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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kasunanan Surakarta merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. 

Pada masanya, Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di 

Jawa yang pusat kekuasaannya berada di Kertosuro. Saat Mataram Islam 

mengalami keruntuhan, Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua yaitu Kasunanan 

Surakarta dan Kasultanan Yogjakarta dengan adanya perjanjian Giyanti. Maka 

sejak saat itulah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta terpisah. 

Adanya perjanjian ini, membagi kekuasaan Kasunanan Surakarta. 

Kasunanan Surakarta pun harus kembali membagi wilayahnya menjadi 

Kasunanan Surakarta dan Puri Mangkunegaran dalam Perjanjian Salatiga pada 

tanggal 17 Maret 1757. Latar belakang adanya perjanjian salatiga dikarenakan 

janji Pakubuwono X yang akan membagi kekuasaannya kepada seseorang yang 

dapat mengusir Belanda dari Surakarta karena Pakubuwono X beranggapan 

Belanda telah ikut campur dalam peta politik Kasunanan dan dapat mengganggu 

stabilitas politik Kasunanan. Pada akhirnya Raden Mas Said dapat mengusir 

Belanda dari Surakarta dengan melakukan pemberontakkan besar-besaran, namun 

setelah ia dapat mengusir Belanda dari Kasunanan ternyata Pakubuwono X 

melanggar janji yang telah beliau ucapkan, sejalan dengan hal itu pula, keadaan 

internal Surakarta pun sedang memanas dengan konflik perebutan kekuasaan antar 
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keluarga Sunan. Mendapat bantuan dari keluarga Sunan yang kecewa dengan 

Pakubuwono X, Raden Mas Said melakukan pemberontakan secara besar-besaran 

hingga akhirnya Pakubuwono rela membagi kekuasaan Kasunanan Surakarta 

menjadi dua menjadi Kasunanan Surakarta dan Puri Mangkunegara (Nurfajarini, 

1993: 21).  

Setelah Kasunanan Surakarta terpecah dengan Puri Mangkunegaran, 

wilayah kekuasaannya menjadi terbagi-bagi yakni, kekuasaan Kasunanan meliputi 

Sukoharjo, Boyolali, Sragen, dan Klaten sedangkan Puri Mangkunegaran wilayah 

kekuasaannya meliputi Wonogiri, Karanganyar dan Kadipaten Mangkunegaran. 

Walaupun kedua keraton yang berkuasa di Surakarta tidak pernah damai dalam 

segala hal namun kedua keraton ini tetap memegang teguh adat istiadat yang telah 

ada dari jaman Kerajaan Mataram Islam yang merupakan cikal bakal dari dua 

Keraton tersebut (Nurhajarini, 1999: 11). 

Masyarakat Kasunanan Surakarta banyak yang bekerja sebagai petani 

garapan dikarenakan tanah-tanah yang berada dalam kekuasaan Kasunanan 

Surakarta merupakan milik seutuhnya dari Sunan yang berkuasa. Sistem ini telah 

digunakan sejak jaman Mataram Hindu hingga Mataram Islam, sehingga rakyat 

hanya dapat menggarap tanah pertanian yang dikuasai oleh Kasunaan beserta 

kerabat-kerabatnya secara turun temurun (Nurhajarini, 1999: 45). 

Tanah–tanah yang berada dalam kekuasaan Kasunanan Surakarta 

merupakan legitimasi kekuasaan sunan dan penunjang kebutuhan ekonomi 

Kasunanan Surakarta. Sunan dianggap sebagai perantara Tuhan yang segala 

keputusannya harus diikuti oleh seluruh rakyatnya sehingga dari itu Sunan sebagai 
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pemilik tunggal dari seluruh yang ada dalam kekuasaan Kasunanan Surakarta 

termasuk tanah-tanah di dalam daerah kekuasaan Surakarta. Menurut Soemarsaid 

Moertono (1985: 34) raja mempunyai dua jenis hak atas tanah yaitu hak politik 

atau hak publik, yaitu hak untuk menetapkan luasnya yurisdiksi teritorialnya dan 

hak untuk mengatur hasil tanah sesuai dengan adat. 

Menurut Sudikno Mertokusumo (1983: 56), tanah yang langsung dikuasai 

oleh Sunan dinamakan Ampilan dalem. Sebagian tanah lainnya, dinamakan tanah 

Kejawen atau tanah Gaduhan atau tanah lungguh atau tanah apanage 

dipergunakan untuk menjamin kebutuhan Sunan dan untuk menggaji para abdi 

dalem. Tanah-tanah ini oleh Sunan diberikan kepada kerabat-kerabat keluarga 

atau para abdi dalem. Pengaturan dalam hak penguasaan tanah hanya 

menguntungkan bagi Sunan dan para pengikutnya saja sedangkan rakyat 

Surakarta hanya sebagai petani garapannya serta harus membayar pajak tanah 

yang tinggi untuk sewa tanah karena rakyat tidak dapat memiliki tanah-tanah yang 

digarapnya.  

Adanya peraturan yang telah dianut oleh Kasunanan Surakarta tersebut 

menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat sendiri, diperburuk dengan masuknya 

Belanda dalam Surakarta dan memberikan keleluasan bagi pihak swasta untuk 

menanamkan modal di Surakarta. Pihak swasta itu akhirnya mendirikan 

perusahaan perkebunan atau onderneming di Surakarta, mempekerjakan rakyat 

sebagai pekerjanya dikarenakan apabila mempekerjakan rakyat pribumi sehingga 

dapat memberikan upah yang rendah tanpa harus memperhatikan kesehatan para 

pekerjanya tidak seperti mempekerjakan orang Indo maupun orang Belanda yang 

harus dengan upah yang tinggi. Adanya konflik yang terjadi antara rakyat dan 
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perusahaan perkebunan ini membuat rakyat pribumi sering melakukan aksi protes 

kepada perusahaan perkebunan serta melakukan aksi kriminalitas kepada 

perusahaan-perusahaan perkebunan (Suhartono, 1990: 46).  

Usaha Pemerintah Belanda untuk meredam aksi protes rakyat ini pada 

akhirnya melakukan reorganisasi tanah di Surakarta, dimana semua tanah yang 

dikuasai oleh Kasunanan dialihkan kepada kabupaten-kabupaten untuk mengurus 

tanah-tanah yang ada dalam daerah pemerintahannya. Reorganisasi tanah ini 

memberikan kerugian besar bagi Kasunanan Surakarta, Kasunanan mulai 

mengalami inflasi karena hasil pajak tanah yang berasal dari kabupaten-kabupaten 

tersebut secara otomatis masuk ke dalam kas pemerintah Hindia Belanda 

sedangkan Kasunanan hanya mendapatkan hasil yang sedikit dari kebijakan itu. 

Maka Kasunanan melakukan pemotongan gaji abdi dalem untuk menekan 

pembiayaan-pembiayaan rumah tangga Kasunanan yang pada saat itu sering 

melakukan upacara-upacara adat berskala tinggi dan sebagai persaingan dengan 

Puri Mangkunegaran (Soeratman 1989: 181). 

Dengan adanya keadaan yang seperti itu, membuat para petinggi 

Kasunanan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda sehingga sejak 

saat itu Kasunanan Surakarta bersikap terbuka dengan segala pemikiran-

pemikiran yang lahir di Surakarta. Maka dari itu sejak masa pergerakan, 

Kasunanan Surakarta telah turut ikut serta dalam melahirkan organisasi 

pergerakan seperti Sarekat Islam. Hal itu dilakukan agar dapat mengurangi 

dominasi Belanda dalam Kasunanan surakarta. Sejak saat itulah Kasunanan 

Surakarta dipenuhi dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang 
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menyebabkan Belanda mengurangi dominasinya dalam internal Kasunanan 

Surakarta (Larsson, 1990: 145). 

Dengan lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam Kasunanan Surakarta 

memberikan warna tersendiri dalam masa pergerakan di Surakarta maupun 

Indonesia. Banyak dari pendiri-pendiri organisasi pergerakan Indonesia berasal 

dari Surakarta. Sehingga sejak itu pula, Kasunanan Surakarta mempunyai 

kontribusi dalam masa pergerakan Indonesia. Hal itu berlangsung hingga 

berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, karena Belanda mengalami 

kekalahan dan Jepang pada akhirnya berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun 

Jepang pun mengalami kekalahan dalam perang pasifik. Dua kota terbesar di 

Jepang saat itu yaitu Nagasaki dan Hirosima dibom atom oleh Sekutu 

(Pusponegoro, 1976: 145). 

Dengan adanya kekalahan Jepang atas sekutu terjadi vaccum of power 

dalam pemerintahan Indonesia. Suasana yang terjadi saat itu, tidak disia-siakan 

oleh orang Indonesia untuk memerdekakan diri. Pada tanggal 17 Agusutus 1945, 

adanya pembacaan proklamasi di Pegangsaan Timur no. 56. Sejak saat itu 

Indonesia telah mulai membentuk sistem pemerintahan, dasar negara beserta 

undang-undangnya (Pusponegoro, 1976: 146). 

Dua hari setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 19 Agustus 

1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang mengakui adanya Daerah 

Istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Daerah Istimewa 

Surakarta. Pemberian Daerah Istimewa kepada Surakarta ini mendapat sambutan 

yang sangat baik dari Kasunanan Surakarta dan Puri Mangkunegaran, karena dua 

keraton ini berhak mengurus daerahnya masing-masing tanpa diikut campuri oleh 
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Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat pun memberikan Daerah Istimewa kepada 

Surakarta dikarenakan pada masa pergerakan Kasunanan Surakarta berperan aktif 

dengan munculnya beberapa organisasi-organisasi pergerakan yang berasal dari 

dalam Kasunanan Surakarta, yang pada akhirnya organisasi-organisasi tersebut 

menjadi organisasi pergerakan nasional. Organisasi tersebut akan menjadi 

merupakan titik perubahan di Indonesia (Santoso, 2002: 44). 

 Isi maklumat ini secara sah membuat daerah Surakarta menjadi Daerah 

Istimewa dan Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran berhak 

menjalankan daerahnya sesuai dengan kebijakannya sendiri. Pemberian Daerah 

Istimewa Surakarta oleh Presiden Soekarno disebabkan karena Kasunanan 

Surakarta telah berperan dalam masa pergerakan Indonesia. Setelah adanya 

maklumat ini semakin memperkokoh kekusaan Sunan dalam mengatur jalannya 

pemerintahan Surakarta sendiri. Pemerintah pusat memang telah memberikan 

kepercayaan kepada Kasusunanan Surakarta untuk mengatur daerahnya sendiri, 

namun,  di sini pemerintah pusat tetap mengirimkan perwakilannya sebagai 

penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah Istimewa 

Surakarta dan Jogyakarta, lembaga ini dinamakan Komisaris Tinggi yang 

dipimpin oleh R.P Soeroso yang berkedudukan di Surakarta (Samroni, 2010: 

120). 

 Pemberian hak keistimewaan terhadap Surakarta tidak disambut baik oleh 

rakyat Surakarta sendiri. Keistimewaan Surakarta membuat Kasunanan surakarta 

leluasa untuk berkuasa karena diberi hak untuk mengurus daerahnya sendiri. Hal 

ini justru berbanding terbalik, dengan diberikannya keistimewaan Surakarta oleh 

pemerintah kepada Kasunanan Surakarta ini justru membuat kesengsaraan baru 
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bagi rakyat sendiri karena Kasunanan tetap memakai sistem peraturan yang sudah 

usang yang tidak sesuai dengan Indonesia yang sudah merdeka. Rakyat Surakarta 

diharuskan menghasilkan panen sebanyak 64 ribu ton per tahun, keputusan ini 

sangat memberatkan bagi Kasunanan (Ibrahim, 2004:110). 

 Setelah dikeluarkannya maklumat Keistimewaan Kasunanan Surakarta 

mengeluarkan peraturan yang memberatkan para petani, keadaan ekonomi 

Surakarta yang tidak stabil membuat rakyat tidak menyetujui dengan diberikannya 

Keistimewaan terhadap Surakarta karena Keistimewaan itu hanya diinginkan oleh 

Kasunanan Surakarta dan Puri Mangkunegaran bukan rakyat. Ketidaksetujuan ini 

membuat rakyat melakukan aksi protes terhadap para pejabat Kasunanan yang 

berada di wilayahnya. Saat keadaan ekonomi memburuk yang dialami Surakarta 

ditambah dengan kebijakan Kasunanan yang memberatkan para petani. Keadaan 

politik Surakarta pun memanas dikarenakan aksi-aksii protes yang dilakukan oleh 

pemuda dan bandit-bandit yang saat itu pun semakin berkembang pesat di 

kalangan masyarakat (Ibrahim 2004:112). 

 Keadaan di luar Kasunanan Surakarta yang memanas dengan adanya aksi 

protes dari rakyat yang didukung oleh laskar-laskar pemuda dan aksi para bandit-

bandit yang juga marak. Hal ini dilakukan karena adanya ketidakpuasan rakyat 

terhadap kebijakan Kasunanan dalam bidang pertanian. Suasana dalam Kasunanan 

Surakarta pun mengalami keadaan yang sama karena banyak para pejabat 

Kasunanan yang juga tidak menyetujui dengan kebijakan Kasunanan yang 

membuat peraturan tentang hasil panen padi.  
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Kasunanan Surakarta pun mengalami pergesekan dengan Komisaris 

Tinggi. Komisaris Tinggi membuat sistem direktorium yang beranggotakan 

Ronomarsono, Mohammad Dasoeki dan Djoewadi yang merupakan orang-orang 

dari golongan kiri dan tidak menyetujui dengan adanya Keistimewaan Surakarta. 

Sistem direktorium dapat dikatakan pemerintahan bayangan dalam Kasunanan 

Surakarta sendiri. Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisaris Tinggi membuat 

suatu ketakutan dalam Kasunanan Surakarta dan Puri Mangkunegaran karena 

dapat mengancam jalannya pemerintahan Keistimewaan Surakarta (Santoso, 

2002:33). 

 Perlawanan yang dilakukan oleh laskar-laskar rakyat memuncak yang. 

Pada bulan Oktober 1945, para pemimpin kelompok anti swapraja menculik 

Pakubuwono XII sebagai ancaman kepada Kasunanan Surakarta. Penculikan ini 

terjadi beberapa kesepakatan antara kelompok gerakan anti swapraja dengan 

Pakubuwono XII, sehingga Pakubuwono XII dilepaskan kembali. Setelah terjadi 

kesepakatan-kesepakatan tersebut, aksi ini teredam kembali dan suasana panas 

yang terjadi di luar Kasunanan Surakarta kembali tenang kembali (Anderson, 

1989: 363). 

Seiring berjalannya waktu, ternyata Kasunanan Surakarta melanggar 

kesepakatan yang telah dilakukan dengan kelompok anti swapraja sehingga 

Gerakan ini kembali melakukan penculikan terhadap Pakubuwono XII. Dalam 

waktu yang bersamaan kelompok ini juga mendeklarasikan gerakan mereka pada 

bulan Januari 1946 dengan nama gerakan anti swapraja, gerakan ini dimotori oleh 

laskar–laskar golongan kiri beserta Masyumi bersatu dan mendeklarasikan 

gerakan anti swapraja. Masyumi yang berideologi Islam bersatu dengan laskar-
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laskar yang terinspirasi dengan pemikiran Tan Malaka. Surakarta sejak masa 

pergerakan memiliki suatu ciri khas dalam setiap gerakan sosialis merupakan 

perpaduan antara sosialis dengan Islam (Larsson. 1990: 195).  

Gerakan tersebut memiliki tiga tujuan yang diantaranya 1) Minta 

dihapuskannya Daerah Istimewa Surakarta atau Swapraja Surakarta, 2) Minta 

digantinya raja atau kasusunanan, 3). Minta perubahan-perubahan dalam 

peraturan Daerah Istimewa atau Swapraja yang tidak sesuai lagi dengan zamannya 

(Woerjaningrat, 1970: 2). Gerakan ini bersifat radikal yang di setiap aksinya 

melakukan penculikan-penculikan yang disertai pembunuhan terhadap pegawai-

pegwai Kasunanan Surakarta.  

Puncak perlawanan gerakan anti swapraja ini melakukan penculikan 

dengan bantuan Barisan Banteng pada Januari 1946, adanya penculikan terhadap 

sunan PB XII, Kanjeng Ratu, dan Soerjohamidjojo (Ricklefs, 2008:333).  Hal itu 

dilakukan sebagai peringatan terhadap PB XII dan kerabatnya. Tiga bulan 

kemudian tepatnya pada tanggal 18 April 1946, Barisan Banteng berhasil 

memasuki wilayah dalam keraton sehingga Barisan Banteng kembali menculik 

PB XII. Pada tanggal 24 April 1946 pula, yang dilakukan oleh Barisan Banteng 

yang diantaranya Hadisunarto, Sastronegoro dan Mulyadi Joyomartono. Di lain 

tempat juga, Barisan Banteng yang diwakilkan oleh Dr. Muwardi, 

Mangkusudiyono, dan Hadisunarto, untuk menekan secara paksa patih Partono 

agar menyetujui hilangnya pemerintahan swapraja Mangkunegara dan bersedia 

bergabung dengan Pemerintahan RI. Barisan banteng yang ekstrim dalam 

bertindak dengan melakukan aksi penculikan terhadap tokoh-tokoh penting istana. 

Mereka yang berhasil diculik ialah Patih Sosrodiningrat, Mr. Notonegoro, Mr. 
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Jaksonagoro dan Mr. Suwidji, serta Kanjeng Raden Adipati Yudonegoro. Mereka 

ditawa oleh Barisan Banteng dan Polisi Tentara Surakarta di Kandang Menjangan 

(Ibrahim, 2004: 160). 

Untuk menanggapi aksi-aksi yang dilakukan oleh Gerakan Anti Swapraja 

ini, Kasunanan Surakarta sering melakukan perundingan dengan kelompok anti 

swapraja. Tetapi Kasunanan pun tidak bisa merealisasikan keinginan dari 

kelompok anti swapraja tersebut sehingga Kasunanan menyatakan tidak bisa 

merubah status keistimewaan dengan sendirinya karena  daerah istimewa ini telah 

dijamin keberlangsungannya dalam UUD yang diakui oleh seluruh bangsa 

Indonesia. Namun, Gerakan Anti Swapraja ini tetap memegang teguh dengan 

tujuan mereka untuk menghapuskan Daerah Istimewa Surakarta sehingga 

merekapun semakin menjadi dalam melakukan aksinya. 

Suasana memanas Surakarta yang diakibatkan munculnya Gerakan Anti 

Swapraja ini, Menteri Dalam Negeri Soedarsono mengunjungi Pakubuwono XII 

di Keraton Surakarta. Saat kunjungan tersebut, K.R.M.H Woerjaningrat sebagai 

pepatih dalem mengusulkan yang juga telah disetujui oleh Pakubuwono XII agar 

dalam sementara waktu hingga terselesaikan gerakan anti swapraja ini, Daerah 

Istimewa Surakarta dikembalikan kepada pemerintah pusat.  

Usulan yang dicetuskan oleh K.R.M.H Woerjaningrat ini, mengalami 

penolakan dari Mendagri Soedarsono tentang pengembalian Daerah 

Keistimewaan secara sementara sampai permasalahan tentang Gerakan Anti 

Swapraja terselesaikan dengan baik. Mendagri Soedarsono menginginkan 

diadakannya Pemilihan Umum untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat 
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Surakarta. Usulan ini ditentang oleh Komisaris Tinggi yang tidak menyukai 

adanya Pemilihan Umum ini dengan alasan apabila dilakukannya pemilihan 

umum tersebut akan membuat rakyat menjadi terpecah-pecah secara otomatis 

membuat Surakarta menjadi daerah federal. Adanya penolakan terhadap usul 

Soedarsono ini, membuat hubungan antara Kasunanan dan Mangkunegaran 

dengan direktorium semakin menegang. 

 Penolakan ini semakin dianggap oleh Kasunanan semakin ikut campurnya 

Komisaris Tinggi dalam perpolitikan Surakarta yang seharusnya menjadi urusan 

Kasunanan dan Mangkunegaran. Suasana Surakarta pun semakin memanas 

dengan adanya penculikan dan pembunuhan terhadap pegawai Kepatihan oleh 

kelompok anti swapraja dan mengganti pegawai-pegawai yang telah diculik 

tersebut dengan orang-orang yang mendukung dihapusnya keistimewaan 

Surakarta.  

Menanggapi usulan dari K.R.M.H Woerjaningrat terhadap Mendagri 

Soedarsono saat mengunjungi Surakarta tentang penyerahan sementara Daerah 

Istimewa Surakarta hingga gerakan anti swapraja dapat terselesaikan dengan baik. 

Pada tanggal 22 Mei 1946, Sutan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana 

Mentri mengunjungi Surakarta beserta menteri–menteri dari Kabinetnya untuk 

membahas penyelesaian permasalahan tentang Gerakan Anti Swapraja. PM Sutan 

Syahrir dan menteri–menterinya bertemu dengan Pakubuwono XII yang 

didampingi oleh K.R.M.H Woerjaningrat, Sri Mangkunegara VIII beserta 

K.R.M.H Partono Handojonoto sebagai pepatih dalem Mangkunegaran di gedung 

De Javasche Bank untuk membahas penyelesaian permasalahan gerakan anti 

swapraja. Dalam pertemuan itu, PM. Sutan Syahrir meminta K.R.M.H 
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Woerjaningrat menjelaskan kembali usul yang pernah dikatakannya saat bertemu 

dengan Mendagri Soedarsono untuk sementara Daerah Istimewa Surakarta untuk 

sementara diserahkan kembali kepada Pemerintah Pusat hingga permasalahan 

gerakan anti swapraja ini dapat terselesaikan dengan tuntas. 

Usul itu diterima oleh PM. Sutan Sjahrir beserta para mentrinya, Sunan 

Pakubuwono XII, Sri Mangkunegaran beserta pepatih dalemnya. Untuk 

merealisasikan usulan tersebut PM. Sutan Sjahrir tanggal 1 Juni 1946 mengirim 

Gubernur Soerjo untuk memimpin Surakarta dan lembaga Komisaris Tinggi 

dihapuskan dengan adanya penyerahan sementara Daerah Istimewa Surakarta 

kedalam kekuasaan Pemerintah Pusat. Adanya realisasi ini posisi Kasunanan 

Surakarta mengalami perubahan besar dari sebagai pemerintah Daerah Istimewa 

Surakarta menjadi pemerintah Karesidenan saja. 

Pada tanggal 15 Juli 1946. PM. Sjahrir Mengeluarkan penetapan 

pemerintah yang berhubungan dengan pemerintahan daerah istimewa Surakarta 

dan Yogyakarta. Penetapan pemerintah yang bernomor 16/SD tahu 1946 berisikan 

enam pasal dan tentang dihapuskannya keistimewaan diatur dalam Pasal kedua, 

Penetapan  menyatakan sebagai berikut :  

Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan 

Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-undang, maka daerah 

tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan, 

dikepalai oleh seorang Residen yang memimpin segenap pegawai 

pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai 

seorang Residen di Jawa dan Madura”(Santoso, 2002:34). 

 

 Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946, sejak 

saat itulah Surakarta hanya menjadi daerah Karesidenan dan  bagian dari 
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Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kasunanan Surakarta hanya sebagai penjaga 

budaya Jawa yang telah dianut selama ratusan tahun serta Kasunanan sudah 

tidak berhak lagi mengurusi segala hal tentang Surakarta cukup denga 

mengurusi rumah tangga Kasunanan. 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menjelaskan keadaan Surakarta 

sebelum munculnya gerakan anti swapraja yang dilihat dari faktor internal dan 

faktor eksternal. Selanjutnya menjelaskan tentang proses terjadinya gerakan 

anti swapraja, yang diawali dengan pembentukkan laskar rakyat di Surakarta, 

proses terjadinya, serta tindakan rakyat dalam gerakan ini. Setalah itu 

dijelaskan tindakan Kasunanan yang dengan mudahnya mengembalikan 

kembali keistimewaan Surakarta kepada pemerintah pusat yang menjadi sikap 

Kasunanan Surakarta dalam mengatasi gerakan ini hingga pada akhirnya 

menghilangkan keistimewaan Surakarta hingga saat ini.  

Hal tersebut telah menjadi ketertarikan penulis sehingga dijadikanlah ide 

dasar dari judul skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengkaji 

lebih dalam tentang sikap Kasunanan Surakarta dengan ideologi-ideologi yang 

berkembang dalam internal Kasunanan Surakarta sendiri untuk menyelesaikan 

gerakan sosial yang terjadi di wilayah kekusaannya dengan judul „Sikap 

Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja Tahun 1945-

1946‟ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, terdapat beberapa permasalahan 

yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan 
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pokoknya adalah “Bagaimana sikap internal Kasunanan Surakarta dalam 

mengatasi gerakan anti swapraja tahun 1945-1946.” 

Mengingat rumusan masalah tersebut begitu luas, untuk mempermudah 

penulis dalam menyusun skripsi ini, maka permasalahan umum diatas dibagi 

menjadi beberapa pembatasan masalah. Secara rinci pembatasan masalah 

penulisan skripsi ini, ialah : 

1. Bagaimana latar belakang munculnya Gerakan Anti Swaparaja? 

2. Bagaimana tindakan rakyat dalam Gerakan Anti Swapraja? 

3. Bagaimana situasi politik internal Kasunanan Surakarta? 

4. Bagaimana tindakan Kasunanan Surakarta dalam penyelesaian 

Gerakan Anti Swapraja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan mengkaji pembahasan mengenai “Sikap Kasunanan Surakarta 

Dalam Mengatasi Gerakan Anti Swapraja Tahun 1945-1946. Terdapat beberapa 

tujuan yang dapat dirasakan oleh penulis, diantaranya : 

1.Mendeskripsikan munculnya Gerakan Anti Swapraja di Surakarta 

tahun1945-1946. 

2. Mendeskripsikan tindakan rakyat dalam membantu Gerakan Anti 

Swapraja. 

3. Mendeskripsikan tentang situasi politik internal Kasunanan Surakarta 

dalam menyelesaikan permasalahan Gerakan Anti Swapraja. 
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4. Mendeskripsikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kasunanan 

Surakarta dalam menyelesaikan permasalahan Gerakan Anti Swapraja. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah untuk :  

1. Menambah literatur penulisan sejarah politik di Indonesia khususnya 

sejarah yang ada kaitannya dengan daerah Surakarta. 

2. Memberikan pemahaman umum kepada penulis dan pembaca latar 

belakang hilangnya keistimewaan Surakarta. 

3. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan penulisan sejarah masa 

revolusi. 

 

1.5 Metodologi dan Teknik Penelitian 

Untuk mengkaji pembahasan ini, penulis menggunakan beberapa 

metode penelitian Sejarah yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh 

gambaran rekonstruksi imajinatif mengenai peristiwa Sejarah pada masa lampau 

secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa 

lampau yang disebut sumber sejarah (Ismaun, 2005:34). Terdapat empat tahap 

metode sejarah yakni sebagai berikut:  

a) Heuristik, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari 

sumber-sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan, seperti 

perpustakaan UPI, perpustakaan Universitas Gadjah Mada, perpustakaan 
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Rekso Pustoko Mangkunegaran, perpustakaan Nasional. Selain itu penulis 

pun mencari beberapa artikel yang berhubungan dengan masalah dikaji, 

seperti mengunjungi Monumen Pers Surakarta guna mencari beberapa 

artikel koran yang membantu dalam penelitian. 

b) Kritik, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber 

Sejarah, baik isi maupun bentuknya (eksternal dan internal). Kritik 

eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber 

tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sedangkan 

kritik internal dilakukan oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi 

(content) dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk 

selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan. 

c) Interpretasi, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap 

sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. 

Kegiatan penafisran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data 

dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh penulis 

sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan 

data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain. 

Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan 

pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan proposal ini.  

d) Historiografi, merupakan langkah terakhir dalam penulisan ini. Dalam hal 

ini penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap yang dilakukan 

sebelumnya dengan cara menyusunnya ke dalam suatu tulisan yang jelas 
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dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa penulisan 

yang baik dan benar.  

Teknik-teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan. Sebagai langkah awal penulis mengumpulkan sumber-

sumber yang sesuai dengan fokus kajian penelitian yang diperoleh dari 

berbagai sumber atau literatur. Setelah itu penulis menganalisis setiap 

sumber yang diperoleh dengan membandingkan antara sumber yang satu 

dengan sumber yang lain, sehingga diperolehlah data-data yang penulis 

anggap otentik, kemudian data-data tersebut penulis paparkan dalam 

bentuk karangan naratif yaitu skripsi. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik studi literatur 

baik berupa buku yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis angkat dan 

sumber internet sebagai penunjang sumber yang didapat oleh penulis.  

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis berusaha untuk memaparkan dan menjelaskan 

mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan 

penelitian dan penulisan skripsi, rumusan masalah yang menjadi beberapa 

permasalahn untuk mendapatkan data-data temuan di lapangan, pembatasan 

masalah guna memfokuskan kajian penelitian sesuai dengan permasalahan utama, 
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tujuan dari penelitian yang dilakukan, metode serta sistematika penulisan dalam 

penyusunan skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bagian bab kedua ini, berisi mengenai suatu pengarahan dan 

penjelasan topik permasalahan yang penulis teliti dengan mengacu pada tinjauan 

pustaka melalui suatu metode studi kepustakaan, sehingga penulis mengharapkan 

tinjauan pustaka ini bisa menjadi bahan acuan dalam penelitian yang penulis 

lakukan serta dapat memperjelas isi pembahasan yang diuraikan berdasarkan dat – 

data temuan dilapangan. 

BAB III Metodologi Penelitian. 

Pada bab ini, penulis memaparkan metode yang digunakan untuk 

merampungkan rumusan penelitian, metode penelitian ini harus mampu 

menjelaskan langkah – langkah serta tahapan – tahapan apa saja yang digunakan 

dalam penelitian yang dilakukan. Semua prosedur serta tahapan – tahapan 

penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir harus diuraikan secara 

rinci dalam bab ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam 

memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang akan dikaji.  

BAB IV Gerakan Anti Swapraja di Surakarta Tahun 1945-1946 

Pada bab ini, berisi mengenai keterangan–keterangan dari data–data 

temuan di lapangan. Dalam bab ini memiliki bahasan mengenai latar belakang 

munculnya gerakan anti swapraja, tindakan rakyat dalam gerakan anti swapraja, 
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Dinamika yang terjadi dalam internal kasunanan Surakarta, serta tindakan 

Kasunanan Surakarta dalam penyelesaian gerakan anti swapraja. 

BAB V Kesimpulan.  

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dan 

analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan. Hasil temuan akhir 

ini merupakan pandangan dan interpretasi peneliti tentang inti pembahasan 

penulisan. 


