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BAB V 

KESIMPULAN 

 Pada bab ini penulis mendeskripsikan jawaban dari rumusan masalah 

penelitian yang berjudul ‘Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi Gerakan 

Anti Swapraja Tahun 1945-1946’. Gerakan anti swapraja ini merupakan salah 

satu gerakan sosial yang terjadi pada masa revolusi nasional, adanya gerakan ini 

mengakibatkan adanya perubahan besar di Surakarta dan menjadi salah satu yang 

sedang dipermasalahkan kembali oleh rakyat Surakarta saat ini yang 

menginginkan dikembalikannya keistimewaan Surakarta kepada Kasunanan 

Surakarta kepada pemerintah pusat. Latar belakang adanya gerakan ini pun 

mengalami permasalahan yang sangat kompleks menyebabkan gerakan ini bukan 

hanya memperjuangkan tujuan awalnya saja melainkan adanya beberapa 

kepentingan di dalamnya. Maka dari itu penulis membaginya dalam beberapa 

kesimpulan yang mendasar dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :  

Pertama, apabila Kasunanan Surakarta bersikap menerima secara 100% 

kemerdekaan Indonesia tanpa harus terpengaruh kembali dengan keinginan 

Belanda yang ingin kembali masuk ke Indonesia mungkin segala kebijakan yang 

diambil oleh Kasunanan terhadap rakyat mengalami perubahan dan mengikuti 

irama politik Inodnesia yang sudah merdeka. Kasunanan tetap memakai peraturan 

yang sudah usang yang telah digunakan selama ratusan tahun yang bersifat kaku 

dan tetap digunakan setelah Indonesia merdeka sehingga peraturan tersebut 

dianggap sebagai penjajahan baru bagi rakyat Surakarta. Terlebih lagi Kasunanan 
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pun masih tetap melakukan hubungan dengan Belanda bahkan ada kesan 

membantu Belanda untuk kembali masuk kedalam Surakarta. 

Kedua, persaingan antara Kasunanan dan Mangkunegaran. Persaingan 

selama ratusan tahun antara dua keraton di Surakarta ini pun ikut memperlemah 

posisi kedua keraton tersebut dalam pandangan rakyat. Kasunanan dan 

Mangkunegaran ini selalu melakukan persaingan dalam segala hal terutama dalam 

upacara-upacara keagamaan maupun upacara adat istiadat, dua keraton ini 

bersaing dengan kemewahannya dan kemerihannya sedangkan rakyat Kasunanan 

dan Mangkunegaran mengalami kemiskinan dan tingkat kesehatan yang rendah 

menyebabkan benih-benih kebencian tersebut pun semakin berkembang. 

Ketiga, terbukanya rakyat Surakarta dengan paham-paham baru. Surakarta 

sejak masa pergerakan selalu terbuka dengan paham-paham baru ini pun sehingga 

tidak heran apabila di Surakarta selalu terjadi aksi-aksi protes rakyat terhadap 

Kasunanan. Maka tidak aneh apabila rakyat Surakarta sangat terbuka dengan 

paham-paham baru yang muncul dan berkembang di Surakarta, hal ini juga dilatar 

belakangi oleh konflik sosial yang terjadi antara Kasunanan dengan rakyatnya 

dimana Kasunanan sebagai penguasa Surakarta memberikan jarak yang sangat 

jauh dengan rakyat bahkan ada kesan seolah Kasunanan tidak dapat tersentuh oleh 

rakyat jelata. Sehingga menyebabkan rakyat mendukung adanya revolusi di 

Surakarta. 

 Keempat, perkembangan laskar-laskar rakyat di Surakarta. lahirnya laskar-

laskar rakyat di Surakarta ini pun tidak terlepas dari adanya peran pembantu BKR 

untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing karena pada awal 
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kemerdekaan anggota BKR sangat sedikit, akhirnya terbentuklah laskar-lasakr 

rakyat di Surakarta. Keterbukannya Surakarta dengan paham-paham baru ini yang 

menyebabkan laskar-laskar rakyat ini mulai memiliki ideologi dalam 

perjuangannya hingga pada akhirnya laskar-laskar rakyat inilah yang menjadi 

motor adanya revolusi di Surakarta.  

 Kelima, keadaan politik nasional Indonesia. Seandainya para elit politik 

saat itu tidak terjadi konflik internal yang menyebabkan stabilitas nasional 

terganggu tidak akan adanya revolusi di Indonesia. Setelah adanya konflik yang 

terjadi dalam tubuh pemerintah pusat, pemerintah pusat pun mendapatkan 

rongrongan dari Belanda yang ingin menduduki Indonesia kembali. Banyaknya 

sikap yang berbeda dalam menanggapi rencana Belanda ini membuat suara 

terpecah antara pemerintah pusat dengan sebagian kelompok yang menyebabkan 

kelompok-kelompok yang tidak meyukai cara pemerintaha dalam menyelesaikan 

masalahnya ini maka terciptalah kelompok oposisi yang bertujuan untuk 

menjatuhkan kabinet saat itu.  

 Keenam, adanya krisis kekuasaan dalam tubuh Kasunanan. Kasunanan 

sejak kematiannya Pakubuwono X mengalami krisis kekuasaan yang 

menyebabkan dalam tubuh Kasunanan pun terpecah. Pada awal kemerdekaan 

Kasunanan dipimpin oleh Pakubuwono XII yang masih teramat muda saat 

memerintah sehingga pemerintah dipegang oleh pepatih dalem sebagai wali dan 

segala pengambil keputusan sedangkan Sunan hanya sebagai boneka 

pemerintahan saja, hal yang sama pun terjadi dalam Mangkunegaran. Maka tidak 

heran apabila pada masa revolusi Kasunanan bersikap tidak tegas dan kaku 

sehingga dengan mudahnya menghilangkan status keistimewaannya. 
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REKOMENDASI 

 Penelitian ini yang berjudul ‘Sikap Kasunanan Surakarta Dalam Mengatasi 

Gerakan Anti Swapraja Di Surakarta Tahun 1945-1946. Dapat membantu untuk 

menjelaskan materi pembelajaran sejarah kelas XII IPS dengan menggunakan 

Standar Kompetensi:Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia sejak Proklamasi 

hingga lahirnya Orde Baru dengan Kompetensi Dasar : Menganalisis perjuangan 

Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemeredekaan dari ancaman 

disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara 

lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta dan G30S). 

Penelitian ini dapat membantu dalam menjelaskan tentang masa revolusi 

Indonesia yang begitu banyaknya konflik internal yang menciptakan keadaan 

tidak kondusif Indonesa pasca kemerdekaan. 

 Nilai yang dapat diambil dari penelitian ini untuk menimbulkan rasa 

kebangsaan bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia yang sudah meluntur sebagai dampak negative dari adanya globalisasi 

sehingga banyak pemuda-pemudi Indonesia yang cenderung melupakan nilai 

kemerdekaan yang semestinya mereka pertahankan sesuatu yang telah 

diperjuangkan oleh para pahlawan, mempertahankan disini bukan lagi dengan 

mengangkat senjata melainkan dengan prestasi yang membanggakan Indonesia 

dimata dunia internasional. Nilai selanjutnya yang dapat diambil ialah betapa 

pentingnya bagi kita sebagai warga Negara Indonesia untuk menjaga dan 

melestarikan warisan budaya Indonesia yang beraneka ragam baik itu seni, hukum 

adat maupun bahasa daerah yang merupakan identitas bangsa Indonesia. 


