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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa awal kemerdekaan di Surakarta diiringi dengan revolusi sosial 

sehingga menyebabkan hilangnya kekuasaan kerajaan yang sebelumnya 

merupakan kekuasaan dominan di Surakarta. Secara umum proses tersebut lebih 

dipandang sebagai segi-segi umum dari sebuah revolusi sosial di beberapa 

wilayah Indonesia lainnya seperti di Sumatra Utara, Karesidenan Banten dan 

Karesidenan Pekalongan.1 Proses yang terjadi di Surakarta memiliki kekhasannya 

sendiri dimana peran para bangsawan justru sangat dominan pada awal kompetisi 

dan konflik kekuasaan. 

Konflik bangsawan pada konflik kekuasaan di Surakarta mengelompokkan 

kaum bangsawan tersebut menjadi tiga kelompok politik yang masing-masing 

saling bersaing untuk merebut keuntungan seluas-luasnya. Ketiga kelompok 

 
1 Ben Anderson, 1988, Revolusi Pemuda. Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 

1944-1946, Terjemahan: Jiman Rumbo, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; Anton E. Lucas, 1989,  
Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi Dalam Revolusi, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.; Anthony Reid, 
1987, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. Penerjemah: Tim PSH, 
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 
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politik tersebut pada awal proklamasi terlibat dalam persaingan dan perebutan 

kekuasaan sengit dan keras dimana setiap pihak berusaha mengklaim kekuasaan 

berdasarkan pandangan dari tiap-tiap pihak..   

Dua kelompok pertama ialah pihak Kasunanan dan Mangkunegaran yang 

telah memegang kekuasaan selama. ratusan tahun. Kedua kekuasaan ini 

merupakan warisan dari kerajaan Mataram dan kekuatan politik utama di 

Surakarta yang saling bersaing untuk menjatuhkan kekuasaan lainnya. Sedangkan 

kelompok lainnya ialah para aktivis dan politisi Surakarta yang pada umumnya 

direpresentasikan sebagai kelompok rakyat kebanyakan dan diwakili oleh para 

pejuang dan barisan pemuda dimana secara politik diwakili oleh KNIDS.  

Akan tetapi apabila kita teliti kembali dalam kekuatan kelompok politik 

yang direpresentasikan sebagai kekuatan rakyat memiliki perbedaan dari pola-

pola umum yang tergambar dari sebuah gerakan rakyat. Walaupun kelompok ini 

(KNIDS) mengusung gerakan demokrasi dan persamaan derajat dalam sistem 

politik, pembentukan KNIDS pada kenyataannya justru dilakukan oleh kaum 

bangsawan itu sendiri. Dua nama yang memiliki peran aktif dalam pembentukan 

dan penentuan arah dan akan sangat mempengaruhi kekuatan politik tersebut ialah 

Wuryaningrat dan Sumodiningrat. 

Pembangkangan kedua bangsawan tersebut dari tradisi kerajaan di Surakarta 

sebenarnya dapat dilihat dari proses sejarah sebelum proklamasi kemerdekaan. 

Untuk memahami proses tersebut harus kita tinjau semenjak masa kekuasaan 

Paku Buwono X dimana kedua orang tersebut memiliki kesamaan dalam 

perjalanan karirnya sebagai bangsawan. Mereka adalah orang-orang yang 
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dipinggirkan dari struktur kekuasaan oleh musuh-musuh politiknya yang saling 

bersaing memperebutkan jabatan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan. 

Wuryaningrat disingkirkan dari jabatan pepatih dalem pada tahun 1916 dan 

Sumodiningrat dikecewakan dengan penghapusan kemungkinan dirinya menjadi 

pemegang jabatan putra mahkota atau Pangeran Adipati Anom melalui penjegalan 

ayahnya dari tahta Paku Buwono XI. Selain itu mereka berdua adalah pendukung 

setia Sunan Paku Buwono X yang lebih mementingkan nasionalisme Keraton dan 

merupakan musuh terselubung utama dari pemerintah kolonial.  

Hal ini memudahkan mereka dapat bekerjasama dengan baik pada awal 

proklamasi walaupun pada mula persahabatan politik mereka, Wuryaningrat lebih 

mendominasi dalam hubungan interaksi tersebut. Konflik di dalam Kasunanan 

berpuncak pada suksesi tahta keraton pada tahun 1939 dan berlanjut hingga 

terjadinya kemerdekaan Republik. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

sebelumnya maka dapat dipahami bahwa penggagasan dan pembentukan 

organisasi politik untuk mendukung republik serta penentuan arah dan haluan 

politik dari masing-masing organisasi tersebut memperlihatkan peran mereka 

sangat menonjol. 

Pada masa-masa proklamasi di Surakarta dibentuk PPK. Pembentukan PPK 

sebagai organisasi pendukung republik pada hakikatnya merupakan sumbangsih 

Wuryaningrat yang diteruskan oleh pendirian KNIDS sebagai lembaga legislatif 

pertama di Surakarta masa Republik dan menonjolkan nama Sumodiningrat 

melalui keberhasilannya merebut kekuasaan dan senjata dari tangan pemerintah 

Jepang. 
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Akan tetapi tanpa disadari, mereka berdua membawa Surakarta kepada 

situasi baru yang belum dapat diramalkan. Perubahan sistem kekuasaan yang 

demokratis dimana mereka turut terlibat dalam proses kekuasaan ternyata 

membawa dampak yang tidak diduga-duga oleh mereka sendiri. Persaingan dan 

konflik inidividu kaum bangsawan dalam perpolitikan di Surakarta ini berjalan 

seiring perubahan pola pikir masyarakat terutama kalangan pemuda mengenai 

kekuasaan secara radikal. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya konflik 

politik republik anatara pemerintah Republik dengan pemerintah Belanda dan 

konflik politik nasional antar para politisi Republik itu sendiri. 

Perubahan-perubahan situasi itu membawa masyarakat Indonesia memasuki 

babak baru dalam memahami kedaulatan yang dapat diartikan dengan mendaulat 

atau memaksa dengan kekerasan. Istilah kedaulatan rakyat yang berkembang di 

masyarakat pada akhirnya diinterpretasikan sebagai kekuasaan rakyat mutlak 

tanpa adanya peran unsur-unsur lama yang terdapat dalam sistem sosial baru 

sebagai cita-cita masyarakat. Hal ini menjadi penyebab jatuhnya kedua 

bangsawan dari hasil karya mereka sendiri. Daulat rakyat atas institusi republik di 

Surakarta dijalankan secara serempak sekitar bulan Oktober dan November 

dengan penggeseran para pejabat-pejabat penting yang berkaitan dengan keraton. 

Gerak revolusi itu sendiri kian lama kian merambah hingga memasuki 

bidang sosial. Peran-peran bangsawan dan nilai-nilai tradisi Jawa secara perlahan 

digantikan dengan para tokoh dan nilai-nilai yang diidentikkan dengan sosialisme 

dan komunisme untuk menciptakan suatu revolusi dalam seluruh bidang 

kehidupan. Upaya pertahanan kerajaan tidak mampu menahan mobilisasi politik 
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kalangan rakyat kebanyakan yang memanfaatkan momen revolusi. 

Ktidakmampuan kerajaan sendiri terlihat dengan penyerobotan dan penggedoran 

asset-aset ekonomi keraton. Selain itu runtuhnya wibawa keraton menyebabkan 

mereka menjadi sasaran kekerasan badan perjuangan.  

Di dalam proses ini, KNIDS memegang peranan terutama dalam 

mewujudkan kepentingan politiknya. Kerjasama baik antara KNIDS dan badan-

badan perjuangan memudahkan KNIDS untuk bergerak menekan lawannya. 

Belum lagi manuver-manuver politik KNIDS yang  terlihat melalui penggabungan 

KNIDS dalam Direktorium dan PP. KNIDS memegang peranan penting dalam 

penyebaran isu dan perebutan aset-aset Keraton demi kepentingannya sendiri. 

Selain itu KNIDS mampu mengorganisir KNID-KNID setingkat kabupaten di 

wilayah Surakarta agar mencapai sebuah pusat pemerintahan tunggal di wilayah 

Surakarta dengan KNIDS sebagai koordinatornya.  

 Di antara berbagai macam peran KNIDS, ada satu peran vital dimana 

KNIDS mendapat kemudahan untuk mendapatkan legalitas dirinya yaitu peran 

dalam bidang keamanan di Surakarta. KNIDS mampu bekerjasama dan diterima 

dengan baik oleh semua badan perjuangan dan bahkan tentara lebih mendukung 

KNIDS. Karena kepentingan tentara sejalan dengan kepentingan KNIDS. Hal ini 

adalah penyebab mengapa KNIDS tiba-tiba menjadi raksasa politik di Surakarta, 

walaupun pada awalnya ia hanyalah sebuah kekuatan kecil daripada kekuatan 

politik kerajaan. 

 Meningkatnya peran KNIDS seiring dengan perkembangan politik di 

Surakarta yang menentang raja. Kebencian mereka terhadap pemerintah swapraja 
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ditumpahkan kepada institusi kepatihan yang secara tradisi memegang 

administrasi pemerintahan. Simbolisasi kekuasaan raja menjadi tempat 

pencurahan kemarahan badan perjuangan sehingga pengrusakan, pembakaran dan 

pengambilaihan gedung kepatihan untuk dijadikan sebagai gedung pemerintahan 

republik di Surakarta. Dengan direbutnya kendali gedung kepatihan maka secara 

tradisi kekuatan revolusi sosial mengambil alih peran pemerintahan luar dalam 

konteks kekuasaan tradisional di Surakarta. 

Peran yang diambil oleh KNIDS tidak terlepas dari motivasi utama KNIDS 

dalam berkuasa secara politik di Surakarta. Motivasi ini berkembang menjadi 

strategi-strategi politik yang disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di 

Surakarta. Penyesuaian kondisi itu terlihat dengan terlibatnya KNIDS secara 

mendalam dalam arus revolusi dan semangat kemerdekaan yang tinggi. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dibahas dalam penulisan 

ini terdiri: 

1. Apa yang melatarbelakangi pembentukan KNIDS? 

2. Strategi apakah yang dijalankan KNIDS untuk merebut kekuasaan di 

Surakarta? 

3. Bagaimanakah proses akhir kejatuhan kekuasaan kerajaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penulisan ini adalah: 
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1. Mengetahui latar belakang pembentukan KNIDS. 

2. Mengetahui strategi yang dijalankan KNIDS dalam usahanya untuk merebut 

kekuasaan dari kerajaan. 

3. Mengetahui proses akhir kejatuhan kekuasaan kerajaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan tentang sejarah Surakarta pada awal kemerdekaan 

terutama tentang usaha KNIDS dalam merebut kekuasaan kerajaan.  

2. Memberikan manfaat kepada para akademisi maupun masyarakat umum 

dalam mengakaji Surakarta. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Skripsi karya Soedarmono yang berjudul Pergolakan Rakyat Surakarta 

Pada Masa Revolusi Fisik 1945-1950, memberikan gambaran yang baik tentang 

situasi revolusi pada masa tersebut. Kebangkitan-kebangkitan jiwa revolusioner 

yang telah dimulai pada saat sebelumnya memberikan gambaran yang baik 

tentang pertumbuhan kehidupan berorganisasi. Organisasi-organisasi tersebut 

pada akhirnya akan membentuk kekuatan-kekuatan utama dalam membentuk 

gerakan kerakyatan maupun kelompok kerajaan yang kemudian akan bertarung. 

Kekurangan dari penulisan ini ialah tidak adanya bagian yang menekankan 

keterlibatan bangsawan dalam konflik sosial di Surakarta. Kekurangan inilah yang 

menjadi motivasi penulis ini untuk melengkapi penulisan sejarah politik di 

Surakarta pada masa kemerdekaan. 
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Ben Anderson mengatakan bahwa konflik di Surakarta terjadi karena 

adanya perpaduan antara konflik politik nasional dan konflik politik lokal yang 

ditandai dengan peningkatan kegiatan sosialis, komunis hingga sindikalisme di 

Surakarta yang berujung pada perang antar kelas. Selain itu Ben Anderson 

menggambarkan dengan baik situasi revolusioner yang melanda kaum pemuda.2

Akan tetapi penulisan ini memiliki kekurangan dalam menerangkan data-data 

dalam kajian-kajian khusus suatu wilayah karena lebih menekankan terhadap 

generalisasi umum dan teori yang diajukannya. 

 Sekedar Uraian Mengenai Swapraja Surakarta Setelah Proklamasi 

Kemerdekaan karya KRMH Wuryaningrat merupakan bahan referensi yang 

sangat berguna mengingat keterlibatannya dalam kekacauan di Surakarta.3

Kecenderungan pemihakan kerajaan yang disebabkan oleh latar belakang penulis 

tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data-data akurat yang tersedia di 

buku tersebut. 

 Buku lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan ialah Bandit dan 

Pejuang di Simpang Bengawan, Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di 

Surakarta karya Julianto Ibrahim yang banyak menggambarkan tindak kekerasan 

di Surakarta yang diwarnai dengan peristiwa penggedoran, pencurian hingga 

penculikan yang terjadi di Surakarta. Kekacauan di Surakarta yang menjadi 

wilayah anarki tidak terlepas dari peran serta badan-badan perjuangan yang 

menginterpretasikan makna daulat dalam khasanahnya masing-masing sehingga 

 
2 Ben Anderson, 1988, Revoloesi Pemoeda: Pendoedoekan Jepang dan Perlawanan di 

Jawa, 1944-1946, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 
 

3 KRMH Wuryaningrat, Sekedar Uraian Mengenai Swapraja Surakarta Setelah 
Kemerdekaan, tp.tt. 
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terjadi perubahan makna dari kedaulatan menjadi mendaulat. Penulisan ini lebih 

menekankan terhadap gerakan rakyat dan pemuda dalam badan-badan perjuangan 

sehingga mengabaikan peran bangsawan dan kerajaan yang pada masa sebelum 

kemerdekaan merupakan kelompok politik terkuat. 

 Referensi lainnya yang dapat digunakan ialah buku karya Panitia 

Pelaksana Pembangunan Monumen Perjuangan yang berjudul Perebutan Markas 

Kenpetai di Surakarta. Buku ini memiliki kekayaan data dalam meihat proses-

proses awal kemerdekaan di Surakarta terutama mengenai kekayaan informasinya 

mengenai badan-badan perjuangan serta latar belakang para pejuang. Akan tetapi 

penulisan ini dilingkupi dengan subyektivitas penulisan yang begitu terlihat. Hal 

ini tampak terhadap pemihakan kepada gerakan rakyat sehingga mengaburkan 

peran kerajaan dalam kancah perpolitikkan lokal di Surakarta. 

 Menurut Ralf Dahrendorf, konflik sosial terjadi karena adanya perubahan 

di dalam masyarakat itu sendiri. Ia membagi konflik tersebut menjadi dua bagian 

yaitu konflik endogen yang disebabkan oleh perubahan di dalam struktur sosial 

masyarakat itu sendiri akibat terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku dan 

konflik eksogen yang terjadi akibat adanya rangsangan dari luar. Sedangkan 

seluruh tujuan dari konflik ini ialah untuk merubah seluruh struktur sosial yang 

lama yang sudah mapan dengan sebuah struktur sosial yang sama sekali baru. 

Teori ini dapat dihubungkan degan fenomena di Surakarta dimana konflik sosial 

di Surakarta sendiri dapat digolongkan kepada konflik endogen yang bertujuan 
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untuk menggulingkan struktur sosial politik  yang lama (kerajaan) dengan struktur 

sosial baru yang dianggap memiliki persamaan derajat.4

F. Metode Penelitian 

1. Metode dan Pendekatan  

Menurut Nugroho Notosusanto dalam Pemikiran dan Perkembangan 

Historiografi Indonesia menyatakan bahwa metode sejarah adalah merupakan 

kumpulan prinsip atau aturan yang sistematis dan dimaksudkan untuk 

memberikan bantuan secara efektif di dalam usaha untuk mengumpulkan 

bahan-bahan, menilai secara kritis dan kemudian menyajikannya secara 

tertulis.5 Dalam sebuah penelitian sejarah diperlukan sebuah metode yang 

bertujuan agar penelitian berjalan baik sesuai dengan rencana dan hasil 

penelitiannya dapat memecahkan masalah yang diangkat. Menurut Louis 

Gostchalk dalam  Mengerti Sejarah, penelitian sejarah yang menerapkan 

metodelogi sejarah bertujuan agar dapat  memisahkan antara masalah-

masalah/sumber sejarah   yang  historicable dan  a-historis.6 Dari  kedua 

penjelasan itu,  pada  dasarnya sejarah memiliki empat tahapan proses 

penelitian yaitu Heutristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi.  

Proses pertama adalah Heuristik yaitu proses mencari dan menemukan 

sumber atau data. Pada penelitian ini, proses Heuristik dilakukan dengan cara 

 
4 Ralf Dahrendorf, “Toward a Theory of Social Conflict”, dalam Soedarmono, “Konsep 

dan Teori Konflik”. Makalah Pribadi. 
5 Sartono Kartodirjo, 1982, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia. 
 

6 Louis Gottschalk, 1985, Mengerti Sejarah. Penerjemah: Nugroho Notosusanto. Jakarta: 
UI Press,  hal.146. 
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penyusuran sumber-sumber primer seperti surat kabar dan arsip. Proses kedua 

adalah Kritik Sumber yang bertujuan agar setiap data sejarah yang ada dapat 

diketahui sejauh mana tingkat keontetikan dan keasliannya, namun demikian 

pada kritik sumber ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah data-data itu 

bernilai objektif dan tidak menyimpang dari khasanah sejarah sebagai ilmu. 

Proses ketiga adalah Interpretasi yang berusaha menafsirkan fakta-fakta, 

tingkat objektifitas, subjektifitas dan tentunya  juga   tingkat   kebenaran   

yang   tertuang   di  dalam  data  sejarah yang kemudian proses penafsiran 

ulang ini akan membentuk sebuah format penulisan sejarah yang sinkretis-

diakronis dan deskriptif-naratif. Kemudian proses terakhir adalah 

Historiografi yang berusaha menuangkan data dan fakta-fakta baru yang 

ditemukan dalam sebuah format penulisan sejarah.7

Pendekatan sejarah yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosial politik sehingga dapat memisahkan proses-proses politik 

yang terjadi dan berkaitan dengan situasi sosial di Surakarta. Studi ini bukan 

hanya menggambarkan apa dan kapan peristiwa sejarh itu terjadi, tetapi juga 

mengidentifikasi masalah bagimana dan faktor-faktor apa yang menyebabkan 

peristiwa itu terjadi.8

2. Teknik Pengumpulan Data 

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 
7 Hariyono, 1995, Mempelajari Sejarah Secara Efektif, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. hal. 

109. 
 
8 Kuntowijyo, 1994, Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 5. 
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(a). Studi Dokumen 

Dalam penelitian sejarah penggunaan dokumen dinilai sangat 

penting. Dokumen-dokumen yang tersedia dapat diartikan sebagai jejak 

yang tertinggal dan dapat dilacak, sebab peristiwa atau kejadiannya telah 

berlangsung. Studi bahan dokumen bertujuan untuk memperoleh dokumen 

yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang benar-benar berkaitan 

dengan penelitian. Dokumen berfungsi dalam penyajian data untuk 

memberikan gambaran peristiwa pada obyek penelitian.9

Dokumen atau arsip-arsip yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: Berkas KNIDS, Bundel Rupa-Rupa 1945-1946, Berkas 

Rahasia Jepang, Berkas Keadaan Swapraja, Berkas Kebakaran di 

Surakarta, Runtuhnya Swapraja 1946. Selain itu digunakan pula surat 

kabar dan dokumen-dokumen lainnya yang diklasifikasikan secara 

tersendiri. Dokumen-dokumen tersebut terdapat di kearsipan Reksa 

Pustaka Mangkunegaran, Radya Pustaka dan Monumen Pers Surakarta.  

(b). Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan bahan pelengkap dalam penelitian ini. 

Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah terkait 

dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

teori dan konsep yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dalam 

penelitian ini dapat diuji kebenarannya serta mencapai hasil yang 

 
9 Sartono Kartodirjo, op.cit., hal. 22. 
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maksimal dan akurat. Studi pustaka dapat dapat melalui buku-buku, 

majalah atau sejenisnya. 

 Studi pustaka dilakukan diperpustakaan pusat Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, 

Perpustakaan Reksa Pustaka, Perpustakaan Radya Pustaka, Perpustakaan 

Daerah Surakarta, Perpustakaan Wisma Permata Mahasiswa Surakarta dan 

Perpustakaan Nasional Monumen Pers Surakarta. 

3. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis historis kritis dengan maksud akan berusaha menguraikan 

setiap kejadian dan mendeskripsikan dalam jalinan kusalitas atau sebab akibat 

peristiwa tersebut secara kronologis. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan 

eksplanasi atau menerangkan setiap kejadian secara lebih mendalam 

berdasarkan analisa yang ada. Data-data yang tersedia akan menjadi hidup dan 

tajam apabila analisa peneliti terhadap sumber yang sangat kritis. Sumber 

yang hidup dan tajam tersebut nantinya akan menentukan seberapa 

bermutunya tulisan yang disajikan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Bab Pertama ialah Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah 

pada penulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metodologi dan sistematika penulisan. 
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Bab Kedua ialah latar belakang konflik politik di Kasunanan yang 

menjelaskan mengenai kehidupan politik Keraton pada masa Paku Buwono X 

dengan tipologi kekuasaan Paku Buwono X dan aktifitas politik para Bangsawan 

pada masa Paku Buwono X. Pembahasan selanjutnya mengenai krisis suksesi 

tahta Surakarta yang menjelaskan tentang sifat-sifat krisis suksesi di Kerajaan 

Surakarta dan kronologi masalah pewarisan tahta Paku Buwono X. 

Bab ketiga mengenai peran KNIDS pada masa kemerdekaan di Surakarta 

yang mengkaji tentang peran bangsawan keraton pada masa pendudukan Jepang 

dan proklamasi yang lebih ditekankan kepada peran Wuryaningrat dan 

Sumodiningrat. Pada bagian lainnya akan dijelaskan mengenai Komite Nasional 

Indonesia Daerah Surakarta yang ditekankan kepada awal pembentukan Komite. 

Setelah itu akan dijelaskan tentang pengelompokkan politik massa di Surakarta 

yang pada umumnya didominasi oleh golongan pemuda. Selanjutnya menjelaskan 

mengenai radikalisasi massa di Surakarta terutama berkaitan dengan perebutan-

perebutan fasilitas umum dari tangan tentara Jepang. Bab ini ditutup dengan 

konflik politik Republik yang membawa dampak di Surakarta. 

Bab Keempat akan menjelaskan strategi politik yang diambil oleh KNIDS. 

Pembahasan pertama ditujukan tentang aktivitas kekuasaan swapraja dimana akan 

terlihat aktifitas kerajaan dan mengakibatkan ketidakpuasan rakyat pada masa 

pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Bab ini diteruskan dengan kajian 

terhadap dualisme pemerintahan dan persaingan perebutan kekuasaan dimana 

peran KNIDS kian mencolok dan dilanjutkan dengan meningkatnya radikalisasi 

massa terutama penolakan massa terhadap kerajaan yang ditunjukkan dengan 
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pendaulatan kaum bangsawan serta pembentukan Direktorium dimana KNIDS 

mengambil peran vital dalam menentukan kebijakan Direktorium. Bagian akhir 

dari bab ini menjelaskan mengenai strategi KNIDS dalam merebut kekuasaan dari 

kerajaan dengan berafiliasi terhadap golongan oposisi pemerintahan Syahrir. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


