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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

 Bab ini merupakan simpulan dari hasil penelitian Skripsi yang berjudul 

“REVOLUSI BELUDRU: Perubahan Sosial Politik Cekoslowakia” (Kajian 

Historis Tahun 1985-1992). Simpulan yang berhasil dilakukan oleh peneliti berupa 

sintesa yang merujuk kepada jawaban penelitian dari pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dirumuskan dalam bagian sebelumnya. Terdapat tiga hal yang dapat di 

simpulkan peneliti berdasrkan permasalahan yang dibahas, simpulan tersebut, 

antara lain: 

 Pertama, Latar belakang dari terjadinya Revolusi Beludru sangat berkaitan 

erat dengan kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi Cekoslowakia dibawah 

pemerintahan Komunis, segala bentuk aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari 

harus disesuaikan dengan kepentingan serta cita- cita komunisme gaya Soviet, 

berbagai macam pembatasan tersebut membuat masyarakat Cekoslowakia sangan 

terkekang. Penerapan sistem komunis yang hampir diterapkan dalam berbagai 

aspek kehidupan memuat Cekoslowakia teralienasi dari dunia luar, sistemekonomi 

komando gaya Komunisme Soviet tidak dapat lagi bisa bertahan di Cekoslowakia, 

karena pada pertengahan tahun 1985 Cekoslowakia mengalami krisis ekonomi yang 

sangat serius, disamping itu mulai bermunculan kembali aktivis- aktivis 

revolusioner yang siap membela hak- hak masyarakat, seperti mantan aktivis 

piagam 77 yang berkembang menjadi suatu organisasi Civic Forum, yang menjadi 

wadah baru dalam pergerakan mayarakat Cekoslowakia dalam mencapai 

kebebasan, beberapa pernytaan tersebutlah yang menjadi faktor kehancuran 

Komunisme yang disebabkan oleh kondisi internal Cekoslowakia.  

 Kedua, Proses jalannya Revolusi Beludru (Velvet Revolution) tidak terlepas 

dari naiknya Michael Gorbacev sebagai pemimpin Uni Soviet, naiknya Gorbacev 

membuka gerbang kebebasan bagi Eropa Tengah dan Timur. Kebijakan Prestorika 

dan Glasnost yang diterapkan oleh Uni Soviet menjadikan negara- negara anggota 

Pakta Warsawa mulai lemah dan tidak bisa mempertahankan legitimasinya didalam 
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masyarakat. Masyarakat semakin menunjukan kekecewaannya dengan cara 

demontrasi, di Cekoslowakia demontrasi memuncak pada tanggal 17 November 

1989. Gerakan sosial yang terjadi di Cekosowakia merupakan gerakan sosial tipe 

Reformative Movement karena tujuan dari gerakan adalah untuk melakukan suatu  

perubahan dalam pemerintahan, meskipun menggerakan massa yang tidak sedikit, 

jalannya revolusi di Cekoslowakia berjalan dengan teratur, meskipun sedang 

dilanda arus demostran, kehidupan ekonomi tetap berjalan dengan baik, hal tersebut 

disebabkan karena setiap aksi protes dilakukan setelah masyarakat menyelesaikan 

pekerjaannya, selain itu revolusi berjalan secara teratur dan sistematis, sehingga 

tidak menimbulkan aksi anarkisme yang radikal baik dari massa aksi maupun 

pemerintah, gerakan tersebut berakhir dengan konsesi damai antara pemerintah dan 

perwakilan massa aksi, pemerintah bersedia untuk mengundurkan diri dari 

pemerintahan dan membuka kesempatan negara untuk memilih pemimpinnya 

sesuai dengan kehendak rakyat. Berakhirnya demontasi ditandai dengan naiknya 

Veclav Havel sebagai pemimpin tertinggi Cekoslowakia yang baru. 

 Ketiga, sejalan dengan apa yang telah dikemukakan pada bagian 

sebelumnya bahwa dampak terjadinya revolusi sangatlah besar, baik dampak 

material maupun non material, setelah terlepas dari dominasi Partai Komunis Uni 

Soviet dan secara penuh terlepas dari pengawasan Uni Soviet, Cekoslowakia mulai 

membangun negara dengan menerapkan asas demokrasi, langkah awal yang 

dilakukan oleh negara adalah melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum 

pertama yang dilakukan oleh Cekoslowakia melibatkan 23 partai politik, 

munculnya berbagai macam partai politik menjadi dampak yang nyata bahwa 

kebebasan telah didapatkan oleh masyarakat bahkan kebebasan berpolitik.  

Membuat Cekoslowakia menjadi negara federasi multi partai. Kebebasan nyata 

yang dialami oleh masyarakat adalah kebebasan berpendapat diruang publik, 

kebebasan bepergian keluar negri, kebebasan berekspresi terutama dalam seni, 

bahkan kebebasan dalam beragama, arus informasi yang datang dari negara- negara 

barat semakin mudah didapatkan oleh masyarakat Cekoslowakia, karena 

pemerintah mencabut kebijakan pembatasan sensor yang selama rezim komunis 

sangat dijaga ketat oleh pemerintah, hal tersebut berdampak kepada semakin 
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terbukanya masyarakat terhadap isu global. Kebebasan yang diterapkan oleh 

pemerintah Cekoslowakia pasca komunis menemui berbagai masalah, mulai dari 

perdebatan nama resmi negara yang disebut Perang Tanda Hubung, Politbiro 

Slowakia yang menjadiperwakilan masyarakat Slowakia merasa tidak puas akan 

perlakuan Pemerintah Pusat (Majelis Federal) yang seakan akan mengesampingkan 

pembangunan diwilayah Slowakia, keadaan tersebut memunculkan kembali 

Nasionalisme Slowakia yang menuntut kemerdekaan Slowakia, berbagai masalah 

yang timbul pasca Revolusi Beludru disebabkan oleh sentiment etnis yang semakin 

nyata, sentiment antar etnis Slowakia dan etnis Ceko digerakan oleh elitbiro 

pemerintah masing-masing negara federal,  selain itu perbedaan budaya atara kedua 

wilayah tersebut semakin nyata, perbedaan pendapat antar kedua negara federal 

tersebut dapat diselesaikan dengan pemisahan Slowakia menjadi negara merdeka 

dengan nama Republik Demokratik Slowakia, pemisahan kedua negara tersebut 

juga berjalan secara damai tanpa menimbulkan tindakan anarkisme dari masyarakat 

masing- masing negara sehingga peristiwa tersebut lebih dikenal dengan perceraian 

damai.  

  

5.2 Rekomendasi 

Skripsi yang ditulis oleh peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam memperkaya materi pembelajaran sejarah program peminatan di Indonesia 

pada tingkat sekoolah menengah atas SMA/MA, rekomendasi tersebut atas dasar 

bahwa kajian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisasn skripsi berhubungan 

dengan materi kelas XII semester Ganjil yang tercantum pada Kompetensi Dasar 

(KD) 3.3 Mengevaluasi sejarah kontemporer dunia antara lain: Runtuhnya pakta 

warsawa, Uni Soviet, Jerman Bersatu, Konflik Kamboja, Perang Teluk, Apartheid 

di Afrika Selatan, Konflik Yugoslavia, dan Terorisme dunia bagi kehidupan sosial 

dan politik global. Sehingga diharapkan skripsi yang penulis sajikan tersebut akan 

menambah referensi dan wawasan pengetahuan bagi tenaga pendidik maupun 

peserta didik dalam mengkaji terutama mengenai runtuhnya pakta warsawa dan Uni 

Soviet karena Cekoslowakia merupakan anggota pakta warsawa yang sangat 

mempengaruhi dalam proses keruntuhan pakta warsawa serta Uni Soviet.  
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Selain itu skripsi yang penulis sajikan tersebut diharapkan dapat wawasan 

pembaca baik para akademisi maupun khalayak umum mengenai permasalahan 

yang terjadi pasca Perang Dingin dan dampaknya bagi negara- negara Eropa 

Tengah dan Eropa Timur. Skripsi ini juga diharapkan bisa menjadi dasar atau 

sumber rujukan bagi penelitian- penelitian lainnya, mengenai sejarah kawasan 

terutama mengenai gerakan sosial yang digerakan oleh mahasiswa maupun 

masyarakat.  

Untuk Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Indonesia, skripsi ini 

diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai kawasan Eropa, terutama wilayah 

Cekoslowakia. karena sejauh ini belum banyak kajian tentang  negara-negara Eropa 

Timur dan Eropa Tengah. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia skripsi ini 

diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah kawasan eropaa Timur dan 

Tengah terutama kawasan Cekoslowakia dan khususnya dalam kancah gerakan 

sosial.  Dalam skripsi yang penulis sajikan terdapat beberapa kajian yang 

diperdalam oleh peneliti Revolusi Beludru dan pengaruhnya sampai tahun 1992, 

namun dalam penelitian ini juga terdapat beberapa pokok kajian yang tidak dikaji 

secara mendalam oleh peneliti seperti, Reformasi Musim Semi Praha (The Parague 

Spring), Peranan Vaclav Havel dalam Demokratisasi Cekoslowakia. Perceraian 

Beludru dan dampaknya bagi kedua negara Republik Ceko dan Republik 

Demokratik Slowakia. 


