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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui peranan Nederlandsch Indish

Spoorweg Matschappij (NISM) dalam perkembangan transportasi di Karesidenan
Surakarta, dan (2) Mengetahui dampak positif adanya NISM bagi masyarakat
Karesidenan Surakarta. Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini
adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo. Adapun tahapan penelitian sejarah
menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik,
verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NISM
memiliki peran yang besar dalam memajukan transportasi di Karesidenan Surakarta.
Dangan adanya kereta api, mobilitas masyarakat semakin tinggi mencakup masyarakat
yang tinggal di pedesaan. Adapun dampak positif adanya NISM yaitu: memudahkan
perdagangan yang nantinya akan menciptakan golongan menengah, memudahkan
transportasi masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan interaksi
masyarakat satu dengan yang lain.

Abstract
This study aims to: (l) Determine the role of Nederlandsch Indish Spoorweg

Matschappij Q'{ISM) in the development of transport in Surakarta, and (2) Knowing the
positive impact for the community their NISM surakarta. The method the researchers
used in the writing of this history is a research method according to Kuntowijoyo. The
stages of historical research according to Kuntowijoyo has five stages, namely the
selection of topics, heuristic, verification, interpretation, and writing. The results
showed that NISM has a major role in advancing transportation in surakarta. with the
train, the higher the mobility society includes people who live in ntral areas. The
positive impact of the NISM are: ease of trade which will create the middle class,
facilitate public transport, accelerate development, improve people's interactions with
one another.



Pendahuluan
Tanam paksa merupakan salah

satu sistem di bidang pertanian yang\
merupakan salah satu sebab banyaknyi
perkebunan di Jawa, salah satunva di
Surakarta. Pemrakarsa tanam paksa
adalah Van Den Bosch. penguiaha_
pengusaha perkebunan yang memiliki
modal, menyewa tanah untuk ditanami
tanaman-tanaman ekspor. Luas tanah
yang disewa, dari waktu_ke waktu
mengalami peningkatan. pada 1g55,
30.000 bau tanah di Surakarta disewa
oleh pengusaha perkebunan. Jumlah ini
meningkat menjadi 160.000 bahu pada
tahun 1860, dan meningkat lagi menjadi
200.000 bahu pada tahun 1864 (Takashi
Shiraishi, 1997:12-14). peningkaran
luas sewa tanah berbanding lurus
dengan pertumbuhan perusahaan dan
pabrik di Surakarta.

Perkembangan perkebunan dan
pabrik di pedalaman Surakarta
berhubungan dengan ditetapkannya
Undang-undang Agraria tahun l g7b,
yang mana UU tersebut menjamin
kebebasan dan keamanan para
pengusaha (Ricklefs, 1995:190).
Transportasi sebagai sarana angkutan
dibutuhkan di Surakarta untuk
pengangkut hasil perkebunan dari
pedalaman ke luar. Banyaknya hasil
qgrkelunan ditumpuk digudang
ditambah kurangnya sarana transportasi
menyebabkan banyak yang mulai
membusuk. pengusaha perkebunan
berkeinginan mengatasi permasalahan
penumpukan hasil untuk menghindari
kerusakan barang. Keresahan pengusaha
perkebunan dijawab oleh Nederlindsch
Indis h Spoor-weg Masts chappij (NISM)
dengan pembangunan transportasi
kereta api. NISM yang saat itu dikelola
oleh Pooh:ran, Fransen, dan Kol mulai
mengajukan konsensi kepada
pemerintah kolonial. pennintaan NISM
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temyata membawa banyak pengaruh
dan mendapalkan simpati dari mJnteri
Loudon. dan gubemur jenderal yang
baru saja menjabat, Barbn van den
Beele (lmam Subarkah, 19926).

Pada 17 Juni 1864,
p-embangunan perlama jalur Semarang
(Kemijen)-Ternanggung, setelah
mendapatkan konsensi. pembangunan
jalur Semarang-Temanggung ini pada
masa Gubemur Jenderal van De Beele_
Pembangunan jalur diperluas dengan
dibuat jalur kereta pertama di
Karesidenan Surakarta yang sclesai
pada tanggal l0 Februari Ig70, danjalur ini digunakan untuk angkutan
umum. Pembangunan jalur kereta api di
Surakarta pada awalnya ialur
Kedungjati-Surakarla, kemudian
berlanjut ke jalur Surakarta-yogyakarta.
Di Surakarta sebelum NISM minguasai
usaha perkereta-apian, sudah ada

t9l::che Tramweg Maatschappij
(STM) yang mengoperasikan jalur trem
Solo-Boyolali.

Pengelolaan jalur trem Solo_
Boyolali oleh STM diambil alih NISM,
kemudian dikembangkan dengan
dibangun jalur kereta api Solo-Wonogiri
yang dibuka pada I April 1922.
Pembangunan jalur Solo-Wonogiri ini
mempermudah hubungan antara desa
dengan kota. Selain transportasi mudah
, -jalur ini juga membawa keuntungan
ekonomi bagi perusahaan kereta ipi,
pemerintah, pengusaha perkebunan, dan
masyarakat. Jalur kereta api Solo-
Wonogiri yang banyak manfaatnya ini,
menjadi menarik untuk dibahas.

Beberapa hal yang menarik
mengenai perkeretaapian di Surakarta
mengenai kondisi sosial ekonomi
Karesidenan Surakarta; pennulaan ide
pembangunan jalur kereta api; dan
dampak apa yang ditimbulkan dari
pembangunan kereta api di Karesidenan



Surakarta. Kondisi sosial ekonomi di
Surakarta merupakan salah satu faktor

munculnya ide pembangunan jalur
kereta api. Selain itu, keberadaan jalur
kereta api tidak selamanYa

memunculkan dampak Positif saja,

tetapi ada permasalahan lain muncul

dengan dibangunnnya jalur kereta api.

misalnya kriminalitas dan prostitusi

Metode Penelitian
Metode Yang digunakan Peneliti

dalam penulisan sejarah ini adalah

metode penelitian menurut

Kuntowijoyo. AdaPun tahaPan

penel itian sejarah menurut Kuntowijoyo
mempunyai lima tahap yaitu pemilihan

topik, heuristik, venfikasi. interpretasi.

dan penulisan (Kuntowijoyo, 2005: 91).
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pengusaha mengusulkan untuk
membuat jalur kereta aPi dan trem

dalam kota solo.
Jalur adalah kata lain Cari rel.

Kamus Besar Bahasa lndonesia juga

menyebutkan bahwa rei adalah besi

batang untuk landasan jalan kereta api
(trem dan sebagainya). Sejak di

mulainnya Undang-Undang Agraria
(Takashi Shiraishi, 1997:10),
pembangunan transportasi yang lebih
efisien mulai muncul dan direalisasikan.
NISM membangun jalur kereta api

berarti membangun jalan yang dilalui
kereta api untuk menghubungkan satu

tempat dengan tempat Yang lain.

Pembangunan jalur kereta api

merupakan salah satu rencana

pemerintah kolonial Belanda dalam

membangun transportasi yang pada saat

itu masih sangat kurang. SamPai

pertengahan abad 19, transportasi di
Jawa, khususnya Surakarta, masih

sederhana yaitu berupa kereta sapi atau

kereta kuda.
Penggunaal kereta kuda atau

sapi sebagai alat transportasi dirasa

kurang efisien bahkan sebagai alat

angkut hasil perkebunan bisa dikatakan
itu tidak efisien dan merugikan. Tidak
sedikit produk-produk perkebunan yang

membusuk akibat lamanYa Proses
pengangkutan ke pabrik mauPun ke
pelabuhan Semarang. Oleh karena itu,
untuk mengurangi kerugian akibat
lambannya transportasi, maka dibuatlah
jalur kereta api. Berbagai usulan
pembuatan jalur trem atau kereta di
wilayah Surakarta diantaranya, jalur
kereta api jurusan Solo-Wonogiri, Solo-
Boyolali, Tuntang-Boyolali-Klaten,
Boyolali-Salatiga, Salatiga-Williem I
(Ambarawa), serta jalur Secang melalui
Temanggung menuju Kendal (Waskito
Widi Wardojo, 2013:66). Akan tctapi,
usulan-usulan tersebut tidak semuanya
diwujudkan Sayangnya tidak semua
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Nederlandsch Indish SPoorweg

Ma*chapij (N[SNI)
Nederlandsch Indish SPoorweg

Matschapij (NISM) meruPakan

perusahaan perkeretaapian pada masa

kolonial. NISM berPeran dalam
pembangunan jalur kereta api di Hindia
Belanda. Suhartono mengatakan bahwa
pemasangan jalur kereta api

memperluas perkembangan ruang satu

dengan yang lain karena terhubungkan
oleh jalur kereta api sehingga membuka
daerah-daerah terisolir (Suhartono,

i992). Motif ekonomilah yang menjadi
alasan pernerintah kolonial dalam
pembangunan jalur kereta api. Jalur
kereta api pertama yang dibangun oleh
NISM pada 1962 adalah jalur
Semarang-Solo (vorstenlanden). Pada
l0 Februari 1870, pembangunan kereta

api melewati Surakarta yakni
Kedungjati-Surakarta yang
terselesaikan, kemudian berlanjut
pembangunan jalur Surakarta
Yogyakarta. Setelah jalur Semarang-
Yoslenlanden dibuka beberapa



usulan pembangunan ini terlaksana,
salah satu jalur yang berhasil ditangun
yakni jalur kereta api Solo-Wonogiri.

Kereta api adalah kereta yang
terdiri atas rangkaian gerbong (keretaj t

yang ditarik oleh lokomotil, diialankan

.delean tenaga uap (atau listrik),
berjalan di atas rel (rentangan baja dan
sebagainya). Kereta api tidak seperti
alat transportasi lainnya yung bisa
berjalan di mana saja, tetapi adi.lalur
khusus yang disebut rel, maka jika
m_engadakan kereta api harus juga
dibangun jalumya.

Hadimya kereta api membawa
pengaruh yang besar terhadap
masyarakat pedesaan, mulai dengan
sarana yang diperbaiki, munculnya desa
baru serta lahimya jaringan pasar
dengan hadimya halte sebagai pusat
pemberhentian yang ramai orang.
Kereta api juga membuat bertambahnya
arus barang dagangan yang terjalin
dengan adanya sistem pasar yang
terjalin. Selain itu, hubungan antara
desa dengan kota semakin kuat serta
mulai masuknya pengaruh luar
kepedesaan. Dengan semakin kuatnya
hubungan antara kota-kota dengan desa_
desa berdampak pula pada semakin
intensinya kontrol pusat atas
pemerintahan pedesaan (Djoko Suryo,
1989:135). Semakin banyaknya
masyarakat yang mengunakan kereta
api maka sernakin banyak masyarakat
yang memanfaatkan hal tersebut untuk
melakukan kegiatan ekonomi dengan
berjualan disekitar tempat peberhentian
dan sebaginnya.

wong cilik menempati wadah budaya
yang berbeda yang ditunjukan oleh
struktur apanage. Golongan priyayi
bergaya hidup, cara rnakan 

'dan

berpakaian serla simbol-simbol lainnya
menunjukkan aristokrat,'sedangkan
wong cilik lebih memiliki kebiasaan
polos, terbuka dan kasar yan1
dipengaruhi oleh kebudayaan pedesaai
Jawa (Suhartono, 1991:33). Sementara
itu, pihat kolonial Belanda membuat
strata sosial sendiri yang tentunya
meletakkan orang-orang Eropa dalam
posisi paling tinggi. Strata tersebut dari
tingkatan tertinggi ke tingkata rendah
q'anlarlnya orang Eropa. Timur Asing
dan Pribumi.

Orang Eropa berada pada posisi
tertinggi karena merasa sebagai ras
yang unggul serta orang yang
berpendidikan, sehingga rn"rn-durg
rendah ras yang lainnya. Tingkat di
bawah orang Eropa adalah Timur
Asing, yang terdiri dari etnis Tionghoa
dan Arab. Etnis Tionghoa di Surakarta
drperkirakan sejak perpindahan kerajaan
Mataram dari keraton Kartosuro ke
Surakarta karena peristiwa geger
pecinan. Orang Tionghoa di Surakarta
ada dua jenis, yaitu Etnis Tionghoa
yang datang ke Surakarta bisa di
klasifikasikan menjadi dua yakni
Tionghoa hasil dari pernikahan dengan
orang pribumi yang disebut dengan
Tionghoa peranakan dan Tionghoa isli
dari Cina disebut totok. Selain etnis
Tionghoa, yang dimaksud dengan
Timur asing adalah orang Arab, yang
datang pertama kali pada abad l9
deirgan mayoritas berasal dari keluarga
Sungkar (Lia Chandra Rufikasaii,
2010:48). Etnis Arab sebagian besar
linggal di daerah pasar Kliwon dan
seb_agian besar berprosesi sebagai
pedagang. Selain golongan eropa, din
Timur Asing, terdapat golongan k"tigu
yakni golongan pribumi. Golongan
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Kondisi Sosial Ekonomi Surakarta
Penduduk Surakarta

Strata sosial di Surakarta pada
awal 20, secara garis besar terdiri dari
dua, yaitu golongan bangsawan atau
priy.ayi dan golongan bawah atau wong
rilrk. Menurut Suhartono, priyayi dan
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pribumi identik dengan golongan
pedesaan yang tinggal di pedalaman
yang sebagian besar berprofesi menjadi
seorang petani serta buruh rendahan.

Penduduk di Surakarta dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan,
dibuktikan dengan sensus penduduk.
Pada tahun 1836, penduduk karesidenan
Surakarta be{umlah 358.230 orang
yang terdiri, pribumi sebanyak 353.281
orang, Penduduk Eropa 603 orang,
Penduduk Tionghoa 1.294 orang dan
jumlah Penduduk Arab, Melalu dan
budak 152 orang (Vincent Houben,
2002:634). Pada tahun 1867, jumlah
penduduk semakin meningkat yakni
keseluruhan berjumlah 71 1.000 orang.
Berdasarkan data sensus penduduk di
Kota Surakarta pada tahun 1920,
be{umlah 134.000 orang yang terdiri
dari pribumi, eropa dan timur asing
(Takashi Shiraishi, I 991 :3).

Orang-orang Eropa sebagian
besar mendiami Surakarta, karena
berprofesi sebagai pcgawai
pemerintahan dan pengusaha
perkebunan. Salah satunya, keberadaan
kantor karesidenan di Surakarta juga
menjadikan alasan banyaknya orang
Eropa yang tinggal di kota Surakarta.
Keberadaan Residen Belanda memiliki
dua peran penting di Karesidenan
Surakarta, pertama sebagai iaminan hak
hukum terhadap orang Eropa dan
seluruh penduduk lainnya di luar
kekuasaan Kasunanan dan
Mangkunegaran, dan yang kedua
sebagai pejabat politik dan wakil resmi
gubemur jenderal Hindia Belanda bagi
kedua raja tersebut (Takashi Shiraishi,
I 991 :5).

Orang-orang Timur Asing dan
Tionghoa tersebar baik di desa maupun
kota, tergantung dari profesi yang
dilakukan. Kebanyakan penduduk
Tionghoa dan Arab berprofesi sebagai
pedagang dan pengusaha, oleh karena

itulah kedua kelompok penduduk ini
tidak hanya tinggal di kota saja, tetapi
menyebar di seluruh wilayah kekuasaan
Kasunanan. Sementara itu penduduk
pribumi sebagian besar tinggal di
pedesaan seperti Klaten dan Wonogiri,
dengan profesi sebagian besar sebagai
petani, buruh, pengrajin dan pedagang.
Namun ada juga pribumi yang tinggal
diperkotaan, karena posisinya sebagai
pegawai pemerintahan atau keluarga
bangsawan.
Kegiatan Perokonomian

Kegiatan perdagangan di
Surakarta salah sahrnya digambarkan
dengan adanya pasar. Pada 1900 di
seluruh Surakarta terdapat 286 pasar
dan 3.451 warung (Suhartono,
7991:52). Pasar tersebar di seluruh
Surakarta tidak hanya di desa maupun
di kota. Misalnya saja di Klaten,
terdapat banyak pasar di sana, misalnya
saja pasar Gading, Granting, Birin,
Somopuro, Kembang,Glodogan, Potron,
Suko, Balak,Karang, Kejamben, Waru,
Pengkol dan Babadan.

Pasar yang terdapat di kota
Surakarta diantaranya: Besar
Harjonegoro, atau yang lebih dikenal
dengan pasar Gedhe; pasar Legi yang
merupakan pasar di bawah kekuasaan
Mangkunagaran; dan pasar Kliwon di
daerah Kasunanan berada di kawasan
etnis arab. Antara pasar yang satu
dengan yang lain tedalin interaksi yang
menimbulkan mobilitas masyarakat dan
peputaran ekonomi tedadi.

. Barang-barang yang diperjual-
belikan adalah hasil bumi, hasil
kerajinan berupa bambu, rotan,
anyaman, payung kertas, kuningan yang
seperti bokor, talam, dan pendhoft keris,
serta Batik Solo. Produksi batik di
Surakarta mengalami perkembangan,
yang mana sampai abad ke 19, batik
masih dirnonopoli golongan bangsawan.
Keadaan ini berubah, sejak 1890-an

II.\'. Agus Murdiynstonn: Nederlnndsch lndish Syoonoeg..



batik mulai banyak diproduksi
masyarakat Surakarta, dan
memunculkan industri batik rumahan di
Surakarta yang diminati bukan hanyar
orang jawa saja, tetapi juga diminiti
orang Eropa, Arab dan Cina.
Berkembangan industri batik di Solopada akhir abad ke 19 telah
menumbuhkan kelas menengah dan
pekeq'a kota (Susanto, 2010:41).

^ 
Indl:Jri lain yang berkembang di

Surakarta dilakukan oleh kaum wanita
pribumi yakni penyamaan kulit dan
pelana, pembuatan kapur. pembuatan
batu bata dan tembikar, pengolahan gula
Jaw1, mrnyak kacang dan jarak,
pembuatan alat musik pritumi,
pembuatan cat wama biru, pembuatan
senjata tradisional, pembuatan cangkul,
serta pembuatan cangkul dari bahan
kayu dan tulang (Waskito Widi
|ar-doVo, 2Ol3:42). Usaha anyaman
bambu dan rotan dilakukan oleh
masyarakat Surakarta untuk memenuhi
kebutuhan sendiri, kemudian jika ada
sisa. dijual belikan di pasar. Kegiatan
produksi inilah yang meramaikan
perekonomian di Surakarta yang bisa
dilihat dari aktifitas pasamya.

Penetapan Agrarische LI/et lg70
(Undang-undang Agraria) menjadi pintu
utama perkembangan perkebunan dan
industri di Surakarta. Kebebasan dan
keamanan pemodal swasta dilindungi

9:lqT^ .a"rr" undang_undang ini
( Rtcklefs, 1995:190). Modal-modal dariperusahaan swasta menyebabkan

ldanVa sewa tanah di wilayah
Surakarta. pabrik dan perkebunan

:".1:TbTC pesat pada riga putuh
lerakhir abad I9. petani_pctani harus
merelakan sebagian tanahnya untuk
disewa, digunakan sebagai perkebunan

tanaman-tanaman ekspor, seperti kopi,
tebu, tembakau, dan nila_

-Perkebunan_perkebunau yang
dikembangkan di tiap distrik di
Surakarta berbeda-beda. .Kecamatan

Wedi 
_ 

merupakan wilayah penghasil
tembakau utama di Klaten pada masa
pemerintahan kolonial. pada 1g5g.
tembakau dari Klaten diekspor ke pasar
intemasional untuk pertamakalinva olehpemerintah kolonial delanda
(Soegijanto padmo, 2006:89). Di
Delanggu terdapat perkebunan tebu,
untuk mensuplai kebutuhan tebu bagi
pabrik gula di Delanggu. Tidak hanya
tebu yang ditanam di Delanggu, tetapi
juga rosela, tembakau serta topi. Setain
menjadi kawasan perkebunan, belanggu
juga menjadi distrik yang mensuplai
oeras bagl Kasunanan Surakarta.
Wilayah lain yang menjadi kawasanperkebunan tebu adalah
Gondangwinangun dan ceper, karena di
dua kecamatan itu terdapai pabrik gula.

, . Persewaan tanah, sebenamya
sudah ada sebelum Agrarische lltet
1870 diberlakukan. Sebelum industri
gula berkembang pesat di Surakarta,
kopi menjadi komoditi utama Solo.
Sejak tahun 1850 produksi tebu
meningkat sampai pada tahun lg59
produksi tebu bisa melebihi produksi
kopi di Solo peningkatan perkebunan
ini , disebabkan oleh pemberlakuan
Undang-undang penyewaan tanah tahun
1857 yang membuka Solo lebar_lebar
untuk spekulan-spekulan baru dan
membuat semua perjanjian sewa lama
berakhir pada tahun 1g59. produksi tebu
Yang semakin meningkat,mempengaruhi bertambahnya
pembangunan pabrik gula di Surakarta.

Tabel 1.
ula di Solo er distrik 1863

ISTORIA Vol. 11,rl.lo. 7/Septentuer 2015

Kartasura Kartasur'a Kund eT u111 LIs dan alK rusu to a I
Pabrik- abrik

Jctis
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Kemuda, Delan , Jun an

Semakin banyaknYa Perkebunan
dan pabrik membuat perekonomian
semakin meningkat, tentunya Yang
paling diuntungkan adalah Pihak
kolonial dan orang eropa. Hal ini
dikarenakan sebagian besar orang Eropa

berkerja sebagai pengusaha dan

Pegawai perkebunan. MasYarakat
pribumi sendiri sebagian besar bekerja
sebagai buruh perkebunanan. Ada
sebagian pribumi yang beke{a sebagai
juru tulis di perkebunan itupun mereka

menjadi pergawai rendahan. Jadi bisa
dikatakan bahwa sebagian besar
pribumi merupakan buruh baik itu
berada di pabrik maupun perkebunanan.

Perkembangan sosial ekonomi
masyarakat Karesidenan Surakarta bisa
dikatakan sangat beragam, dan bisa
dikatakan Surakarta sebagai perkotaan
yang hampir sama dengan Batavia. Baik
sarana dan prasaranannya dalam
perkembangnya sangat mendukung
kemajuan kota Surakarta.
Perkembangan sarana dan prasarana
te{adi karena kebutuhan dari
masyarakat, yang tentunya dipengaruhi
oleh kebutuhan ekonomi dan sosial
yang semakin meningkat dalam
kehidupan masyarakat Surakarta.

Transportasi di Surakarta
Perkembangan perdagangan

yang pesat di Surakada dipengaruhi
oleh adanya sarana dan prasarana yang

Jungkare, Gondarrg Winangon, Gondang Wedi, Ccper, Kapitu,Klaten

Boyolali Drana, Katitang, Pandanan, Manjung, Tulung, Wanasari, Brajan,

Duwer Ban Tambak, dah Krecek total 1 1

Sragen Masaren, KaranganYar, Malangaren, Surug, Ambak,

Kabeluan, Canden, Kakum, Temanggung, Tundungan, Kaban,

Bracak, Wilatung, Trayon, Kewiri, Jetis, Wonolopo, Kebon Rama,

Larangan, Pengajak, Kaponan, Brangkal Benda, dan Donggeng (total

Sumber: Vincent J.H. Holben, Keraton dan Kompeni Surakqrta dan Yogtakarta l8j0-
1870, (Yogyakarta: Bentang, 2002)., hlm 586.

,danS uh. total 9

semakin baik, salah satunya adalah
sarana transportasi. Transportasi di
Surakarta yang digunakan sebelum
adanya kereta api salah satunya adalah
melalui air. Sungai yang terdapat di
Karesidenan Surakarta cuk-up banyak
sehingga sungai menjadi alat
transportasi yang cukup diminati saat

itu. Sungai yang berpengaruh di
Karesidenan Surakarta yakni Sungai
Bengawan Solo dan Pepe. Transportasi
sungai ini digunakan untuk mengangkut
barang dari pesisir ke pedalaman
maupun sebaliknya.

Sungai Bengawan Solo
merupakan salah satu altematif
mengangkut barang-barang dari
pelabuhan ke pedalaman. Barang-
barang yang diangkut biasanya adalah
garam dan hasil laut. Selain itu, hasil
kerajinan dan hasil pertanian juga
diangkut melalui sungai. Pengangkutan
barang dari sungai Bengawan Solo
disalurkan ke pasar-pasar melalui anak
sungai atau kali dengan perahu-perahu
kecil. Tidak menutup kemungkinan,
dari pedalaman para pedagang
msmbawa barang lain sepe(i hasil
perkebunan maupun hasil pabrik ke
pelabuhan untuk di pasarkan ke luar
Surakarta bahkan untuk dieksport.

Selain transporlasi air, terdapat
transportasi darat berupa kuda, cikar,
gerobak maupun berjalan kaki. Jalan
kaki adalah altematif untuk melakukan
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perpindahan dari satu tempat ke Lempat
yang lain. Jalan dalam transportasi darat
terbagi menjadi dua bagian yakni jalan
besar (lurung gedhe) dan jalan kecil
(lurung cilik). Jalan kecil biasanya
berupa jalan setapak, jalan kuda, jalan
kereta kuda. Jalan setapak merupakan
sarana utama bagi kampung untuk
memudahkan ke pasar atau ke kota
(Djoko Suryo, 1989: l0l ).

Pelancong biasanya
menggunakan kuda, tandu (dengan
diangkat manusia), atau kereta kuda,
sementara itu untuk membawa barang
biasanya menggunakan cikar utuu
gerobak dan kuli. Ada juga transportasi
sewaan yarg biasa disewa para
pelancong, yaitu kuda yang disewa di
pos-pos kuda milik pemerintah.
Fasilitas transportasi seperti cikar,
gerobak, tandu, dan kuda hanva bisa
dinikmati oleh para pelancong, priyayi,
bangsawan, orang Eropa, dan pedagang
kaya, sementara pribumi hanya be4talan
kaki. Berjalan kaki merupakan piiihan
pribumi karena kondisi jalan pada akhir
abad 19 sampai awal abad 20 nvaman
untuk bedalan kaki dengan adanya
pohon yang rindang dan sejuk.
Sepanjang jalan disediakan kendi air
untuk pejalan kaki oleh masyarakat
pribumi supaya pejalan kaki dapat
berhenti untuk minum (R.M SaJid,
2000:168).

Cikar dan grobak menjadi
pilihan kedua ketika jarak tempuh
terlalu jauh. dan jika perlu menginap
maka akan menginap ai kopitai.
Gerobak atau cikar hanya dapat
menempuh jarak empat puluh paal.
sehrngga banyak memakan waktu dalam
melakukan perjalanan. Namun gerobak
atau cikar masih sangat dibutuhkan oleh
pihak perkebunan dan pabrik gula. Hal
ini karena pada saat itu hanya gerobak
atau cikar saja yang cocok untuk
pengangkutan hasil perkebunan atau

pabrik dari pedalaman ke pabrik gula
dan pabrik gula ke pelabuhan.

.Penggunaan alat transportasi iri t"tup
berlanjut sampai dibangunnya jalur
kereta api sebagai sarana transportasi
yang lebih efisien.

t

Dampak Pembangunan
Pembukaan jalur Solo-Boyolali_

Wonogiri-Baturetna berpengaruh bagi
kehidupan masyarakal di Karesidenin
Surakarta. Kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat Surakarta
berkembang seiring hadirnya kereta api
di karesidenan ini pada awal abad XX.
Keberadaan kereta api mempermudah
interaksi sosial maupun ekonomi
masyarakat Surakarta dengan orang_
orang di luar Karesidenan Surakarti.
Wujud interaksi yang dilakukan bisa
melalui dagang. kunjungan wisata, atau
melancong.
Dampak Sosial

. Dampak sosial masyarakat yang
dapat dilihat dari hadirnya kereta api
yakni adanya mobilitas penduduk serta
perubahan status sosial. Mobilitas
merupakan perpindahan peduduk dalam
waktu yang sangat singkat. perpindahan
tersebut tentunya membawa pengaruh
dengan mulai berinterakiinya
masyarakat di Surakarta dengan
masyarakat di luar Surakarta. Interaksi

..o:r.ul membawa pengaruh bagi
kehidupan masyarakat dan merubah
gaya hidup karena ada ..pembelaj 

aran,'
dari daerah lain. Masyarakat mulai
bernrkar pikiran sehingga mulai
mengenal kchidupan masyarakat di
daerah Iainnya. Pertukaran itu bisa
berupa budaya, kebiasaan dan tata
bahasa yang digunakan. Selain itu,
hadimya jalur kereta api telah membuka
isolasi desa dengan kota baik yang
berada di dacrah perkebunan maupun
non perkebunan (Wasino, 200g:263).
Terbukanya jalur tersebut juga membuat
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rlucrah yang dilalui oleh kereta api

nlulai banyak dikenal dan bhnyak

clitlirikan rumah di sepanjang jalan yang

rlilcwati. Mobilitas yang dilakukan
nrumiliki beberapa alasan, yaitu:
t. Bepergian bersifat ekonomis, pasar,

mencari kerja sebesar 6570

b. Bepergian bersifat pribadi sebesar

30,5%

Jumlah penumpang memang
tidak mengalami kenaikan malah bisa
dikatakan mengalami penurunan.

Penurunan jumlah penumpang ini tidak
diketahui secara pasti sebab terjadinya
penurunan. Hal ini dimungkinkan
dengan adanya perpanjangan jalur
sehingga perhitungan yang digunakan
jugu berbeda. Namun yang pasti
peningkatan hasil pengangkutan terlihat
mengalami peningkatan pada awalnya
walaupun pada perkembangnya
mengalami penurunan. Penurunan pada

tahun 1928, bisa disebabkan adanya
depresi ekonomi yang melanda
kehidupan masyarakat pada saat itu.
Secara tidak langsung hadimya kereta
api telah membawa perubahan pada

mobilitas penduduk di Karesidcnan
Surakarla.

Perubahan lain yang te4'adi
yakni perubahan status sosial
masyarakat. Perubahan ini bisa dilihat

c. Kunjungan ke
Mobilitas masyarakat

Karesidenan Surakarta bisa dilihat
dengan jumlah penumpang kereta api.

Semakin banyaknya jumlah penumpang
maka bisa dikatakan mobilitas
penduduk yang terjadi maka semakin
meningkat. Jumlah penumpang kereta
api akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Jumlah dan hasil unl an kcretr a alur Solo-Bo olali-Baturetna

Sumber: Kolonial Verslag tahun 1923,1924,1925,1926,1927 ,1928 dan 1929.

Danrpak Ekonomi

I

Jumlah
Penumpang

Hasil
Pengangkutan

Penumpang

Tahun

f 184.403
f 288.781
f 290.190
f 269.093
f 248.441
f 228.242
f 172.651

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

2.796.113
2.331.191
1.s93.300
1.449.539
1.345.438
1.286.881
1.310.730
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dengan mulai banyak hadir masyarakat
golongan menengah. Masyarakat
gologan mencngah ini hadir sciring
dengan meningkatnya kehidupan
ekonomi masyarakat tersebut.

Peningkatan kehidupan ekonomi
tersebut salah satunya disebabkan
dengan hadimya kereta api. Kereta api

hadir membawa kemudahan dalam
pengangkutan barang dagangan yakni

berupa batik. Batik merupakan
perdagangan yang cukup penting, hal
ini dikarenakan perusahaan batik
merupakan perusahaan terpenting yang
terdapat di Surakarta. Selain batik,
penduduk pedesaan pergi ke perkotaan
untuk menjual hasil pertanian maupun
kerajinan. Semakin meningkatnya
kegiatan ekonomi yang terjadi bisa
dikatakan menyebabkan terjadinya
peningkatan dalam kehidupan ckonomi.

Tabcl 2.



Selain itu, mulai terjadi
perubahan peke4'aan masyarakat juga
membawa perubahan dalam kehidupan .,

ekonomi yang nantinya membuat
terciptanya golongan menengah di
masyarakat. Masyarakat pada awalnya
sebagian besar beke{a dis sektor
pertanian seperti bercocok tanarn,
berladang serta sebagai buruh. Mulai
melirik sektor transportasi dengan
dengan menjabat sebagai masinis.
kondektur, montir, kepala bengkel, juru
tuUs, petugas loket, dan pegawai
stasiun. Jabatan tersebut hanya bisa
dicapai oleh kaum pribumi pada awal
abad XX, hal ini dikarenakan pekerjaan
orang Eropa pada saat itu berkurang dan
sebagian besar menjabat sebagai
pengawas (opziener). Adanya
kesempatan pribumi untuk menempati
jabatan tefientu membuat meningkatnya
jumlah golongan menengah di kalangan
pribumi semakin meningkat.

Meningkatnya hal tersebut bisa juga
dikarenakan hadirnya kereta api serta
perusahaan kereta api NISM di
masyarakat Karesidenan Surakarla.

Dampak lain selain s'osial yakni
ekonomi. Dampak ekonomi jelas sekali
terlihat. Dampak ini bisa terjadi bagi
kehidupan masyarakat pribumi maupun
masyarakat eropa. Hadimya kereta api
telah membuat sernakin meningkatnya
kehidupan ekonomi masyarakat. Yakni
dimulai dengan tersediannya alat
pengangkutan dalam melakukan
kegiatan ekonomi. Selain itu, juga mulai
hadimya pusat perekonomian baru
seiring dengan hadirnya stasiun atau
tempat pembcrhentian.

Hasil pengangkutan barang yang
berupa komoditas perdagangan serta
perkebunan bisa dilihat dari tabel
dibawah ini:
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Tabel 3.
Jumlah dan hasil pengangkutan barang dan bagasi jalur kercta api Solo-Boyolali-

Batqretna.

Tahun Jumlah
pengangkutan

barang

Hasil
pengangkutan

bagasi

Hasil
pengangkutan

barang
1923 1100464 1466 143517

1924 2198680 1971 230563
1925 2196891 2013
1926 1911404 2199 298016

192't 3044400 1580 294297

1928 4631702 1467 313821
1929 5629072 17 41 450960

Sumber: Ko l oni a l Ve r s l ag lahu,n 1 923,1 924,1 925,1 926,1 921,1 928 dan 1 929

Hasil pengangkutan barang
dalam hal ini hasil perkebunan telah
mengalami peningkatan sctiap
tahunnya. Bahkan pada tahun 1928
merupakan tahun tertinggi jumlah
barang yang diangkut. Selain itu, juga

mengalami peningkatan penghasilan
yang cukup besar bagi perusahaan

kereta api NISM. Untuk bagasi
diperuntukan untuk pengangkutan
barang berupa batik serta komoditas
lain yang diperdagangkan di pasar.

Keuntungan yang diperoleh dalam
pegangkutan bagasi mengalami
peningkatan yang cukup besar pada

tahun 1926. Semakin banyaknya
pengangkutan baik barang maupun
bagasi yang akan banyak diuntungkan
yakni perusahaan kereta api NISM.
Selain itu, kebutuhan masyarakat akan
alat transportasi juga terpenuhi.

Selain peningkatan baik dari
pengangkutan serta keuntungan yang
diperoleh dalam pengangkutan, pusat
ekonomi masyarakat juga meningkat
seiring dengan hadimya kereta api.
Peningkatan pusat ekonomi ini bisa
dilihat dari semakin meningkatnya pasar
serta warung yang berada di
Karesidenan Surakarta. Pada tahun
1900 di seluruh Surakarta ada 286 pasar

dan 3.451 warung (Suhartono, 1992).
Setiap tahun kegiatan perdagangan

semakin meningkat. Pada tahun I 909
jumlah pasar di Karesidenan Surakarta
sebanyak 360 pasar, sedangkan tahun
1910 jumlah pasar sekitar 303 (Kolonial
Verslag tahw 1911). Pasar hadir seiring
dengan hadimya kereta api. Hal ini
dikarenakan letak pasar sebagian besar
berdekatan dengan stasiun maupun halte
kereta api. Selain itu, dikenalnya hari
pasaran membuat semakin banyaknya
masyarakat yang mengunakan kereta
api untuk ke pasar pada hari pasaran

tersebut. masyarakat mulai berbondong-
bondong datang ke stasiun untuk pergi
ke pasar menjual barang dagangan yang
mereka bawah. Biasanya para pedagang
pria membawa barang-barang pikulan,
sedangkan para pedagang wanita
dengan barang-barang gendongannya

atau yang dipikul diatas kepala.
Transpofiasi kereta api tidak

hanya digunakan untuk mengangkut
barang, namun jrga digunakan
masyarakat untuk berpergian serta

untuk pergi ketempat kerja. Masyarakat
mulai mengunakan kereta api sciring
dengan kebutuhan akan transportasi
tersebut. Kereta api telah membawa
pengaruh yang cukup besar baik dalam

79H.Y. Agrts Murdiyastomo: Nederlnntlsch lndish Slroonoeg

309729



kehidupan sosial masyarakat serta

kehidupan ekonomi' Kereta apl

memai'nkan peranan penting dalam t
nenine.katan transPortasi serta

ilehidipan sosiak dan ekonomi

-u.ruiukut Karesidenan Surakarta'

Demikian kereta api di Karesidenan

Surakarta Pada awal abad XX'
TerbukanYa jalur transPortast'

mempermudah orang berPindah dari

satu tempat ke tempat Yang iain'

menyebabkan banyaknya orang ke luar

mas;k Surakarta tanpa terkontrol'

Tanpa disadari beberapa orang masuk

ke S'urakarta memiliki tujuan yang tidak

baik, seperti masuknya para perampok'

pencuri, kecu, dan sebagainya dengan

memanfaatkan j alur transporlasl yang

ada.

ramai orang. Kereta api juga membuat

bertambahnya arus barang dagangan

yang terjalin dengan adanya sistem

pasar yang terjalin.
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I

Penutup
Nederlandsch Indish SPoorweg

Matschapij (NISM) meruPakan

oerusahaan pcrkeretaapian pada masa

totonial. NISM berPeran dalam

pembangunan jalur kereta api di Hindia
'gelanda. 

Suhartono mengatakan bahwa

pemasangan jalur kereta api

memperluas perkembangan ruang satu

dengan yang lain karena terhubungkan

oleh jalur kereta api sehingga membuka

daerah-daerah terisolir (Suhartono,

1992). NISM yang saat itu dikelola oleh

Poolman, Fransen, dan Kol mulai

mengajukan konsensi kePada

pemerintah kolonial. Petmintaan NISM
iernyata membawa banYak Pengaruh
dan mendapatkan simpati dari menteri

Loudon dan gubemur jenderal Yang
baru saja menjabat, Baron van den

Beele (lmam Subarkah, 1992:6).

Hadimya kereta api membawa pengaruh
yang besar terhadap masyarakat
pedesaan, mulai dengan sarana yang
diperbaiki, munculnya desa baru serta
lahimya jaringan pasar dengan hadirnya
halte scbagai pusat pemberhentian yang
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