantik), dan Bhre Lasem yang terkahir adalah puteri Bhre Pandan Salas yang diperistri oleh Bhre
Tumapel. Sementara itu di Kerajaan Daha beberapa raja daerah perempuan yang berkuasa adalah
Mahadewi, Rajadewi, Indudewi, Nagarawardhani, Bhre Mataram, dan Bhre Daha (Rahardjo,
2011: 98-99).
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e.

Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan

Di Majapahit, tanggung jawab negara sepenuhnya ada di tangan raja. Dalam melaksanakan
pemerintahan raja dibantu oleh berbagai pejabat dalam berbagai bidang yang diangkat oleh Sri
Baginda Raja. Dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan mengambil keputusan yang
penting seperti misalnya pengangkatan patih Amangkubumi atau pejabat penting lainnya, raja
dibantu oleh para kerabat yang disebut Dewan Pertimbangan Agung (Mulyana, 1979: 161). Dewan
Pertimbangan Agung bersidang setiap kali Sri Baginda akan mengambil keputusan mengenai
permasalahan yang penting yang menghendaki kebulatan pendapat dari para kerabat. Adanya
Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa
pendapat kaum perempuan juga didengarkan oleh raja dalam mengambil keputusan.
Keanggotaan Dewan Pertimbangan Kerajaan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah
keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung tergantung pada jumlah anggota kerabat yang ada.
Pada Piagam Singasari tahun 1351 jumlah anggota Dewan Pertimbangan ada tujuh orang yang
dikepalai oleh Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani, disebut Bhatara Sapta Prabu. Mereka
adalah Tribhuwanatunggadewi, Sri Kertawardhana, Dyah Wiyah Rajadewi, Sri Wijayarajasa, Dyah
Hayam Wuruk, Bhre Lasem, dan Bhre Pajang. Dalam kakawin Negarakretagama pupuh 71 dan 72
disebutkan bahwa anggota dewan pertimbangan pada tahun 1364 yang disebut pahom narendra
terdiri dari sembilan orang meliputi raja, ayah dan paman raja, ibu dan bibi raja, kedua adik raja
dan suami mereka masing-masing. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang menjabat sebagai
Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan Majapahit adalah Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanegara
sebagai kepala negara dan kepala kerabat, Tribhuwanatunggadewi, Sri Kertawardhana, Dyah
Wyah Rajadewi, Sri Wijayarajasa, Bhre Lasem dan Sri Rajasawardhana, Bhre Pajang dan Sri
Singhawardhana (Rahardjo, 2011: 60).
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pada masa Majapahit
perempuan telah berkiprah dalam dunia politik, baik yang berperan secara langsung maupun secara
tidak langsung. Di Majapahit terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki termasuk bidang
politik. Hal ini berbeda dengan konsepsi kekuasaan India yang mengasosiasikan raja dengan lakilaki, karena perempuan di India hanya dipandang sebagai second sex, yaitu sebagai pendamping
suami dalam mencapai tujuan hidupnya.
Perempuan di Majapahit telah menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki, dan banyak jabatan
penting dalam pemerintahan yang diduduki oleh perempuan. Jabatan-jabatan tersebut antara
lain sebagai putri mahkota, raja daerah, dan bahkan sebagai maharaja. Setiap jabatan memiliki
tanggung jawab yang besar. Selain itu mereka juga berperan dalam memberikan pendapat dan
saran baik sebagai pembimbing dan pengawas raja maupun sebagai anggota dewan pertimbangan
kerajaan.
Dapat disimpulkan pula bahwa jabatan-jabatan penting baik bagi laki-laki maupun perempuan
dapat diperoleh berdasarkan kelahiran atau keturunan. Laki-laki dan perempuan bisa memegang
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jabatan publik sepanjang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian,
secara umum jabatan publik masih banyak didominasi laki-laki terbukti bahwa sepanjang sejarah
Majapahit hanya ada dua perempuan yang menjabat sebagai raja.
B.

Saran

Perempuan Jawa pada masa kuno, khususnya masa Majapahit telah memiliki peran-peran
penting dalam masyarakat. Selain dalam bidang politik di pusat kekuasaan sebagaimana uraian di
atas, maka perlu dilakukan kajian tentang kiprah perempuan dalam aspek politik di tingkat desa
maupun kiprah mereka dalam aspek kehidupan yang lain seperti ekonomi, social, dan budaya. Hal
ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga merupakan pelaku utama dalam
perjalanan sejarah.
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