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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penulisan skripsi yang berjudul “Perang 

Saudara di Rusia 1917-1921 (Kajian Mengenai Strategi Militer Golongan 

Bolshevik Dalam Kemenangan di Perang Saudara Rusia)”. Kesimpulan tersebut 

merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikemukakan oleh 

penulis di dalam bab sebelumnya. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab I, 

terdapat tiga hal yang penulissimpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas. 

Pertama, Apa sebab-sebab terjadinya Perang Saudara di Rusia 1917-1921? Kedua, 

Bagaimana strategi yang di lakukan Golongan Bolshevik dalam Perang saudara 

tersebut? Ketiga, Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari terjadinya Perang 

Saudara tersebut? Maka kesimpulan yang penulis peroleh adalah sebagai berikut: 

Pertama, perang saudara di Rusia dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan, 

diawali dari peristiwa Revolusi Oktober 1917 atau yang dikenal dengan Revolusi 

Bolshevik yang merupakan puncak dari perselisihan antar masyarakat dan 

golongan-golongan yang memiliki kepentingan dalam perpolitikan di Rusia. 

Revolusi tersebut dilakukan oleh golongan Bolshevik yang dipimpin oleh 

Vladimir Lenin yang kemudian menjadi momen berkuasanya rezim Soviet 

Bolshevik guna merubah kondisi masyarakat di Rusia. Revolusi itu dilakukan 

dengan cara kekerasan dan dilakukan juga dengan cara damai dengan melakuka 

sidang Soviet (Dewan Pekerja) yang hasilnya menyetujui bahwa semua kekuasaan 

diserahkan kepada soviet-soviet dan Lenin dinobatkan menjadi pemimpin 

pemerintahan yang baru dan setelah itu terbentuklah Republik Soviet Rusia. 

Terjadinya revolusi menimbulkan konflik yang menyebabkan meletusnya perang 

saudara. Revolusi atau perubahan sosial politik berlangsung cepat, radikal dan 

secara besar-besaran dalam sebuah masyarakatmemunculkan konflik antara 

golongan Bolshevik yang melakukan revolusi dan golongan lainnya yakni 
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golongan Menshevik, Kadet, dan Sosialis-Revolusioner yang menolak hasil 

revolusi dari golongan Bolshevik. Konflik itu disebabkan adanya perbedaan 

pendapat dari kedua golongan tersebut dalam menyikapi keadaan politik dalam 

negeri pasca runtuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II.  

Kekalahan Rusia dalam perjanjian Brest-Litovsk yang mendapat reaksi dari 

golongan yang kontra-revolusi. Perjanjian Brest-Litovsk yang dilakukan di Brest, 

tepatnya wilayah Belarusia diawali pada 5 Desember 1917 dan berakhir pada 3 

Maret 1918.Perundingan ini dihadiri oleh beberapa negara yang terlibat di Perang 

Dunia I. Dalam perjanjian itu pemerintahan Soviet (Bolshevik) diwakili Leon 

Trotsky sebagai Komisaris Rakyat Luar Negeri (Menteri Luar Negeri) yang 

dimulai dengan usul peletakan senjata. Usul tersebut kemudian diterima namun 

harus ditebus dengan kerugian cukup besar karena Rusia dipaksa menyerahkan 

sebagian besar wilayahnya di bagian barat yakni Lithuania, Latvia, Livonia, 

Estonia, Polandia, Belarusia dan Ukraina kepada pihak Jerman. Karena daerah 

tersebut memiliki arti penting bagi industri maupun ekonomi Rusia sehingga 

mendapat reaksi dan perlawanan dari pihak golongan sosialis lainnya di parlemen. 

Bahkan Sekutu Rusia dalam Perang Dunia I pun merasakan kekecewaan yang 

sama, sehingga dengan terjadinya perjanjian damai Brest-Litovsk ini bukannya 

menjadi titik awal menuju perdamaian di Rusia, melainkan menambah runcing 

konflik yang menyebabkan perang saudara. 

Adanya faktor etnisitas dari Suku bangsa Cossacks yang merupakan bagian dari 

bangsa Rus atau Rusia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari suku 

bangsa lainnya yakni karena dibesarkan sebagai prajurit sejak bayi, mereka kasar 

karena kehidupannya yang nomaden hingga menjajah dari satu daerah ke daerah 

lain di daratan Rusia sejak aba ke-15, sehingga bangsa Cossacks memiliki jiwa 

militer yang kuat dalam setiap individunya. Dalam perang saudara ini bangsa 

Cossacks terpecah belah, hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan 

Decossackization yakni penghapusan Don dan Kuban Cossack sebagai kelompok 

sosial yang khusussebagai hasil dari kebijakan politik yang dilakukan 

golonganBolshevik. Selain keterlibatan dari bangsa Cossacks terdapat peranan 

dari etnis Rusia Putih (Belarusia)  dan Rusia Kiev atau Rusia Kecil (Ukraina) 
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dalam perang saudara khususnya dari segi etnisitas karena terdapat persamaan 

tujuan dengan golongan sosialis lainnya dalam kubu Putih. Mereka menginginkan 

hak otonomi hingga hak untuk merdeka dari pemerintahan Soviet Rusia. 

Kedua, strategi yang dilakukan golongan Bolshevik dalam memenangkan perang 

saudara di Rusia ini yaitu penyatuan suku bangsa di Rusia yang bernama konsep 

Sliyanie atau disebut juga penyatuan suku-suku bangsa yang terdapat di Uni 

Soviet sebagai tindak lanjut dari tujuan sosialisme. Mengenai konsep Sliyanie ini 

Lenin beranggapan bahwa dengan berbaurnya berbagai suku bangsa yang berada 

dalam satu negara Republik Soviet Rusia ini diharapkan dapat memperkecil 

adanya etnosentrisme karena dapat menyebabkan disintegrasi yang sangat 

dihindari oleh Lenin. Membentuk organisasi Cheka (Chrezvychainaia Komissiia) 

yang dipimpim Felix Dzerzhinsky, yakni Dinas Intelijen Rahasia yang bertugas 

untuk melindungi pemerintahan Soviet Rusia dari ancaman pihak yang kontra-

revolusi. Cheka bertujuan meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional setelah 

revolusi, karena kekhawatirannya terhadap gangguan dari dalam maupun luar 

negeri terhadap pemerintahan Soviet. Kemudian dibentuk juga Red Guards 

(Pengawal Merah) yang bertujuan hampir sama seperti Cheka namun dalam 

menjalankan tugasnya tidak secara rahasia. Red Guards yakni pasukan sukarela 

yang terdiri dari para buruh yang merupakan anggota partai Bolshevik dan 

diposisikan untuk mengganti para tentara Kekaisaran Rusia yang telah hancur. 

Selanjutnya dibentuk Tentara Merah pada 13 Maret 1918 melalui sidang Majelis 

Kemiliteran (Sovnarkom) yang terdiri dari para buruh pabrik dan petani yang pro 

terhadap pemerintahan Bolshevik, dalam prosesnya perekrutannya dilakukan 

propaganda oleh Trotsky, Stalin dan Kamenev terhadap rakyat serta mereka 

dimobilisasi baik secara paksaan maupun secara sukarela untuk bergabung.  

Strategi perang yang dilakukan golongan Bolshevik melalui Tentara Merah 

berdampak positif terhadap kemenangannya karena mengedepankan penggunaan 

kavaleri atau pasukan berkuda yang bernama Konarmiia dibawah pimpinan 

Jenderal Semen Budenny seorang bekas pasukan Rusia di zaman Tsar. 

Penggunaan kavaleri dilakukan karena di pihak lawan, pasukan Tentara Putih 

menggunakan hal yang sama sehingga untuk mengimbanginya diturunkanlah 
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pasukan berkuda. Hal itu memberikan kemenangan bagi pasukan Tentara Merah 

di front Selatan tepatnya wilayah Ural, Ataman, dan Don sebagai basis suku 

Cossacks yang berpihak kepada Tentara Putih. Terdapat figur pemimpin baik di 

medan perang maupun di luar peperangan dari sosok seorang Vladimir Lenin dan 

Leon Trotsky yang menuangkan pemikiran-pemkiran mengenai militernya pada 

kelangsungan strategi di pertempuran hingga memberikan kemenangan bagi 

Tentara Merah. Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan interdisipliner 

dengan teori perang yang dikemukaan oleh Von Bullow mengenai pentingnya 

pemimpin dalam perang dan strategi perang rakyat yang dikemukakan 

Clausewitz. 

Ketiga, perang saudara di Rusia berdampak pada beberapa hal yang berpengaruh 

terhadap berbagai kondisi setelahnya. Bagi negara Soviet Rusia sendiri 

menimbulkan krisis seperti kehancuran ekonomi khususnya sektor industri karena 

mayoritas pekerja pabrik meninggalkan pekerjaannya untuk berperang sehingga 

proses produksi terabaikan. Hilangnya nyawa yang disebabkan peperangan 

maupun penyakit yang mendera rakyat Rusia, hingga migrasi secara besar-besaran 

saat berlangsungnya perang saudara. Pemerintahan Soviet Rusia memberikan 

solusi untuk memulihkan kondisi krisis tersebut dengan membuat kebijakan NEP 

(New Economic Policy), namun mendapat pertentangan dari sebagain besar 

rakyat maupun parlemen karena dianggap bertentangan dengan prinsip sosialisme. 

Penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dengan konsep kohesi sosial 

untuk mengkaji mengenai dampak yang menyebabkan krisis. Kohesi sosial lebih 

melihat kepada tujuan sosialnya karena berusaha mengurangi adanya perbedaan, 

ketidakadilan, dan pengesampingan sosial yang muncul antar masyarakat dalam 

hal ini yang terjadi di masyarakat Rusia sebagai dampak dari meletusnya perang 

saudara. 

Berdirinya negara Soviet Rusia yang berbentuk federasi untuk mengakomodir 

penyatuan keberagaman suku bangsa di Rusia. Negara Soviet Rusia dibentuk 

selama masa perang saudara dengan sejumlah wilayah-wilayah menjadi yang 

bergabung ke dalam Uni Soviet. Negara baru Rusia ini bernama Republik Sosialis 

Uni Soviet (Soyuz Sovietskikh Sotscialisticheskikh Respublik/SSR/USSR) 
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berbentuk republik federasi dengan terdiri dari beberapa republik. Bentuk 

pemerintahan republik sosialis, sistem pemerintahan parlementer dan sistem 

politik satu partai yakni partai Bolshevik yang diubah menjadi Partai Komunis 

Uni Soviet. 

Menyebarnya ideologi komunismeyang menjadi dasar negara Uni Soviet ke 

wilayah lain disekitar Soviet.Komunisme menjadi sebuah ideologi politik di Rusia 

setelah Partai Bolshevik diubah menjadi Partai Komunis Uni Soviet pada 7 Maret 

1918 dalam Kongres Partai yang ke-VII. Selanjutnya, komunisme telah menyebar 

ke negara-negara di sekitar Rusia, diawali dari banyak terbentuknya partai-partai 

buruh di beberapa wilayah seperti Jerman, Hongaria dan Austria pada tahun 1919. 

Penyebaran komunisme dihimpun dalam organisasi yang dibentuk pemerintahan 

Soviet Rusia yakni Komintern (Komunis internasional). 

5.2  Saran dan Rekomendasi 

 Penulisan skripsi mengenai strategi militer golongan Bolshevik terhadap 

kemenanngannya dalam perang saudara di Rusia ini hanya merupakan rangkaian 

kecil dari beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar Perang Dunia I pad kurun 

waktu 1914-191 umumnya serta dalam sejarah Rusia moderen khususnya. Perang 

saudara di Rusia yang terjadi pada tahun 1917-1921 ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca mengenai peristiwa sekitar 

Perang Dunia I dan juga memperkaya pengetahuan mengenai sejarah Eropa. 

Perang saudara ini juga diharapkan dapat menjadi referensi khususnya bagi 

pengajar dalam dunia pendidikan karena kajian ini terdapat dalam Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) di Sekolah Menengh Atas (SMA). Kajian 

ini dimasukkan ke dalam KI dan KD kelas XI Program Ilmu-ilmu Sosial (IIS) 

dalam kurikulum 2013 yakni Kompetensi Dasar 4.4 Menyajikan hasil analisis 

tentang revolusi-revolusi besar dunia (Perancis, Amerika, Cina, Rusia dan 

Indonesia) serta pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia dalam bentuk 

tulisan dan media lain. Dengan materi pokok Revolusi Besar Dunia dan 

Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia. Yang difokuskan pada pembahasan 



147 
 

 
Adytia Mara Yuda, 2015 
PERANG SAUDARA DI RUSIA 1917-1921 (Suatu Kajian Tentang Keberhasilan Strategi Militer 
Golongan Bolshevik Dalam Perang Saudara di Rusia) 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

mengenai terdiri dari Revolusi-revolusi besar dunia (Rusia) dan kehidupan umat 

manusia pada masa itu dan masa kini. 


